
Lei n." 814, de 16 de margo de 2015.

Ementa: "Cda a Lei que regulamenta os casos

omissos na Lei Municipal n.a 604/1997, cria normas e

diretrizes no tocante a politica de atendimento a

crianqa e ao adolescente, diante do papel do Conselho

Tutelar que passara a possuir regras de

funcionamento e de composigao em atengao ao

disposto na Resoluteo 139, de 17 de mar9o de 2010,

do Conselho Nacional dos Direitos da Crianga e do

Adolescente e dii outras provid6ncias.,,

ハ

O PREFEITO

VERTENTES, ESTADO Ff,DERADO DE

conferidas pela Lei Organica l\,lunicipai

norma antedita, faz saber que a Camara

seguinte Leii

CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuiC6es legais

e em especial com supedaneo no art,60 e s.s da

Municipal de Vereadores aprovou e elp Sanctona r

CAPiTULO I

DrsP0stE0Es GERATS

Art. 10. Esta Lei disp6e sobre a atualizaCao da Legislagao
Municipal em atengao as normas vigentes aplicaveis i defesa da crjanqa e do Adolescente
do Municipio de Vertentes-pE e em especial ao Conselho Tutelar do Municipio.
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CAPiTULO II
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art.2s O processo de escolha dos membros do Conselho.l.utelar
deveri, preferencialmente, observar as seguintes diretrizes j

l- EleiEao, mediante sufrigio universal e direto, pelo voto
facultativo e secreto dos eleitores do respectjvo Municipio de Vertentes, em processo a ser
regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do
Adolescente;

chapas;e

II - Candidatura individual, nao sendo admitida a composiEao de

ll- Sob a fiscalizagao do Minist6rio publico.

Art. 3a Os candidatos mais votados serao nomeados Conselheiros
titulares e os demais sereo considerados suplentes, pela ordem decrescente de

Tutelares

votaEao.

S 1s 0 mandato serii de quatro anos, permitida uma reconduEeo,
mediante novo processo de escolha.

g 2a O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por
periodo consecutivo superior a um mandato e meio nao podere participar do processo de
escolha subsequente.

Art. 4s Cabere ao Conselho Municipal dos Direitos da CrianEa e do
Adolescente, com a antecedencia devida, regulamentar o processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar. mediante resolugeo especifica observada as disposigOes
contidas na Lei nq 8.069, de 1990, na legislaEao local relativa ao Conselho Tutelar e nas
diretrizes estabelecidas na presente ResoluCao.

S 1s A resolugao reBulamentadom do processo de escolha devere
prever, dentre outras disposig6esl

al O calenderio com as dafas e os prazos pam registro de
candidaturas,

de escolha se

impugnaq6es, recursos e outras fases do certanrc, de fbrma que o processo
inicie no minimo seis meses antes do t6rmino do mandato dos membros do
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Conselho Tutelar em exerclcio;

b) A documentag6o a ser exigida dos candidatos, como forma de
comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei ne 8.069, de 1990j

c) as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e
vedadas aos candidatos, com as respectivas sang6es; e

d) a criaEio e composiqao de comisseo especial encarregada de
realizar o processo de escolha.

S 2e A resolugeo regulamentadora do processo de escolha para o
Conselho Tutelar nao poderii estabelecer outros requisitos al6m daqueles exigidos dos
candidatos pela Lei na 8.069 de 1990, e pela legislarao local correlata.

S 3e A relaqeo de condutas illcitas e vedadas seguira o disposro na
legishgao local com a aplicagao de sangdes de modo a evitar o abuso do poder politico,
econ6mico, religioso, institucional e dos meios de comunicageo, dentre outros.

S 4a 0 processo de escolha dos membros do Conselho.l.utelar
ocorrera em data unificada em todo o territ6rio nacional a cada 4 [quatro) anos, no
primeiro domingo do m6s de outubro do ano subsequente ao da eleig60 presidencial.

S S o A posse dos conselheiros tutelares ocorrer6 no dia 10 de
janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

S 60 No processo de escolha dos membrcs do
vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor
pessoalde qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

S 7a Cabe ao Municipio o custeio de todas as despesas decorrentes
do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

Art. 5e Caber, ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o
Conselho Tutelar, mediante publicagao de edital de convocagao do pleito no diiirio oficial
do Municipio, ou meio equivalente, afixaqeo em locais de amplo acesso ao p[blico,
chamadas na r6dio, jornais e outros meios de divulgaqao.

Conselho Tutelar,6

bem ou vantagent

51e O edital conteri, dentre outros, os requisitos
candidatura, a relagao de documentos a serem apresentados pelos candidatos,

legais a

regras da

Rtlを〕D「 ll主1:lliO(:‖ v.11ctll、 ti,n'9ア ーCcntr()― Vt,「 1じ !lt(、 ―PI:

CEP 55 770-000-Fo!le 81 3734 1156-CNP;10296887/0001-60
Pagina 4 dc 13



ヘ

campanha e o calendrrio de todas as fases do certame.

S 2e A divulgagao do processo de escolha deverii ser acompanhada
de informag6es sobre o papel do Conselho Tutelar e sobre a importancia da participagao
de todos os cidadaos, na condigao de candidatos ou ereitores, servindo de instrumento de
mobilizagao popular em torno da causa da infancia e da iuventude, conforme disp6e o art.
88, inciso VIt, da Lei no 8.069, de 1990_

Art.6c Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga c
do Adolescente tomar, com a antecedencia devida, as seguintes providancias para a
realazagao do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelarl

I - obrer iunto I Justica Eleitoral o emprCstimo de urnas
eletr6nicas, bem como elaborar o software respectivo, observada as disposigoes das
resolug6es apliceveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional
Eleitoral da localidade;

II - em caso de impossibilidade de obtenqeo de urnas eletr6nicas,
obter junto d Justiga Eleitoral o emprEstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas
de eleitores a fim de que a votaqao seja feita manualmente; e

lll _ garantir o frcil acesso aos locais de votageo, de modo que seja
aqueles onde se processe a eleigao conduzida pela lustiga Eleitoral ou espagos piblicos ou
comunifarios, observada a divisao territorial e adnrinistrativa do Conselho Turelar.

Art.7a. O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente devere delegar a uma comissao especial eleitoral, de composigao paritaria
entre conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, a condugao do
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar local, observados os mesmos
impedimentos legais previstos no art. 9e desta Lei.

S 1e A composigao, assim como as atribuiq6es da comissao
referida no caput deste artigo, devem constar da resolugao regulamentadora do processo

de escolha.

S 2e A comissao especial eleitoral fica16 encarregada de analisar
os pedidos de registro de candjdatura e dar ampla publicidade e relagao dos pretendentes
jnscritos, facultando a qualquer cjdad,o impugnar, no prazo de 05 lcinco) dias contados
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da publicagao, candidatos que nao atendam os requisitos exiSidos, indicando os elementos
probat6rios.

S 3a Diante da impugnagao de candidatos ao Conselho Tutelar em
razao do nao preenchimento dos.equisitos legais ou da prrtica de condutas ilicitas ou
vedadas, cabe e comissao especial eleitoral:

l- notificar o(s) candidato(s), concedendo-lhe[sJ prazo para
apresentageo de defesa; e

II _ realizar reuniao para decidir acerca da impugnagao da
candidatura, podendo, se necessirio, ouvir testemunhas eventualmente arroladas,
determinar a juntada de documentos e a realizageo de outras diligencias.

S 4a Das decisdes da comissAo especial eleitoral caber, recurso a
plenaria do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, que se reunira,
em carater extraordin6rio, para deciseo com o mrximo de celeridade.

S 50 Esgotada a fase recursal, a comissao especial eleitoral fare
publicar a relageo dos candidatos habilitados, com c6pia ao Minist6rio priblico.

S 60 Cabe ainda i comissao especial eleitoral:

l- realizar reunieo destinada a dar conhecimento formal das
regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarao
compromisso de respeit6-las, sob pena de imposigeo das sang6es previstas na legjslarao
local;

Il - estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos
que constituam violagao das regms de campanha por parte dos candidatos ou a sua
ordem;

lll - analisar e decidir, em primeira instancia administratjva, os
pedidos de impugnageo e outros incidentes ocorridos no dia da votagao;

lV - providenciar a confecaao das c6dulas de votageo, conforme
modelo a ser aprovado, caso necessario se faga;

V - escolher e divulgar os locais de votagao;

Vl - selecionar, preferencialmente junto aos 6rgaos

municipais, os mesarios e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes,

pLiblicos

que serao
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previamente orientados sobre como proceder no dia da votageo, na forma da resolugao
regulamentadora do pleito;

VIt - solicitar, junto ao comando da policia Militar ou Guarda
Municipal local, a desiSnaqeo de efetivo para garantir a ordem e segumnga dos locais de
votageo e apuragao;

Vlll , divulgar, imediatamente ap6s a apuraEao, o resultado oficial
da votagao; e

lX - resolver os casos omissos.

6 7e O Minist6rio priblico sere pessoalmente norificado, com a
antecedoncia devida, de todas as reuniEes deliberativas aealizadas pela comissao especial
eleitoral e pelo conserho Munrcipaldos Direitos da crianga e do Adolescente, bem como de
todas as decisdes nelas proferidas e de todos os incidentes verificados no decorrer do
certame.

Aft. 7e. para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serao
exigidos os crit6rios do art. 133 da Lei ne g.069, de 1990, al6m de outros requisitos
expressos na letislageo local especifica.

S 1e Os requisitos adicionais devem ser compatlveis com as
atribuig6es do Conselho Tutelar, observada a Lei ne 8.069, de1990 e a legisla9ao municipal
ou do Distrito Federal.

S 2e Dentre os requjsitos adicionais para candidatura a membro
do Conselho Tutelar a serem exigidos pela legislageo local, devem ser consideradas:

I - a experi6ncia na promoqao, protegao e defesa dos direitos da
crianga e do adolescentej

Adolescente, sob a

Iocal;e

ll - formatao especifica sobre o Estatuto da Crianga e do
responsabilidade do Conselho dos Direitos da Crianga e Adolescente

III - comprovagao de conclusao do ensino m6dio.

$ 3a Sendo indispensdvel aplicareo de prova de

sobre o direito da crianga e do adolescente, de careter eliminat6rio, a ser

conhecimento

formulada por
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uma comissao examinadora designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e
do Adolescente, sob a supervisao do Membro do Ministdrio priblico, assegurado prazo
para interposigeo de recurso junto i comissao especiar eleitorar, a partir da data da
publicagao dos resultados na imprensa oficial do Municlpio, ou em meio equivalente.

Art. ge. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerj
com o nUmero mlnimo de dez pretendentes devidamente habilitados.

S1e Caso o nimero de pretendentes habalitados seja infenor a dez,
o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente podera suspender o
trAmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrigao de novas candidaturas, sem
prejuizo da garantia de posse dos novos conselheiros ao t6rmino do mandato em curso.

S 2e Em qualquer caso, o Conselho Municipal ou Distriral dos
Direitos da Crianga e do Adolescente deverl envidar esforgos para que o nimero de
candidatos seia o maior possfvel, de modo a ampliar as opq6es de escolha pelos eleitores e
obter um nimero maior de suplentes.

Art.9a. A votareo dever, ocorer no dia previsto na resolugao
regulamentadora do processo de escolha publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Crianqa e do Adolescente.

parAgrafo Inico. O resultado do processo de escolha dos membros
do Conselho Tutelar devera ser publicado na imprensa Oficial do Municipio, ou meio
equivalente, com a indicagao do dia, hora e local da nomeagao e posse dos Conselheiros
Tutelares titulares e suplentes.

Art. 10.0 Sao impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os
c6njuges, companheiros, ainda que em uniao homoafetiva, ou parentes em linha reta,
colateralou por afinidade, at6 o terceiro grau, inclusive.

Parigrafo Linico. Estende-se o

conselheiro tutelar em relageo i autoridade judicieria e ao representanfe

do caput ao

do MinistOrio
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Ptblico com atuacao na Justiga da rnfancia e da ruventude da mesma comarca estaduar.

Art. 11. Ocofiendo vacancia ou afastamento de quaisquer dos
membros titulares do Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Crjanga e do
Adolescente convocarA o suplente para o preenchimento da vaga.

S 1e Os Conselheiros Tutelares suplentes serao convocados de
acordo com a ordem de votagao e recebereo remuneragao proporcional aos dias que
atuarem no 6rgao, sem prejulzo da remuneragao dos titulares quando em gozo de licengas
e f6rias regulamentares.

$ 2a No caso da inexistencia de suplentes, caberi ao Conselho
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente realizar processo de escolha
suplementar para o preenchimento das vagas.

S 3c A homologagao da candidatura de mentbros do Conselho
Tutelar a cargos eletivos deve16 implicar a perda de mandato por incompatibilidade com o
exercicio da fungeo.

CAPITULO III

DO FUNCIONAMENTO DO

CONSELHO TUTELAR

Art. 12. O Conselho Tutelar funcionar, em local de fdcil acesso,
preferencialmente je constituldo como refe16ncia de atendimento a populagao.

S 1e A sede do Conselho Tutelar devere oferecer esparo fisico e
instalagdes que permitam o adequado desempenho das atribuig6es e compet6ncias dos
conselheiros e o acolhimento digno ao pIblico, contendo, no minimol

I - placa indicativa da sede do Conselho;

ll - sala reservada para o atendimento e recepgao ao pIblico;
Ill - sala reservada para o atendimento dos casos:

llua l)r lintidirr Cav.rl.anti, n,r 97, Centro - V.,rt.,rt...l-llll
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lV - sala reservada para os serviqos administrativos;

V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares.

S 2e O nrimero de salas deverii atender a demanda, de modo a
possibilitar atendimenros simulteneos, evitando prejulzos i imagem e e intimidade das
criangas e adolescentes atendidos.

Art, 13. 0bservados os parametros e normas definidas pela Lei na
8.069, de1990 e pela legislagao local, compete ao Conselho Tutelar a elaboragao e
aprovateo do seu Regimento.

S 1a. A proposta do Regimento Interno deverd ser encaminhada ao
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente para apreciaqao, sendo-lhes
facultado, o envio de propostas de alterarao.

5 2e. Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho.l.utelar
seri publicado, afixado em local visivel na sede do 6rgao e encaminhado ao poder

Judiciario e ao Minist6rio priblico.

Art. 14. O Conselho Tutelar estare aberto ao p[blico:

I _ em dias Liteis das 0B:00h es 12:ooh e das 14:Ooh es 18:00h;

Il - Em fins de semana e/ou feriados atendere em retime de
plantao sem preiuizo do atendimento ininterrupto I populageo.

pardgrafo Inico: O cumprimento do horiirio de funcionamento do
Conselho Tutelar e da jornada de trabalho de seus membros sere registrado em livro
pr6prio.

Art. 15. Todos os membros do Conselho Tutelar serao submetidos
e mesma carga horaria semanal de trabalho, bem como aos mesmos periodos de plantao
ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

Par6grafo [nico. O disposto no caput nao impede a diviseo de

tarefas entre os conselheiros, para fins de realizageo de dilig6ncias, atendimento
descentralizado em comunidades distantes da sede, fiscalizagio de entidades, protrantas e

liua Dr. Emidio (l.lvalcanti, n0 97 - Cenfro - Vert(,ntcs - pll
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outras atividades externas, sem prejulzo do cardter colegiado das decis6es tomadas pelo
Conselho.

Art. 16. As decis6es do Conselho Tutelar serao tomadas pelo seu
colegiado, conforme dispuser o Retimento Interno.

S 1o As medidas de careter emergencial, tomadas dumnle os
plant6es, sereo comunicadas ao colegiado no primeiro dia itil subsequente, para
ratificaqeo ou retificageo;

S 2. As decis6es serao motivadas e comunicadas formalmente aos
interessados, mediante documento escrito, no prazo meximo de quarenta e oito horas,
sem preiuizo de seu registro em arquivo pr6prio, na sede do Conselhoj

S 3. Se nao localizado, o interessado ser6 intimado atravds de
publicageo do extrato da decisao na sede do conselho Tutelar, admrtindo-se outras tormas
de publicagao, de acordo com o disposto na legislagao local.

S 4a E garantido ao Minist6rio piblico e e Autoridade Judiciiria o
acesso irrestrito aos registros do Conselho Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.

$ 5q Os demais interessados ou procuradores legalmente
constituidos terao acesso is atas das sessoes deliberativas e registros do Conselho Tutelar
que lhes digam respeito, ressalvadas as informagoes que coloquem em risco a imagem ou a
integridade fisica ou psiquica da crianga ou adolescente, bem como a seturanga de
terceiros.

S 6s para os efeitos deste aftigo, sao considerados interessaclos os
pais ou responsevel legal da crianta ou adorescente atendido, bem como os destinat6rios
das medidas aplicadas e das requisig6es de servigo efetuadas, bem como seu procurador.

Art. 17. 6 vedado ao Conselho Tutelar executar serytgos e

programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos 6rgaos encarregados da

execuCao de politicas piblicas.

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornec€r ao Conselho

Tutelar os meios necesserios para sistematizaEao de informagdes relativas is demandas e
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deficiancias na estrutura de atendimento e populagao de criangas e adolescentes, tendo
como base o sistema de Informageo para a Infancia e Adoresccncia - srprA, ou sistema
equivalente.

$ 1a 0 Conselho Tutelar encaminhari relat6rio frinestral ao
Conselho Municipal dos Direitos da CrianCa e Adolescente, ao Minist6rio pUblico e ao juiz
da Vara da Infancia e da Juventude, contendo a sintese dos dados referentes ao exercicio
de suas atribuig6es, bem como as demandas e deficiencias na implementarao das politicas
piblicas, de modo que sejam definidas estrat6gias e deriberadas providancias necess6rias
para solucionar os problemas existentes.

S 2s Cabe aos 6rgeos pibiicos responsaveis pelo atendimento de
criangas e adorescentes com atuagao no municipio, auxiriar o conserho Tuterar na coleta de
dados e no encaminhamento das informagoes rerativas is demandas e defici6ncias das
politicas p[blicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente.

S 3a Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente a definigao do plano de implantarao do StplA lsistema de Informagao para
Crianga e Adolescente), para o Conselho l.utelar.

CAPiTULO IV

DA AUTONOMIA DO CONSELHO TUTELAR E SUA ARTICULAEAO
COM OS DEMAIS ORGAOS NA GAMNTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE

Art. 19. A autoridade do Conselho Tutelar para tomar
providencias e aplicar medidas de protegao decorre da lei, sendo efetivada em nome da
sociedade para que cesse a ameaca ou vioratao dos direitos da crianga e do adorescente.

Art. 20. 0 Conselho Tutelar exercer6 exclusivament€ as

atribuig6es previstas no artigo 136 na Lei nq g.069, de 1gg0, nao podendo ser criadas
novas atribuig6es por ato de quaisquer outras autoridades do poder Judiciiiaio, Minis16rio
P{blico, do Poder Legislativo ou do poder Executivo municipal, estadual.

Art. 21. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n.o 8.069/90, bem

Rui Dr. t.intidio CJv.tlcanti, na g7 - Ccntro Vertentcs pl.l
CEP 55.770-000 - Irone 81.3734.1156 - CNpl 10.296.887/0001_60

Pdgina 12 de 13



como O dispOstO na Lei Municipal n 9 604/1997.com as altera,oes Ora prOcedidas

A●  22 Esta Lel entra em vigOr na data de sua publica,aO,

revogando-se as disposig6es em contr;rio.

do Prefeito, 16 de marEo de 2OlS.

⌒
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