
 

 

 

 

 

      LEI Nº 479/2009 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

      TÍTULO I 

     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° -  Esta Lei reformula a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e as normas 

gerais para sua adequada aplicação, bem como a estrutura do Conselho Tutelar no Município 

de Rio Azul, atendendo às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal n.º 

8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 2º -  O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no Município de Rio Azul, Estado do 

Paraná, será feito através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade e respeito à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1º -  As ações a que se refere o “caput” deste artigo serão implementadas através de: 

I- políticas sociais básicas, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização, e outras 

que assegurem o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social da criança e do 

adolescente; 

II- políticas e programas de assistência social; 

III- serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV- serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

§ 2º -  O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, para efeito de agilização, será efetuado 

de forma integrada entre órgãos dos poderes públicos e a comunidade. 

Art. 3º -  Aos que dela necessitarem será prestada a assistência social em caráter supletivo. 

§ único -  É vedada a criação de programas de caráter compensatório da ausência ou insuficiência das 

políticas sociais básicas do município, sem a prévia manifestação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-. 

 

      TÍTULO II 

    DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 

      CAPÍTULO I 

    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 4º -  A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será garantida através das 

seguintes estruturas: 

I- Conselho e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

II- Conselho Tutelar. 

 

      CAPÍTULO II 

 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 5º-  Fica reformulado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               CMDCA - como órgão normativo, consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador das ações 

em todos os níveis, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social, da estrutura 

organizacional do Governo Municipal. 

 

SEÇÃO I 

DA COMPETÊNCIA 

               DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 6º -  Compete ao CMDCA: 

I -  elaborar as normas gerais da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes 

estabelecidas nos artigos 87 e 88, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.          (Estatuto 

da Criança e do Adolescente); 

II - avaliar e zelar pela aplicação da política municipal de atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente; 

III - dar apoio aos órgãos municipais e entidades não-governamentais para tornar efetivos os 

princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;  

IV - acompanhar o reordenamento institucional propondo, sempre que necessário, modificações 

nas estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e do adolescente; 

V-  apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente, 

com a indicação das medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação dos 

mesmos; 

VI- acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município indicando 

modificações necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos direitos 

da criança e do adolescente;  

VII- gerir seu respectivo fundo, fixar os critérios para sua utilização, nos termos do Art. 260, da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

VIII- homologar a concessão de auxílios e subvenções a entidades particulares filantrópicas e 

sem fins lucrativos, atuantes no atendimento em defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; 

IX- avocar, quando necessário, o controle das ações de execução da política municipal às 

crianças e adolescentes em todos os níveis; 

X-  propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais 

diretamente ligados à promoção, proteção e defesa da infância e juventude; 

XI-  oferecer subsídios para a elaboração de leis atinentes aos interesses das crianças e dos 

adolescentes; 

XII- deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implantação de programas e serviços 

referentes à assistência social bem como prevenção e atendimento médico e psicossocial às 

vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

XIII- deliberar sobre a conveniência e oportunidade de criação de entidades governamentais ou 

a realização de consórcio regionalizado de atendimento às políticas de proteção às crianças 

e adolescentes; 

XIV- fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação, das doações subsidiadas e 

demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, 

sob a forma de guarda da criança e do adolescente, órfão ou abandonado, de difícil 

colocação familiar; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XV-  incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da  

          promoção, proteção e defesa da infância e da juventude; 

XVI- promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais e 

internacionais, visando atender seus objetivos; 

XVII- pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito 

à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

XVIII- receber petições, denúncias, reclamações e representações ou queixas de qualquer 

pessoa por desrespeito aos direitos da criança e do adolescente, dando-lhes o 

encaminhamento devido; 

XIX- regulamentar, organizar e coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar 

cabíveis à eleição e posse dos membros do CMDCA e Conselho Tutelar do Município; 

XX- dar posse aos membros do Conselho Tutelar e declarar vaga a posto por perda de mandato, 

nas hipóteses previstas nesta lei; 

XXI- reelaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de, no mínimo, dois terços de 

seus membros, nele definindo a forma de indicação do seu presidente; 

XXII - promover o registro e a avaliação das entidades ligadas ao atendimento e à defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

 

SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA 

         DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 7º-  O CMDCA é formado por 10 (dez) membros com notória honestidade e dedicação às causas 

sociais do Município, sendo composto por: 

I - Órgão Municipal, cuja pasta é responsável pela execução da política municipal de 

atendimento à criança e ao adolescente, assim constituída: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção Social; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

II - 05 (cinco) representantes das entidades da sociedade civil organizada diretamente ligada à 

defesa ou atendimentos da criança e do adolescente, legalmente constituídas e em 

funcionamento há pelo menos 1 (um) ano; 

§ 1º -  A fim de assegurar a continuidade dos trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, para cada membro indicado, será escolhido um suplente para a vaga 

específica; 

§ 2º -  Na ausência de qualquer titular, a representação será feita por suplente; 

§ 3º -  As funções dos membros do CMDCA não são remuneradas e seu exercício é considerado 

serviço público relevante; 

§ 4º-  O CMDCA poderá delegar a órgãos do Executivo Municipal atribuições que lhe foram 

conferidas nesta Lei; 

Art. 8º-  O CMDCA elegerá dentro os membros indicados, pelo “quorum” mínimo de 2/3, o Presidente, 

o Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros. 

 

SEÇÃO III 

DO MANDATO E DA NATUREZA DOS CONSELHEIROS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 9º-  Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos. 

§ 1º -  O mandato será cumprido pelo titular, que o perderá automaticamente ao deixar o cargo; 

§ 2º-  O mandato dos conselheiros e respectivos suplentes, indicados pelas instituições não 

governamentais poderá ser objeto de recondução por igual período. 

§ 3º -  Em caso de vaga, a nomeação do suplente será para complementar o prazo de mandato do 

substituído. 

§ 4º -  O mandato dos membros do Conselho extingue-se antes do término nos seguintes casos: 

a) Morte; 

b) Renúncia; 

c) Ausência injustificada por mais de 3 (três) reuniões consecutivas; 

d) Doença que exija o licenciamento por mais de 6 (seis) meses; 

e) Procedimento incompatível com a dignidade das funções; 

f) Condenação transitada em julgado por crime comum ou de responsabilidade; 

g) Mudança de residência do Município. 

Art. 10- As organizações da sociedade civil, interessadas em participar do CMDCA, serão convocadas 

através de edital publicado na imprensa, donde habilitar-se-ão perante o órgão municipal 

competente, comprovando documentalmente suas atividades há pelo menos 1 (um) ano, bem 

como, indicando o seu representante e seu respectivo suplente. 

§ 1º -  A seleção das organizações respectivas da sociedade civil, interessadas em integrar o CMDCA, 

far-se-á mediante assembleia, realizada entre as próprias entidades habilitadas; 

§ 2º -  A Secretaria Municipal de Promoção Social encaminhará ao CMDCA a relação das entidades 

que integrarão o Conselho e o nome dos conselheiros representantes por ela indicados, devendo 

a nomeação ser efetuada no prazo de 10 (dez) dias; 

§ 3º -  Os Conselheiros representantes das entidades populares, assim como seus suplentes, serão 

nomeados para um mandato de 02 (dois) anos, admitindo uma recondução por igual prazo, 

período em que não poderão ser destituídos, salvo por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 

componentes do CMDCA. 

Art. 11-  Os conselheiros suplentes, representantes dos órgãos públicos municipais, cuja participação no 

Conselho não poderá exceder a 04 (quatro) anos contínuos, serão nomeados livremente pelo 

Prefeito Municipal, que poderá destituí-los a qualquer momento. 

Art. 12-  A Secretaria Municipal de Promoção Social ficará encarregada de fornecer apoio técnico, 

material e administrativo para funcionamento do colegiado. 

Art. 13- As demais matérias pertinentes ao funcionamento do CMDCA serão devidamente disciplinadas 

pelo seu regimento interno. 

 

SEÇÃO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 14-  O CMDCA reunir-se-á na forma e periodicidade estabelecidas no regimento interno. 

Art. 15- O Poder Público providenciará as condições materiais e os recursos necessários ao 

funcionamento do CMDCA. 

§ único- A forma de funcionamento, o horário de trabalho e outras especificações, serão estabelecidas no 

regimento interno. 

 

CAPÍTULO III 

 

 



 

 

 

 

 

 

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

SEÇÃO I 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

 

Art. 16- Fica revitalizado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como captador e 

aplicador de recursos a serem utilizados, segundo as deliberações do CMDCA, ao qual é 

vinculado. 

Art. 17-  O fundo de que trata o artigo anterior terá como receita: 

a) dotações orçamentárias; 

b) doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas; 

c) legados; 

d) contribuições voluntárias; 

e) produto de venda de materiais e publicações em eventos realizados; 

f) recursos destinados ao Fundo Municipal consignados no orçamento da União, do Estado e 

do Município; 

g) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 

h) o resultado de aplicações do governo e organismos internacionais; 

i)  o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente; 

j) outros recursos que lhe forem destinados. 

 

§ único-  O fundo será gerido pelo CMDCA, ficando o seu presidente responsável pelas prestações de 

contas e apresentação de balanços, na forma estabelecida no regulamento interno. 

 

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA DO FUNDO 

 

Art. 18-   Compete ao Fundo Municipal: 

I- registrar os recursos orçamentários próprios, ou do Município a ele transferidos, em benefício 

das crianças e dos adolescentes, pelo Estado ou pela União; 

II- registrar os recursos captados pelo município através de convênios ou por doações feitas ao 

Fundo; 

III- manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no 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. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO TUTELAR 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19- O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo efetivo respeito aos direitos da criança e do adolescente, composto por 

05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, para mandato de 03 (três) anos, permitida 

uma recondução. 

 



 

 

 

 

 

 

§ 1º-  A recondução consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato subsequente, 

em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de 

eleição pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução. 

§ 2º-  A Administração Pública fornecerá todos os equipamentos e meios necessários para que os 

Conselheiros Tutelares desempenhem suas funções, e neste sentido, fiscalizará se as mesmas 

estão sendo desenvolvidas de forma a preservar os princípios administrativos da moralidade e 

da eficiência. 

 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E REQUISITOS DOS CONSELHEIROS 

 

Art. 20 -  Os membros do Conselho Tutelar serão eleitos mediante voto direto e facultativo dos cidadãos 

do Município de Rio Azul, em eleição regulamentada pelo CMDCA, e coordenada por 

comissão especialmente designada pelo mesmo conselho, além de sofrer fiscalização pelo 

Ministério Público. 

§ único-  Caberá ao CMDCA estabelecer a forma de registro das candidaturas, forma e prazo para 

impugnações, processo eleitoral, proclamação dos eleitos e posse dos conselheiros. 

Art. 21 -  O CMDCA estabelecerá previamente, mediante resolução, observado o contido nesta lei, o 

processo de eleição dos Conselheiros, coordenado por uma comissão especialmente designada. 

Art. 22 - O processo de eleição será iniciado no mínimo 03 (três) meses antes do término do mandato dos 

membros do Conselho Tutelar em exercício, mediante edital publicado em jornal de circulação 

regional, e também afixado em locais de amplo acesso ao público, fixando os prazos para 

registros de candidaturas e cadastramento de eleitores, disciplinando as regras de divulgação 

das candidaturas, especificando datas e locais. 

§ Único- A Comissão Eleitoral oficiará ao Ministério Público para dar ciência do início do processo de 

eleição, em cumprimento ao art. 139, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

encaminhando cópia da resolução, calendário e edital de abertura, notificando pessoalmente seu 

representante de todas as etapas do certame e seus incidentes, sendo a este facultada a 

impugnação, a qualquer tempo, de candidatos que não preencham os requisitos legais ou que 

pratiquem atos contrários às regras estabelecidas para campanha e dia da votação, conforme 

disposto nesta Lei. 

Art. 23-  A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será individual e sem vinculação político 

partidária. 

Art. 24-  Somente poderão concorrer ao pleito e exercer funções de membro do Conselho Tutelar os 

candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 

 I- reconhecida idoneidade moral; 

II- idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

III- residir no Município há no mínimo 2 (dois) anos; 

IV- estar no gozo de seus direitos políticos; 

V- apresentar, no momento da inscrição, certificado de conclusão do ensino médio ou curso 

equivalente; 

VI- possuir reconhecida experiência, no trato com crianças e adolescentes, 

preferencialmente; 

 VII- não exercer mandato eletivo, cargo em comissão ou função gratificada na 

Administração direta e indireta federal, estadual e municipal; 

VIII- possuir carteira nacional de habilitação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ Único- O pedido de registro será formulado pelo candidato em requerimento assinado e protocolado 

junto ao CMDCA, devidamente instruído com todos os documentos necessários à comprovação 

dos requisitos estabelecidos no edital, onde serão numerados,  

 autuados e enviados a Comissão Eleitoral, onde serão processados. 

 

SEÇÃO III 

DOS IMPEDIMENTOS 
 

Art. 25- São impedidos de servir no Conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro(a) e 

genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padrasto ou madrasta e 

enteados. 

§ Único- Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação a autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude, em exercício na Comarca. 

 

SEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 

 

Art. 26- As atribuições e obrigações dos Conselheiros e Conselho Tutelar são as constantes da 

Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente - e da Legislação Municipal em vigor. 

Art. 27- O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço relevante e estabelecerá 

presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum até o 

trânsito em julgado. 

Art. 28-  O Regimento Interno do Conselho Tutelar será criado e aprovado por maioria absoluta em 

Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. 

Art. 29-  O Presidente do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias, em reunião presidida pelo conselheiro mais idoso, o qual também coordenará o Conselho 

no decorrer daquele prazo. 

Art. 30-  Conselho Tutelar funcionará das 08h30min às 12h00min e das 13h30m às 18h00min, nos dias 

úteis, com plantões nos fins de semana e feriados, de acordo com o disposto no regimento 

interno do Órgão. 

§ Único-  O Regimento Interno estabelecerá o regime de trabalho, de forma a atender às atividades do 

Conselho, sendo que cada Conselheiro deverá prestar 40 (quarenta) horas de serviço semanais. 

Art. 31-  O Conselheiro atenderá as partes, mantendo registro das providências adotadas para cada caso e 

mantendo o acompanhamento até o encaminhamento definitivo. 

§ único - Nos registros de cada caso, deverão constar, em síntese, as providências tomadas e a esses 

registros somente terão acesso, mediante requisição, autoridade judicial, Ministério Público e 

delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes. 

Art. 32- Cabe ao Conselho Tutelar manter dados estatísticos acerca das maiores demandas de 

atendimento, que deverão ser apresentadas ao CMDCA anualmente, de modo a permitir a 

definição, por parte deste, de políticas e programas específicos que permitam o 

encaminhamento e eficaz solução dos casos respectivos. 

§ 1º -  O Conselho Tutelar deverá ser também consultado quando da elaboração das propostas de 

Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 

participando de sua definição e apresentando sugestões para planos e programas de atendimento 

à população infanto juvenil a serem contemplados no orçamento público de forma prioritária, a 

teor do disposto nos arts. 4º, “caput” e parágrafo único, alíneas "c" e "d" e 136, inciso IX, da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e art. 227, “caput”, da Constituição Federal. 

 

 



 

 

 

 

 

SEÇÃO V 

DO REGIME JURÍDICO E DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 33- A função de conselheiro tutelar é temporária e não implica vínculo empregatício com o 

Município, sendo que os direitos, deveres e prerrogativas básicas decorrentes do efetivo 

exercício obedecerão ao disposto nesta lei. 

Art. 34 – Os conselheiros tutelares ocupam cargo eletivo e são equiparados aos agentes políticos, sendo 

que os integrantes serão remunerados através de subsídio, cujo valor será fixado por Lei 

especifica e entrará em vigor para o próximo mandato. 

§ único-  Os conselheiros tutelares remunerados são vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da 

Previdência Social. 

Art. 35-  É vedada a acumulação da função de conselheiro tutelar com cargo, emprego ou outra função 

remunerada, observado o que determina o art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, 

exceto os conselheiros não remunerados. 

Art. 36-  Se servidor municipal ocupante de cargo em provimento efetivo for eleito para o Conselho 

Tutelar, poderá optar entre o valor dos subsídios devidos aos Conselheiros remunerados ou o 

valor de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos: 

           I - o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato; 

                II - a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, podendo a Prefeitura 

Municipal firmar convênio com os Poderes Estadual e Federal para permitir igual 

vantagem ao servidor público estadual ou federal. 

Art. 37-   A vacância na função de conselheiro tutelar decorrerá de: 

I- renúncia; 

II- posse em outro cargo, emprego ou função pública remunerados, caso seja um conselheiro 

remunerado; 

III - falecimento; 

IV - licença; 

V - suspensão não remunerada; 

VI - perda da função. 

Art. 38-  Será concedida licença não remunerada ao conselheiro tutelar nas seguintes situações: 

I - em razão de maternidade pelo período de 04 (quatro) meses; 

II - em razão de paternidade pelo período de 05 (cinco) dias; 

III - em razão de doença ou acidente de trabalho, pelo período de 15 (quinze) dias; 

IV - em razão de casamento do conselheiro pelo período de 05 (cinco) dias; 

V - em razão de falecimento de parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau, pelo 

período de 03 (três) dias. 

Art. 39-  Nos casos de licenças regulamentares, vacância ou afastamento de qualquer dos conselheiros 

titulares, independente das razões, o CMDCA promoverá no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas a convocação do suplente, para o preenchimento da vaga e a consequente 

regularização da composição do Conselho Tutelar.  

Art. 40-  O conselheiro candidato a outro cargo eletivo deverá renunciar de sua função, assumindo o 

suplente. 

Art. 41-  O exercício efetivo da função pública de conselheiro tutelar será considerado tempo de serviço 

público para os fins estabelecidos em lei. 

§ Único- Sendo o conselheiro tutelar servidor ou empregado público municipal, o seu tempo de serviço na 

função será contado para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. 

Art. 43-  São deveres do conselheiro tutelar: 

I - exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990; 

II - observar as normas legais e regulamentares; 

 



 

 

 

 

 

 

III - atender com presteza ao público, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 

protegidas por sigilo; 

IV - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 

V - manter conduta compatível com a natureza da função que desempenha; 

VI - guardar, quando necessário, sigilo sobre assuntos de que tomar conhecimento; 

VII - ser assíduo e pontual; 

VIII - tratar com urbanidade as pessoas. 

Art. 44 -  Ao conselheiro tutelar é vedado: 

I -   ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante os expedientes, salvo quando em 

diligências ou por necessidade do serviço; 

II -   recusar fé a documento público; 

III -  opor resistência injustificada ao andamento do serviço; 

IV - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da   atribuição 

que seja de sua responsabilidade; 

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

VI - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas 

atribuições; 

VII - proceder de forma desidiosa; 

VIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com 

o horário de trabalho; 

IX – exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas; 

X -   fazer propaganda político partidária no exercício de suas funções; 

XI - aplicar medidas a crianças, adolescentes, pais ou responsável sem a prévia discussão e 

decisão do Conselho Tutelar de que faça parte, salvo em situações emergenciais, que 

serão submetidas em seguida ao referendo do colegiado; 

XII- não zelar pelo patrimônio público recebido para o desempenho das funções; 

 

SEÇÃO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR E DA PERDA DA FUNÇÃO 

 

Art. 45-  O processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidades ao Conselheiro Tutelar que 

praticar falta funcional será conduzido por uma Comissão de Ética formada por 01 (um) 

representante do Conselho Tutelar e 02 (dois) representantes do CMDCA. 

§ Único-  O representante do Ministério Público acompanhará os trabalhos da comissão de ética como 

fiscal. 

Art. 46-   Comete falta funcional o Conselheiro Tutelar que: 

I - usar da função em benefício próprio; 

II - romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar que integre; 

III - manter conduta incompatível com o cargo que ocupa; 

IV - exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da 

autoridade que lhe foi conferida; 

V - recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete no exercício de suas 

atribuições, seja no expediente normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante 

o período de plantão ou sobreaviso; 

VI - aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho Tutelar; 

VII - deixar de comparecer injustificadamente, por três vezes consecutivas e cinco vezes 

alternadas, ao serviço ou a compromissos agendados; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VIII - receber, em razão do cargo, gratificações, custas, emolumentos, diligências e outros 

benefícios financeiros além dos previstos nesta lei. 

IX - descumprir as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente no exercício 

regular de suas atribuições; 

X - deixar de cumprir suas atribuições administrativas a que foram eleitos dentro do colegiado; 

XI - for indiciado ou condenado pela prática de crime doloso, contravenção penal ou pela  

prática de infrações administrativas previstas na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990; 

XII - não zelar pelo patrimônio público recebido para o desempenho das funções. 

Art. 47-  Constatada a falta funcional cometida pelo Conselheiro Tutelar, poderão ser aplicadas as 

seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão não remunerada, de 01 (um) dia a 06 (seis) meses;  

III - perda da função. 

§ 1º-  Aplicar-se-á a advertência nas hipóteses previstas no art. 46, I, II, III, IV, V, VI, VII, X e XI. 

§ 2º-  Aplicar-se-á a sanção de suspensão não remunerada ocorrendo reincidência nas hipóteses em 

que é prevista a advertência, além daquelas previstas no art. 46, VIII e IX. 

§ 3º-  Aplicar-se-á a sanção de perda da função na hipótese prevista no art. 46, XII e quando, após a 

aplicação de suspensão não remunerada, o Conselheiro Tutelar cometer outra falta funcional 

passível de suspensão não remunerada. 

§ 4º-      A advertência será feita por escrito ou verbalmente e aplicada pela Comissão de Ética. 

§ 5º-         Considera-se reincidência quando o Conselheiro Tutelar comete outra falta funcional, depois de 

já ter recebido sanção por infração anterior. 

Art. 48- O processo disciplinar será instaurado pela Comissão de Ética, mediante representação do 

Ministério Público ou denúncia fundamentada de qualquer cidadão, desde que devidamente 

identificado, ou ainda do Poder Público, contendo a descrição dos fatos e a respectiva indicação 

das provas. 

§ 1º  Fica assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao exercício do 

contraditório, garantida a presença de advogado. 

§ 2º        O processo de apuração será sigiloso, sendo facultado ao representado e a seu advogado consulta 

aos autos. 

Art.       49-Instaurado o processo disciplinar, o representado será citado pessoalmente, com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas, para prestar depoimento. 

§ 1º-  Do mandado de citação deverá constar cópia integral da representação. 

§ 2º-  Comparecendo o representado posteriormente, assumirá o processo no estágio em que se 

encontrar. 

Art. 50- Após o depoimento o representado será intimado em audiência para, no prazo de 07 (sete) dias 

úteis apresentar sua defesa prévia, em que poderá juntar documentos, solicitar diligências e 

arrolar testemunhas, no número máximo de 03 (três) para infrações punidas com advertência e 08 

(oito), se for caso de suspensão não remunerada ou perda da função. 

Art. 51- Na oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as indicadas na representação e as de interesse 

da comissão, sendo por último as arroladas pela defesa. 

§ Único- O representado e seu defensor serão intimados das datas e horários das audiências, podendo se 

fazer presentes e participar formulando reperguntas. 

Art. 52- O Representante do Ministério Público será intimado das audiências e pronunciar-se-á no feito. 

Art. 53-  Concluída a instrução do processo disciplinar, o representado e seu defensor serão intimados no 

prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de defesa final. 

§ 1º-  Nos casos em que não for o autor da representação, o Ministério Público manifestar-se-á  

 após o pronunciamento do representado. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 2º -  Encerrado o prazo, a Comissão de Ética emitirá relatório conclusivo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestando-se quanto à procedência ou não da acusação e indicando a sanção a ser aplicada. 

Art. 54- Quando houver indicação da sanção de suspensão não remunerada ou de perda da função, a 

plenária do CMDCA, em assembleia extraordinária convocada especialmente para tal fim, com 

“quorum” mínimo de 50% (cinquenta por cento), por maioria absoluta, decidirá sobre o caso, 

acolhendo ou rejeitando o relatório conclusivo da Comissão de Ética e, em seguida,  

 aplicando a sanção cabível. 

§ 1º-  Na assembléia extraordinária será assegurada, por dez minutos, a palavra ao autor da 

representação, ao defensor do acusado e ao Ministério Público. 

§ 2º -  Em caso de empate considerar-se-á absolvido o representado. 

§ 3º -  Constatados indícios da prática de crime ou contravenção penal, bem como de improbidade 

administrativa, o fato será informado ao Ministério Público com a remessa de cópia do 

procedimento administrativo para a tomada das providências cabíveis. 

§ 4º -  As sanções serão, imediatamente após sua aplicação, convertidas em ato administrativo do Poder 

Executivo Municipal, cabendo ao CMDCA, quando for o caso, expedir resolução declarando 

vago o cargo de Conselheiro Tutelar, situação em que será dada posse ao primeiro suplente. 

 

SEÇÃO VII 

DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO OU A TERCEIROS 

PELOS CONSELHEIROS TUTELARES 

 

Art. 55-  Os prejuízos causados ao Município ou a terceiros, pelos conselheiros tutelares no desempenho 

de suas atividades, até o limite de 2.456,48 (duas mil, quatrocentos e cinqüenta e seis, vírgula 

quarenta e oito) URMs - Unidades de Referência Municipal -, serão apurados através de processo 

administrativo, com a designação de Comissão de Processo Administrativo, nomeada pelo Chefe 

do Poder Executivo para essa finalidade, quando não for possível acordo entre causador e 

prejudicado. 

Art. 56-  Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a Administração Pública Municipal 

responderá objetivamente (sem a verificação de culpa) pelos danos que os conselheiros tutelares, 

nessa qualidade, causem a terceiros, cuja responsabilidade será aferida nos termos seguintes: 

I- Verificada a ocorrência de dano a terceiro, supostamente praticado por conselheiro tutelar 

no exercício da função, o chefe do Poder Executivo designará Comissão de Processo 

Administrativo composta por 1 (um) membro do Conselho Tutelar, 1 (um) membro do 

CMDCA e 1 (servidor estável), a qual fará a apuração do fato ensejador do dano, a fim de 

verificar se o mesmo foi efetivamente causado pelo conselheiro; 

II- Excluirá a responsabilidade da administração, no caso do fato ter ocorrido por culpa de 

terceiro ou fenômenos da natureza; 

III- A comissão poderá solicitar parecer técnico de funcionário público municipal, capacitado na 

área do dano, a fim de melhor elucidar os fatos; 

IV- Constatado pela comissão que o dano foi efetivamente causado pelo conselheiro tutelar, 

serão realizados 3 (três) orçamentos, e estando os mesmos no limite do artigo 55, desta Lei, 

será de imediato ressarcido o prejuízo ao terceiro prejudicado. 

§ Único- Após o ressarcimento do terceiro prejudicado, a Comissão de Processo Administrativo realizará 

relatório opinativo sobre a culpa do conselheiro tutelar no fato danoso, e, evidenciada a 

mesma, caso o conselheiro seja remunerado, ressarcirá o Município através de desconto em 

seu subsídio, em quantas parcelas forem necessárias, desde que as mesmas não ultrapassem o 

limite de 10 (dez) por cento do subsídio mensal; se o conselheiro não for remunerado, 

ressarcirá o município às suas próprias expensas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 57- No caso do dano ter sido supostamente ocasionado pelo conselheiro tutelar em face do 

Município, da mesma forma será instaurado um processo administrativo na forma do artigo 

anterior, e evidenciada a culpa do conselheiro, caso este seja remunerado, ressarcirá o 

Município através de desconto em seu subsídio, em quantas parcelas forem necessárias, desde 

que as mesmas não ultrapassem o limite de 10 (dez) por cento do subsídio mensal; se não, na 

forma do inciso IV, do artigo anterior.                      

Art. 58-  O valor dos danos causados que ultrapassem o limite estabelecido pelo artigo 55, desta Lei, 

somente serão ressarcidos com o trânsito em julgado de decisão judicial, condenando a 

Fazenda Pública ao ressarcimento. 

§ Único- Na ocorrência do disposto no “caput”, fica assegurada a ação regressiva por parte da 

Administração Pública contra o conselheiro tutelar causador do dano. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 59-  Aplicam-se aos Conselheiros Tutelares, naquilo que não for contrário ao disposto nesta Lei ou 

incompatíveis com a natureza temporária do exercício da função, as disposições do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município e da legislação correlata referentes ao direito de petição e ao 

processo administrativo disciplinar. 

Art. 60-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos válidos somente a partir 

da data da posse dos novos Conselheiros Tutelares eleitos na forma que dispõe, revogadas todas 

as disposições em contrário, em especial as Leis n.º 123/2000, de 26-06-2000 e suas alterações 

posteriores. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

          Em Rio Azul, 05 de maio de 2009. 
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            Prefeito Municipal 

 

 

 


