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LEI N° 2.065, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011. 

DISPÕE SOBRE A POlÍTICA-MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

ALFREDO AMADOR TONELLO, Prefeito Municipal de 
Brodo~kt, ~stado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais , 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou e 
eu·sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

Artigo 1° - Esta Lei dispõe sobre a política municipal de 
atendimento da criança e do adolescente ·e estabelece normas gerais para a sua adequada 
apl icação. 

Artigo 2°- O atendimento da criança e do adolescente, no âmbito 
munici pal , far-se-á através de: 

I - políticas soc1a1s de educação, saúde, assistência social , 
recreação , esportes, cultura , lazer, profissionalização e outras que assegurem o 
desenvolvimento físico , mental , moral , espiritual e social da criança e do adolescente , em 
condições de liberdade e dignidade; 

11 - políticas e programas de assistência social , em caráter 
supletivo , para aqueles que dela necessitem; 

111 -serviços especiais, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único - O município destinará recursos e espaços 
públicos para programações sócio-educativas, culturais , esportivas e de lazer voltadas para 
a infância e a juventude. 

Artigo 3° -São órgãos da política de atendimento da criança e do 
adolescente: 

1 - Os Departamento e Secretarias da Administração Publica e as 
Entidades cadastradas no atendimentos as Crianças e Adolescentes; 

11 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
111- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
IV - Conselho Tutelar. 
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Artigo 4° - O município poderá criar os programas, projetos e 
serviços a que alude o artigo 2°, desta Lei , ou estabelecer consórcios intermunicipais para 
atend imento . ~egional~zadó , instituindo e ·mantendo · atendimentos mediante prévia 
autorizaç?o do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo único - Os programas serão classificados como de 
proteção social básica ou proteção social especial , conforme segue: 

I - Programas de proteção social básica: 

a) orientação, acolhida , apoio material e em pecúnia ás famílias , 
para subsistência dos filhos menores; 

b) apoio sócioeducativo em meio aberto; 

c) atendimento a criança e adolescentes á educação; saúde; 
esporte e lazer; cultura; 

d) atendimento em cursos profissionalizantes e ou de estág ios 
para capacitação e geração de renda ; 

11 - Programas de proteção social especial: 

a) Colocação em família acolhedora ; 

b) Colocação em abrigo provisório; 

c) Liberdade assistida e Prestação de Serviço a Comunidade; 

d) Semi-liberdade; 

e) Internação para tratamento de dependência química. ; 

f) prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de 
negligência , maus-tratos, exploração , abuso, crueldade e opressão; 

g) identificação e localização de pais , crianças e adolescentes 
desaparecidos; 

h) proteção jurídico-social. 
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CAPÍTULO 11 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Artigo so - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança EZ do Adolescente , órgão deliberativo e controlador da política de atendimento, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal , observada a composição paritária de seus 
membros, nos termos ·cto artigo 88, inciso 11 , da Lei Federal n° 8.069/90. 

Parágrafo umco - O Conselho administrará os recursos 
destinados ao atendimento da criança e adolescente, assim constituídos: 

I - pela dotação consignada anualmente no Orçamento do 
Município para assistência social e outras políticas publicas garantidas no Artigo 2° · voltada 
à criança e ao adolescente; 

11 - pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ; 

111 - pelas doações, auxílios , contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados; 

IV - pelos valores provenientes de multas decorrentes de 
condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na 
Lei Federal n° 8.069/90; 

V - por outros recursos que lhe forem destinados; 

VI - pelas rendas eventuais , inclusive aquelas resultantes de 
depósitos e aplicações de capitais. 

Artigo 6° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será composto por 10 (dez) membros efetivos e seus respectivos suplentes , 

sendo: 

I - 05 (cinco) representantes escolhidos pelo Poder Executivo 

Municipa l e seus 05 (cinco) suplentes das seguintes áreas: 

a) Um representante da área de Educação e um suplente; 

b) Um representante da área de Saúde e um suplente ; 

c) Um representante da área de Assistência Social e um suplente; 
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d) Um representante da área de Finanças e um suplente; 

e) Um representante da área de. Esportes e um suplente ; 

11 - 05 (cinco) representantes da sociedade civil e os 05 (cinco) 

suplentes , preferencial~ente de entidades voltadas ao interesse da criança , do adolescente 
e da famí lia, sendo: 

a) Um representante de entidades que atendam crianças e um 
suplente; 

b) Um representante de clubes de serviço e um suplente; . . 

c) Um representante de entidades que atendam adolescentes e 
um suplente; 

d) Um representante de entidades que atendam pessoas 
por adoras de deficiência e um suplente; 

e) Um representante da Associação de Pais e Mestres ou 
usuários e um suplente; 

§ 1° -Os conselheiros representantes dos órgãos governamentais 
serão indicados pelos responsáveis nas respectivas Pastas , escolhidos entre pessoas com 

poder de decisão e de experiência no atendimento da Criança e do Adolescente e da 
Família ; 

§ 2° - Os representantes das organizações da sociedade civil 
serão indicados pelas respectivas entidades que estabelecerá o proced imento da escolha ou 

ind icação dos mesmos, sempre mediante prévia solicitação do Presidente do Conselho , a 

ser expedida até 60 (sessenta) dias antes do término dos respectivos mandatos; 

§ 3° - A designação dos membros do Conselho compreenderá a 
dos respectivos suplentes; 

§ 4° - Os membros do Conselho e os respectivos suplentes 

exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a renovação por igual período ; 

§ 5° - A função de membro do Conselho é considerada de 
interesse público relevante e não será remunerada ; 
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§ 6°- A nomeação e a posse do primeiro Conselho será feita pelo 
Prefeito Municipal. 

Artigo 7° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente: 

- formular a política municipal de atendimento à Criança e ao 
Adolescente , definindo ·prioridades e controlando as ações de execução; 

11 - opinar na formulação das políticas sociais básicas e especiais 
de.interesse da Criança e do Adolescente; 

111 - deliberar sobre a conveniência e a oportunidade de 
implementação de programas, projetos e serviços a que se refere o artigo 2°, desta Lei , bem 
como sobre a criação de entidades governamentais ou não, e realização de consórcio 
intermunicipal regionalizado de atendimento; 

IV -elaborar o seu Regimento Interno; 

V - solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de 
conselheiro municipal , nos casos de vacância e término do mandato; 

VI- nomear e dar posse aos membros do Conselho Municipal ; 

VIl - gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de que trata o artigo 88, IV, da Lei Federal n° 8.069/90, alocando recursos para 
prog ramas das entidades governamentais e repassando verbas para entidades não 
governamentais ; 

VIII - propor modificações nas estruturas das secretarias e órgãos 
da Administração ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da Criança e do 
Adolescente ; 

IX - opinar sobre o orçamento municipal destinado à assistência 
socia l, saúde e educação, bem como ao funcionamento do Conselho Tutelar, indicando as 
modificações necessárias à consecução da política formulada ; 

X - opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos 
para programações sócio-educativas , culturais , esportivas e de lazer voltadas para a infância 
e a juventude; 
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XI - proceder a inscrição dos programas e projetos de proteção 
social de entidades governamentais e não governamentais, na forma dos artigos 90 e 91 , da 
Lei Federal n° 8.069/90; 

XII - fixar critérios de pagamento , através de Lei Municipal , e ou 
planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas , aplicando o necessário 
percentual · para o ince.ntivo no acolhimento, sob a forma de guarda de criança ou 
ad olescente, órfão ou·abandonado, de difícil colocação familiar; 

XIII - convocar e presidir as eleições para preenchimento dos 
cargos de membros do Conselho Tutelar, na forma definida nesta Lei . 

XIV - aplicar as penalidades administrativas previstas no art. 43, 
incisos I, 11 e 111 desta Lei , aos membros do Conselho Tutelar, após o devido processo 
administrativo, garantido o direito à ampla defesa e contraditório . 

§ 1° - O Presidente e o Vice Presidente do CMDCA serão 
escolhido pelos seus pares , na primeira reunião , cabendo ao Presidente , depois de eleito, a 
presidência das mesmas. 

Artigo 8° - As sessões serão instaladas com o mínimo de 03 
(três) conselheiros . 

Artigo go - O Conselho atenderá informalmente as partes, 
mantendo registros das providências adotadas em cada caso e fazendo consignar . em ata 
apenas o essencial. 

Parágrafo único - As decisões serão aprovadas por maioria de 
votos 50% mais um (6 membros) , cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

Artigo 1 O - Perderá o mandato o Conselheiro dos Direitos que se 
ausentar injustificadamente a três sessões consecutivas ou a cinco alternadas, no mesmo 
mandato, ou for condenado por sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal. 

Artigo 11 - O Conselho Municipal manterá uma secretaria geral 
destinada ao suporte administrativo-financeiro necessário ao seu funcionamento , utilizando
se de instalações, e funcionários cedidos pela municipalidade. 

CAPÍTULO 111 
Do Conselho Tutelar 

Artigo 12 - Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional , encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança 
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e do Adolescente, composto de cinco membros, parà mandato de três anos, permitida uma 
ree leição, observada os impedimentos, conforme Artigo 26, desta Lei. 

Artigo 13 - Os Conselheiros serão eleitos pelo sufrágio universal 
e direto, r)lediante voto facultativo e secreto dos eleitores maiores de 16 (dezesseis) anos de 
idade, inscritos no Município de Brodowski , cartório eleitoral da Circunscrição de Batatais, 
em eleição presidida -pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e fiscalizada pelo Ministério Público . 

Parágrafo único - Se o número de candidatos for igual ao 
número de vagas , caracterizando , assim , a ausência de disputa, os conselheiros poderão 
ser eleitos por aclamação em assembléia pública , após se submeterem a teste escrito e 
psicológicos , com classificação, anunciada pelo Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente , acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público e 
pela população, mediante notificação ao órgão ministerial e convite à população em geral 
com cinco dias de antecedência , no mínimo, e afixação de avisos em locais de movimento, 
na sede do Conselho Tutelar e nas portas da Prefeitura , do Departamento de Assistência 
Social e de outros órgãos de atendimento à Infância e à Juventude. 

Seção I 
Dos Requisitos e do Registro das Candidaturas ao Conselho Tutelar 

Artigo 14 - A cand idatura é individual , proibido a vinculação a 
partido político (fil iação ou apoio). 

Artigo 15 - Somente terão suas candidaturas registradas os pré
cand idatos que, aceitas suas inscrições, preencherem os requisitos à habilitação previstos 
na Resolução do CMDCA especialmente aprovada para este fim: 

I -reconhecida idoneidade moral ; 
11 - idade superior a vinte e um anos; 

111 -residir no município; 

IV -estar em gozo dos plenos direitos políticos; 

V -ter o 2° grau completo; 

VI - ter reconhecida experiência na área de atendimento à criança 
e/ou adolescente, por, ao menos, um ano, em entidades filantrópicas , religiosas ou outras, 
ressalvado se não houver ao menos 1 O (dez) inscritos nessa situação; 
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VIl - aprovação do perfil pessoal e profissional mediante avaliação 
realizada por psicológico do Poder Judiciário , ou , se ausente, especialmente designado para 
a fu nção; 

VIII - aprovação em prova a ser aplicada pelo CMDCA, 
supervisionada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário , dividida em duas fases , a 
respeito da legislação e das normas pertinentes aos direitos e deveres das Crianças e dos 
Adolescentes: a primeira , contendo 1 O (dez) testes de múltipla escolha , para cuja aprovação 
o-pré-candiqato deverá responder corretamente ao menos a 05 (cinco) das questões, caso 

em que estará credenciado a realizar a segunda prova , dissertativa , para cuja aprovação 
também será exig ida nota mínima igual a 05 (cinco) pontos , de 1 O (dez) possíveis ; 

IX - não ter sofrido sanções em processo judicial instaurado para 
este fim, ou sindicância ou processo administrativo perante o CMDCA, acaso o pré
cand idato exerça ou tenha exercido , nos últimos 09 (nove) anos, mandato como conselheiro 
tutelar; 

§ 1° -A idoneidade moral será aferida pelo CMDCA, em conjunto 
com o Ministério Público, analisando-se os dados disponíveis, inclusive os registros criminais 
dos inscritos . 

§ 2° - A condenação judicial , o processo ou a investigação em 
aberto por crimes culposos não ensejará a não habilitação do registro da candidatura . 

§ 3° - Na primeira fase da prova de conhecimentos - dissertativa -
apontada na parte final do inciso VIII , o domínio do vernáculo deverá ser aferido com 
especia l atenção, concorrendo em 40% (quarenta por cento) da formação da nota final. 

§ 4° - Dentre a legislação e normas que serão objeto da primeira 
etapa da prova de conhecimentos do inciso VIII (teste) , serão incluídas, ao menos, 01 (uma) 
questão atinente à Constituição Federal , 02 (duas) referentes ao Estatuto da Criança e do 
Ado lescente , e 02 (duas) referentes às Portarias Judiciais em vigor no Município sobre a 

Infância e a Juventude. 

§ 5° - O CMDCA poderá contar, a seu critério , com a colaboração 

de instituições de ensino, do Ministério Público e do Poder Judiciário na elaboração e 
correção das provas, as quais não conterão dados que permitam identificar o pré-candidato . 

§ 6° - É facultado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 

mediante requerimento ao CMDCA, a abertura de vista da documentação apresentada por 
ocasião da inscrição em conjunto com as provas realizadas , na forma do parágrafo anterior, 

para adoção, se o caso, das providências do Art. 17, §3°. 
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§ 7° - O CMDCA manterá em arquivo, por ao menos 03 (três) 
anos, as provas definidas nesta disposição, para consulta do próprio órgão, do Ministério 
Público e do Poder Judiciário . 

. § 8° - Estarão habilitados os pré-candidatos que preencherem 
integralmente os requisitos estabelecidos nos incisos deste artigo. 

Artigo 16 - O pedido de inscrição de candidatura deve ser 
re·alizado perante o CMDCA, dirigido a seu Presidente , no prazo determinado pela 
del.iberação do CMDCA, antes da eleição, mediante requerimento assinado pessoalmente 
pelo interessado, acompanhado de toda a documentação a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no artigo anterior. 

§ 1°- Os pedidos de inscrição que não se fizerem acompanhar da 
documentação exigida ou que não estiverem devidamente assinados poderão ser 
prontamente indeferidos, ficando anulado o pedido de inscrição que afrontar a regra do art. 
26, §2° 

§ 2° - Encerrado o prazo dos pedidos de inscrição das 
candidaturas , o CMDCA agendará a realização da prova de conhecimentos, anotando em 
livro próprio os pré-candidatos inscritos. 

Artigo 17 - Encerrada a análise das exigências do art. 15, 
inclusive da prova de conhecimentos , será publicado edital dos pré-candidatos habil itados e 
não habilitados, que será afixado em locais de movimento e, ao menos, na sede do 
Conselho Tutelar, nas portas da Prefeitura , do Departamento de Assistência Social , além , 
facultativamente, de outros órgãos de atendimento à Infância e à Juventude e escolas. 

§ 1°- No prazo de 02 (dois) dias da publicação das habilitações, o 
pré-candidato inscrito e não habilitado poderá apresentar recurso perante o CMDCA, 
endereçado à sua Presidência . 

§ 2° - Qualquer pessoa, desde que pessoalmente identificada, 
poderá apresentar impugnação às inscrições habilitadas, perante o CMDCA, endereçado à 
sua Presidência, também no prazo de 02 (dois) dias da publicação do edital , não sendo 
conhecidas das impugnações anônimas. 

§ 3° - Da impugnação deverá ser o pré-candidato pessoalmente 
notificado para prestar suas informações no prazo de 02 (dois) dias. 
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poderá ser promovido até mesmo depois da posse,· em ambos os casos por ação judicial 
aberta especialmente para este fim , perante o Juiz de Direito da Infância e da Juventude de 
Brodowski. 

Artigo 23 - As cédulas eleitorais serão confeccionadas pela 
Prefeitura · Municipal , · ·mediante modelo previamente aprovado, encaminhado à 
Municipalidade pelo Presidente do Conselho. 

Artigo 24 - Os votos serão apurados pelo Conselho, sob 
fiscalização ·do Ministério Público , cabendo ao Conselho apreciar eventuais impugnações 
que forem apresentadas pelos candidatos no momento da apuração. 

Seção 111 
Da Proclamação, Nomeação e Posse dos Eleitos 

Artigo 25 - Concluída a apuração dos votos , o Presidente do 
CMDCA proclamará o resultado da eleição, mandando publicar os nomes dos candidatos e 
o número de sufrágios recebidos. 

§ 1° -Os 05 (cinco) candidatos mais votados serão considerados 
eleitos , ficando os demais classificados a seguir na ordem de votação , como suplentes. 

§ 2° - Havendo empate na votação será considerado eleito o 
candidato mais velho. 

§ 3° - Os eleitos serão nomeados pelo Presidente do CMDCA, 
tomando posse no cargo de conselheiro no dia seguinte ao término do mandato de seus 
antecessores. 

§ 4° - Ocorrendo a vacância no cargo, assumirá o suplente que 
houver obtido maior número de votos , desde que realizar a intensiva de capacitação, nas 
mesmas condições dos aprovados. 

§ 5° - Na ausência de suplentes em número suficiente para suprir 
as ausências dos titulares, será convocada imediatamente nova eleição, nas mesmas 
formas e moldes acima definidos, mas com prazos reduzidos , a serem estabelecidos pelo 
CMDCA, em conjunto o Juízo da Infância e Juventude e do Ministério Público. 

§ 6° - Os conselheiros participarão de estágio , preferencialmente 
antes da posse, ou se impossível , após, juntamente com os conselheiros em final de 
mandato, bem como com a participação de profissionais da área de atendimento da Infância 
e Juventude contratados pelo CMDCA 
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Seção IV . 

Das Atribuições e Funcionamento do Conselho 

Artigo 26 - Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições 
constante_s no artigo 136, da Lei Federal n. 8.069/90, bem como outras correlatas. 

Parágrafo único - as decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Artigo 27 - O Conselho Tutelar elaborará seu Regimento Interno, 
no· 1n1c1o de cada mandato, nele fazendo constar, dentre outras disposições, a forma e 
exercício da ampla defesa do conselheiro , antes da aplicação de qualquer das penalidades 
de que trata a presente Lei , protegido o direito de recurso contra a decisão ao Poder 
Judiciário. 

Artigo 28 - O Presidente do Conselho Tutelar será escolhido por 
seus membros , para gestão de um ano, na primeira sessão, cabendo-lhe a presidência das 
sessões, bem como a designação do(a) Secretário(a) e respectivo suplente. 

Parágrafo único - Na falta ou impedimento do Presidente do 
Conselho Tutelar, assumirá a presidência , sucessivamente, o conselheiro mais velho. 

Artigo 29 - O Conselho Tutelar manterá uma secretaria geral 
necessana ao seu funcionamento e cumprimento de suas atribuições, utilizando-se de 
insta lações públicas , serviços municipais e servidores , requisitados ao Prefeito . 

Artigo 30 - As sessões do Conselho Tutelar serão realizadas, no 
mínimo, uma vez por semana , no horário que for estabelecido no Regimento Interno. 

Artigo 31 - As sessões serão instaladas com o mín imo de três 
conselheiros. 

Artigo 32 - O Conselho Tutelar atenderá informalmente os 
interessados, mantendo registro das providências adotadas em cada caso e fazendo constar 
em ata apenas o essencial , vedada a publicidade dos casos, atos e decisões. 

Parágrafo único - As decisões serão tomadas por ma1ona de 
votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

Artigo 33 - O Conselho Tutelar funcionará , em prédio cedido pela 

Prefeitura Municipal de Brodowski , todos os dias, no horário das 7:30h às 11 :30h e das 
13:00h às 17:00h. Sendo que aos finais de semana, feriados , e a noite, mediante escala 
própria elaborada pelos mesmos. 
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§ 1° - Os membros do Cónselho permanecerão de plantão em 
suas respectivas residências, observada a escala própria , nos horários diversos daqueles 
estipulados no caput deste artigo. 

§ 2° - Às eventuais licenças de saúde ou particulares não 
previstas em lei , aplicam-se as mesmas regras de funcionalismo municipal , elegendo o 
CMDCA como instância administrativa para os atos necessários a essa consecução. 

Seção V 
Da competência 

Artigo 34 - As regras para o pleno funcionamento do Conselho 
Tutelar, inclusive de competência são as definidas pela Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990, bem como na Resolução CONANDA n° 139, de 17 de março de 201 O, ou outro ato 
normativo que venha ser expedido em sua substituição ou complementação. 

Seção VI 
Dos direitos dos membros do Conselho Tutelar 

Artigo 35 - O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar, 
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial , em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

Parágrafo único - A função de Conselheiro tutelar exige 
dedicação exclusiva , vedado o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada. 

Artigo 36 - A gratificação mensal dos membros do Conselho 
Tutelar do Município de Brodowski terá como referência (03) três salários mínimos vigentes 
no país. 

§ 1° -A gratificação de que trata este artigo não gera relação de 

emprego. 

§ 2° - Fica assegurado aos Conselheiros , o recesso remunerado 
de 30 (trinta) dias por ano de efetivo exercício de mandato, de acordo com escala própria a 
ser elaborada pelos membros do Conselho Tutelar. 

§ 3° - No período de recesso do conselheiro tutelar, será 
convocado imediatamente o membro suplente para substituição, o qual fará jus à 
gratificação relativa ao exercício. 
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Artigo 37 - Os recursos necessanos para a gratificação dos 
membros do Conselho Tutelar serão provenientes do orçamento municipal , de acordo com a 
Lei Federal n° 8.069, artigo 134, parágrafo único. . . 

Seção VIl 
Dos deveres dos membros do Conselho Tutelar .. 

Artigo 38 - São deveres dos membros do Conselho Tutelar: 

I - manter conduta pública e particular ilibada; 

li -zelar pelo prestígio da instituição; 

111 indicar os fundamentos de seus pronunciamentos 
administrativos, submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado ; 

IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e 
exercício das demais atribuições; 

V - comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o 
Regimento Interno; 

VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação; 

VIl - declarar-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta 
Resolução; 

VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis 
em face de irregularidade no atendimento a crianças , adolescentes e famílias ; 

IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, 
funcionários e auxil iares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa 
ia dos direitos da criança e do adolescente ; 

X - residir no Município; 

XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas 
e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente 
constitu ídos ; 

XII - identificar-se em suas manifestações funcionais ; e 

XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos 
urgentes. 
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Parágrafo único - Em qualquer caso , a atuação do membro do 
Conselho Tutelar será voltada à defesa dos direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes , cabendo-lhe, com o apoio do colegiado , tomar as medidas necessárias à 
proteção integral que Jbes é devida. 

Seção VIII 
Das vedações e dos impedimentos 

Artigo 39 - É vedado aos membros do Conselho Tutelar: 

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem 
pessoal de qualquer natureza; 

li - utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda 
e atividade pol ítico-partidária ; 

111 - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o 
expediente, salvo quando em diligências ou por necessidade do serviço; 

IV - opor resistência injustificada ao andamento do serviço; 

V - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o 
desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade; 

VI -valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem; 

VIl - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições ; 

VIII - proceder de forma desidiosa; 

IX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício da função e com o horário de trabalho; 

X - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições 
específicas, nos termos previstos na Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965; 

XI - deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais 
referentes a aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis 
previstas nos arts. 101 e 129 da Lei no 8.069, de 1990; e 

XII - descumprir os deveres funcionais mencionados no art. 38 
desta Lei . 

Artigo 40 - Estarão impedidos de servir no mesmo Conselho 
marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados , 
durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 
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§ 1° - Estende-se o impedimento do conselheiro , em relação à 
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude, em exercício na Comarca , Foro Regional ou Distrital. 

§ 2° - Não poderá concorrer à reeleição o conselheiro que tenha 
exercido: consecutivamente, um mandato integral e mais da metade de outro mandato, caso 
em que sua insçrição será indeferida. 

·• . 
Artigo 41 - O membro do Conselho Tutelar será declarado 

impedido de. analisar o caso quando: 

I - a situação atendida envolver conJuge, companheiro, ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive; 

11 - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualqUer dos 
interessados; 

111 - algum dos interessados for credor ou devedor do membro do 
Conselho Tutelar, de seu cônjuge, companheiro , ainda que em união homoafetiva, ou 
parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive; 

IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos 
interessados. 

§ 1° O membro do Conselho Tutelar também poderá declarar 
suspeição por motivo de foro íntimo. 

§ 2° O interessado poderá requerer ao Colegiado o afastamento 
do mem bro do Conselho Tutelar que considere impedido, nas hipóteses desse artigo. 

Seção IX 
Da vacância do mandato 

Artigo 42 - A vacância da função de membro do Conselho 
Tutelar decorrerá de: 

I - renúncia ; 

11 - posse e exercício em outro cargo , emprego ou função pública 
ou privada remunerada ; 

111 - a transferência de residência ou domicílio eleitoral para outro 
Município ; 

IV - falecimento ; 
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V - condenação por sente'nça transitada em julgado pela prática 
de crime que comprometa a sua idoneidade moral ; ou 

VI - aplicação de penal idade · administrativa de destituição da 
função ; 

Seção X 
Das penalidades administrativas 

Artigo 43 - Constituem penalidades administrativas passíveis de 
serem apl icadas aos membros do Conselho Tutelar: 

I -advertência ; 

11 - suspensão do exercício da função , com prejuízo da 
rem uneração; 

111 -destituição da função. 

Artigo 44 - Na aplicação das penalidades administrativas, 
deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida , os danos que dela 
provierem para a sociedade ou serviço público , os antecedentes no exercício da função, 
assim como as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal. 

Artigo 45 - A penalidade de advertência será aplicada por 
escri to , no caso da descumprimento de dever funcional previsto no art. 38, incisos I a IX e XI 
a XII I, e ainda nos casos de inobservância de suas funções, atribuições e responsabilidades, 
desde que não implique em imposição de penalidade mais grave. 

Artigo 46 - A penalidade de suspensão do exercício da função, 
com preJUIZO da remuneração, será aplicada nos casos de reincidência , específica ou 
genérica, das faltas punidas com advertência , bem como na inobservância das vedações 
previstas no art. 39, incisos I ao IV desta lei , não podendo ser superior a 90 (noventa) dias, 
de acordo com a gravidade dos fatos . 

Artigo 47 - A penalidade de destituição da função será aplicada 
nos casos de prática de crimes que comprometam sua idoneidade moral , conduta 
incompatível com a confiança outorgada pela comunidade, reincidência , específica ou 
genérica, das falhas puníveis com suspensão, inobservância ao disposto nos arts. 38, inciso 
X e 39, incisos V a XI , desta Lei , bem como nos casos de: 

I -crime contra a administração pública ; 

li- improbidade administrativa ; 

111- abandono do cargo; 
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IV- inassiduidade habitual ; 

V- incontinência pública e ou conduta escandalosa no órgão; 

VI - insubordinação grave ao serviço; 

VIl - ofensa física , em serviço , a membro do conselho ou a 
particu lar, salvo" se en'ltegítima defesa ou estado de necessidade, próprios ou de outrem ; 

VIII - aplicação irregular das verbas destinadas ao Conselho 
Tutelar, beni como lesão ou dilapidação do patrimônio do órgão; 

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do 
cargo de conselheiro; 

X - corrupção. 

Artigo 48 - Configura abandono de cargo, a ausência do 
conselheiro ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos 

Artigo 49 - Entende-se por inassiduidade habitual , a falta do 
conselheiro ao serviço , sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, intercaladamente, 
d rante o período de 12 (doze) meses. 

Artigo 50 - De acordo com a gravidade da conduta ou para 
garantia da instrução do procedimento disciplinar, poderá ser determinado o afastamento 
preventivo do Conselheiro Tutelar até a conclusão da investigação, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Parágrafo único - Findo o prazo legal sem a conclusão do 
processo disciplinar, o afastamento preventivo cessará , retornando o investigado às suas 
funções. 

Artigo 51 - As penal idades serão aplicadas exclusivamente pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 7°, inciso XIV 
desta Lei, após votação do colegiado , observando-se, em qualquer caso, o devido processo 
administrativo, a imparcial idade dos responsáveis pela apuração, assegurando-se ainda ao 
con elheiro o direito a ampla defesa e contraditório. 

Artigo 52 - Havendo indícios da prática de crime por parte do 
Conselheiro Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
comunica rá o fato ao Ministério Público para adoção das medidas lega is. 

Artigo 53 - A destituição do cargo incompatibiliza o apenado pa ra 
a candidatura ao cargo de conselheiro pelas 02 (duas) eleições imediatamente 
subseqüentes à aplicação da penalidade. 
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Artigo 53 -A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 03 (três) anos, quanto às infrações puníveis com a 
destitu ição do cargo d.s-conselheiro; 

11 - em 02 (dois) anos, quanto à suspensão; e 

111 - em 06 (seis) meses, quanto à advertência. 

§ 1 o - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o 
fato se tornóu conhecido . 

§ 2° - Os prazos de prescrição previstos ma lei penal aplicam-se 
às infrações disciplinares capituladas também como crime. 

§ 3° - A a instauração do processo administrativo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente . 

§ 4° - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a 
correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 

Seção XI 
Do processo administrativo disciplinar 

Artigo 54 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidade do membro do Conselho Tutelar, por infração praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação coma as atribuições do cargo em que se encontre 
investido. 

Artigo 55 - O processo disciplinar será deliberado pelo pleno do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , sob a condução do seu 
presidente. 

Parágrafo único - Não poderá participar do processo disciplinar 
conJuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim , em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau . 

Artigo 56 - O CMDCA exercerá suas atividades com 
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse do órgão. 

Parágrafo umco - Na apuração de processo disciplinar, as 
reuniões e as audiências do CMDCA terão caráter reservado . 

Artigo 57 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes 
fases: 
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I - da denúncia e instauraÇão; 

li - instrução, defesa, relatório e julgamento 

. Artigo 58 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar 
não excederá 30 (trinta) dias, contados da instauração, admitida a sua prorrogação por igua l 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem . 

Subseção I 
Da denúncia e instauração 

Artigo 59- Uma vez que o CMDCA tenha a ciência de eventual 
irreg ularidade no serviço prestado por qua lquer dos membros do Conselho Tutelar, deverá 
se reunir em caráter extraordinário para deliberar se a denúncia deve ser arquivada ou 
originar a abertura de processo administrativo discip linar. 

Artigo 60 - As denúncias sobre irregu laridades serão objeto de 
apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam 
form uladas por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo único- Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal , a denúncia será arquivada, por falta de objeto, em 
decisão fundamentada e deliberada pelo Plenário do CMDCA. 

Artigo 61 - Da denúncia , poderá resu ltar: 

I - o seu arquivamento, nos termos do art. 60, parágrafo único, 
desta Lei . 

11 1 - a instauração do processo disciplinar, que será feita na 
mesma reunião extraordinária mencionada no art. 59 . 

Subseção 11 
Da instrução, defesa, relatório e julgamento 

Artigo 62 - A instrução do processo disciplinar obedecerá ao 
princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa , com a utilização dos meios 
e recursos admitidos em direito. 

Artigo 63 - A denúncia integrará o processo disciplinar como 
peça informativa da instrução. 

Artigo 64 - Deliberada e reconhecida a tipificação da infração 
disciplinar, na audiência a que se refere o art. 59, será formu lada indicação do infrator, com 
a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
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§ 1 o - O indiciado será citado por mandado expedido pelo 
presidente do CMDCA para apresentar defesa escrita , no prazo de 05 (cinco) dias, 
assegurando-lhe vista do processo no órgão. 

§ 2°- Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e 
de 07 (sete) dias. 

·· • § 3° - No caso em recusa do indiciado em opor o ciente na cópia 
da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada , em termo próprio , pelo 
membro do CMDCA que fez a citação , com assinatura de 2 (duas) testemunhas . 

Artigo 65 - O indiciado que mudar de residência fica obrigado a 
comunicar ao CMDCA o lugar onde poderá ser encontrado. 

Artigo 66 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 
sabido, será citado por edital , publicado em jornal de circulação na localidade do último 
domicílio conhecido , para apresentar defesa. 

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa 
será de 1 O (dez) dias a partir da última publicação do edital. 

Artigo 67 - Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente 
citado, não apresentar defesa no prazo legal. 

§ 1 o -A revelia será declarada , por termo, nos autos do processo 
e devolverá o prazo para a defesa. 

§ 2° - Para defender o indiciado revel , o presidente do CMDCA 
designará um conselheiro como defensor dativo. 

Artigo 68 - Recebida a defesa escrita , o presidente do CMDCA 
convoca rá nova reunião extraord inária , em que serão colhidas as provas especificadas pelo 
indiciado e aquelas que o próprio CMDCA julgar convenientes, bem como o interrogatório do 
investigado, intimando-se por escrito o indiciado, salvo o revel , e as eventuais testemunhas 
arroladas para comparecimento ao ato. 

Artigo 69 - Na fase da instrução, o CMDCA poderá tomar de 
depoimentos , fazer acareações, investigações e diligencias cabíveis , objetivando a coleta de 
prova , recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos . 

Artigo 70- É assegurado ao investigado o direito de acompanhar 
o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 
produzir provas e contra provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§ 1° - O presidente do CMDCA poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, meramente protelatórios , ou de nenhum interesse para 
esclarecimentos dos fatos . 
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Artigo 76 - O conselheiro designado como relator elaborará 
relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as prova em 
que se baseou para formar a sua convicção. 

§ 1 o - O relatório será sempre conclusivo quanto a inocência ou a 
responsa bilidade do men]bro do Conselho Tutelar. 

§ 2° - Reconhecida a responsabilidade do servidor, o relatório 
indicar$ o dispositivo legal transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

Artigo 77 - O relatório será lido na reunião extraordinária a que 
se refere o art. 75 , e depois, na mesma reunião, submetido a votação do plenário do 
CMDCA, votando o presidente somente em caso de empate. 

Artigo 78- O pleno do CMDCA é soberano, podendo acatar ou 
não o re latório, de acordo com às provas dos autos. 

§ 1° - Quando o pleno do CMDCA entender que relatório 
contraria as provas dos autos , poderá , motivadamente e mediante nova votação , agravar a 
pena lidade proposta, abrandá-la ou isentar o investigado de responsabilidade. 

§ 2° - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do 
processo. 

Artigo 79- O resultado do julgamento será anunciado na própria 
reunião, dando-se ciência imediata ao indiciado, para todos os fins de direito, sendo que, em 
caso de condenação, a penalidade será imediatamente aplicada. 

Artigo 80- Caso o indiciado, ou seu represente legal , não esteja 
presente na reunião, o mesmo será intimado da decisão por escrito , nos termos dos arts. 64, 
§§ 1° e 3°, e 71 , desta lei . 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Artigo 81 - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação desta Lei , para que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar promovam as alterações que se fizerem necessárias nos 
respectivos Regimentos Internos. 

Artigo 82 - Os casos omissos nesta Lei serão decididos através 
de resolução pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Artigo 83 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário , especialmente as Leis n° 1.207, de 28 de dezembro 
de 1993, e no 1.586, de 08 de fevereiro de 2001 , e no. 1982, de 22 de dezembro de 2009. 

Prefeitura Municipal de Brodowski , 18 de outubro de 2011. 

, / ~~ 
~AMADOR TONELLO 

Prefeito Municipal 

Publicada no Gabinete da Prefeitura Municipal de Brodowski , na data supra . 


