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Mensagem

n.0

009i2014. Vertentes-PE, aos 05 dias de Dezembro de 2014.

Senhores Membros da Camara Municipal de Verlentes.PE,

Apraz-me encaminhar d apreciagao dessa Augusla Casa Legislativa, o
⌒

ncluso Propto de Lei que ATUALIZA

A LEI

MUNICIPAL N.0 6041907, ADEQUANDGA A

RESoLUqAO DO CONSELHO NACTONAL DOS DIRE|TOS

DA CRtAilQA E

DO

ADOI-ESCENTE, E DA OUTMS PROVIDENCAS
lnformo a Vossas Excelonclas a tituio de esclarecimento que o Referido
Proleto de Lei 6 justificado pela adequa9ao da Resolugao N 0 139 de 17103/2010, que dispoe de
paramelros para melhor funcronamenlo do Conse ho Tulelar sendo mals um passo ern diregeo

considerando a atribuigao do CONANDA de estabelecer drretrizes

e normas gerais quanlo,

politica de atendimento a crianga e ao adolescente alem da valorizaQao dessa caleqoria.

Necessario ressaitar que tal Proieto de Lei

vsa, ainda, preencher

as

lacunas exislentes na Legislagao l,4unicipal em vgor sobre o tema, que 6 omissa em diversos
pontos que ora passa a ser regu amenlo em observenc a as demais normas vigentes no pais
⌒

Aproveilamos

a

oportunidade para reiterar as Vossas Exceiencias os

protestos de elevado aprego.
Gabinete do Prefe to

de venentes‐ PE.05 de dezembrO de 2014

Dr Enlfdio Cav.llcanti,n'97‑(:ellti o― Vcrtentes‑1)E
CEP 55 770‐ 000‑Fone 81 3734 1156‑CNP1 10 296 887/0001‑60
Rtlt、
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屁豚
Projeto de Lei n°

Oo9/2014

Ementar "Cria

a Lei que regulamenta os casos

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

diretrizes no tocante a politica de atendimento

e

crian9a e ao adolescente, diante do papel do Conselho

⌒

Tutelar que passari a possuir regras
funcionamento e de composigao em atengao

de
ao

disposto na Resolugao 139, de 17 de margo de 2010,

do Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do
Adolescente e dA outras provid6ncias."

O

PREFEITO CONSTITUCIONAL

DO

MUNICiPIO

DE

VERTENTIS, ESTADO FEDEMDO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigdes legais
conferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo no art.60 e s.s da
norma antedita, envia para apreciagao do Poder Legislativo, o seguinte:
⌒

CAPiTULO I

DlsPostc0Es cERAts
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CAPITUL0 11

︒
ｄ

Municlpio.

ａ
ｄ

Art. 1e. Este P.ojeto de Lei dispde sobre a atualizagao
Legislaqao Municipal em atenqao as normas vigentes apliceveis ) defesa da crianga e
Adolescente do Municipio de Vertentes-PE e em especial ao Conselho Tutelar

V[卿「 ES
0'RABAtHO COヽ ￢NOA

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art.2a

O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar

deverr, preferencialmente, observar as seguintes diretrizesi

l-

Eleiqao, mediante sufragio universal

e direto, pelo

voto

facultativo e secreto dos eleitores do respectivo Municipio de Vertentes, em processo a ser
regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
⌒

Adolescente;

II - Candidatura individual, neo sendo admitida a composigao

de

chapas; e

II-

Sob a fiscalizagao do Minist6rio

ptblico.

Art. 3e Os candidatos mats votados serio nomeados Conselheiros
Tutelares tifulares e os demais sereo considerados suplentes, pela ordem decrescente de
votaqao.
S 10 O mandato serii de quatro anos, permitida uma recondugao,
mediante novo processo de escolha.
S 2a

0 conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por

periodo consecutivo superior a um mandato e meio nio pode16 participar do processo de
escolha subsequente.
⌒

ArL 40 Cabere ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente, com

a

antecedencia devida, retulamentar

o

processo de escolha dos

membros do Conselho Tutelar, mediante resoluteo especifica observada as disposigoes
contidas na Lei ne 8.069, de 1990, na letislagao local relativa ao Conselho Tutelar e nas
diretrizes estabelecidas na presente Resolugeo.
5 1e A resoluqao regulamentadora do processo de escolha deverii
prever, dentre outras disposigdes:

a) O calendirio com as datas e os prazos para registro

de

candidaturas, impugnag6es, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo
de escolha se inicie no minimo seis meses antes do t6rmino do mandato dos membros do
Conselho Tutelar em exercicio;
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b) A documentaEeo a ser exigida dos candidatos, como forma de
comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nq L069, de 1990j

c) as regras de campanha, contendo as condutas permitidas

e

vedadas aos candidatos, com as respectivas sanEdes: e

d) a criaEio e composiEao de comissao especial encarregada de
realizar o processo de escolha.
S 2e A resolugao regulamentadora do processo de escolha para o
⌒

Conselho Tuteiar nao poderii estabelecer outros requisitos al6m daqueles exigidos dos
candidatos pela Lei ne 8.069 de 1990, e pela legislafao local correlata.
S 3e

A relaEao de condutas ilicitas e vedadas seguiri o disposto na

legislagao local com a aplicagao de sang6es de modo a evitar o abuso do poder politico,
econ6mico, religioso, institucional e dos meios de comunicagao, dentre outros.
S 4e O processo de escolha dos membros

do Conselho Tutelar
ocorrere 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 eleirao presidencial.
S5

o

A posse dos conselheiros tutelares ocorrer5 no dia 10 de

ianeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
S

6o No processo

de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 6

vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem
⌒

pessoal de qualq!er natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
S 7c Cabe ao

Municlpio o custeio de todas as despesas decorrentes

do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

Art. 5s Cabera ao Conselho Municipal dos Direitos da

C

anga e do

Adolescente conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o
Conselho Tutelar, mediante publicagao de edital de convocag6o do pleito no

dirrio oficial

do Municipio, ou meio equivalente, afixageo em locais de amplo acesso ao piblico,
chamadas na radio, jornais e outros meios de divulgagio.

S 1e O edital contere, dentre outros, os requisitos legais

i

candidatura, a relagSo de documentos a serem apresenrados pelos candidatos, regras da
campanha e o calenderio de todas as fases do certame.
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S 2q A divulgaqao do processo de escolha devera ser acompanhada

de informag6es sobre o papel do Conselho Tutelar e sobre a importancia da particrpaEao
de todos os cidadaos, na conditeo de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de
mobilizagao popular em torno da causa da infancia e da juventude, conforme disp6e o art.
BB, inciso

⌒

VIl, da Lei n0 8.069, de 1990.

Art.6e Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa

e

do Adolescente tomar, com a antecedencia devrda, as seguintes provid6ncias para

a

realizateo do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar:

I-

obter junto

i

lustiga Eleitoral

o

emprdstimo de urnas

o software respectivo, observada as disposigSes das
resolucoes apliceveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional
eletrOnicas, bem como elaborar

Eleitoral da Iocalidadel

ll

- em caso de impossibilidade de obtentao de urnas eletronicas,

obter iunto a Justica Eleitoral o empr6stimo de urnas comuns e o fornecimento das listas
de eleitores a fim de que a votaqao seia feita manualmente; e

Ill - Sarantir

o facil acesso aos Iocais de votagao, de modo que seia

aqueles onde se processe a eleiEao conduzida pela Justiga Eleitoral ou espagos pIblicos ou

comunit6rios, observada a diviseo territorial

Art.7e. O
⌒

e

administrativa do Conselho Tutelar.

Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa

e

do

Adolescente dever, delegar a uma comissao especial eleitoral, de composigao paritrria

entre conselheiros representantes do Soverno e da sociedade civil, a conduqao do
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar local, observados os mesmos
impedimentos legais previstos no art.9e desta Lei.

S 1q A composigeo, assim como as atribuigdes da

comissao

referida no caput deste artigo, devem constar da resoluqeo regulamentadora do processo
de escolha.

S 2a A comissao especial eleitoral ficara encarregada de analisar
os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade A relacao dos pretendentes

inscdtos, facultando a qualquer cidadao impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias contados
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probat6rios.
S 3a Diante da impugnagao de

candidatos ao Conselho Tutelar em

razao do nao preenchimento dos requisitos legais ou da prrtica de condutas ilicitas ou
vedadas, cabe

i

comisseo especial eleitoral:

|-

notificar o(sl candidato(s), concedendo-lhe(s) prazo para

apresentaqao de defesa; e

ll ⌒

candidatura, podendo,

se

realizar reuniao para decidir acerca da impugnagao

da

necess6rio, ouvir testemunhas eventualmente arroladas,

determinar a iuntada de documentos e a realizaEao de outras diligencias.
5 4a Das decisdes da comissao especial eleitoral caber6 recurso e

pleniria do Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a

e do Adolescente, que se

reunid,

em carater extraordinerio, para decisao com o miiximo de celeridade.

S 50 Esgotada a fase recursal, a comisseo especial eleitoral far{
publicar a relacao dos candidatos habilitados, com c6pia ao Minist6rio Piblico.
S 6o Cabe

l-

ainda

A

comissao especial eleitoral:

realizar reuniao destinada a dar conhecimento formal das

regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarao
compromisso de respeiti-las, sob pena de impositeo das sang6es previstas na legisla9ao
local;

ll

- estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos

que constituam viola9ao das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua
ordem;

Ill - analisar e decidir, em primeira

instancia administrativa, os

pedidos de impugnageo e outros incidentes ocorridos no dia da votaqeo;

lV - providenciar a confecaSo das c6dulas de vota9ao, conforme
modelo a ser aprovado, caso necessario se fata;
V - escolher e divulgar os locais de votagao;

Vl -

selecionar, preferencialmente iunto aos 6rgaos piblicos

municipais, os mes6rios e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que sereo
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regulamentadora do pleito;

Vll - solicitar, junto ao comando da Policia Militar ou cuarda
Municipal local, a desi8naEao de efetivo para garantir a ordem e seguranga dos locais de
votatao e apuratao;

Vlll - divulSar, imediatamente

ap6s a apuraqao, o resultado oficial

da votagao; e
IX . resolver os casos omissos.

5 7e O N4inist6rio Priblico serii pessoalmente notificado, com

^

a

antecedencia devida, de todas as reuni6es deliberativas realizadas pela comissao especial

eleitoral e pelo Conselho Municipaldos Direitos da Crianta e do Adolescente, bem como de
todas as decisdes nelas paoferidas e de todos os incidentes verificados no decorrer do
certame.

Art. 70. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serao
exigidos os crit6rios do art. 133 da Lei nc 8.069, de 1990, al6m de outros requisitos
expressos na legislaqao local especifica.

S 1q Os requisitos adicionais devem ser compativeis com

as

atribuiE6es do Conselho Tutelar, observada a Lei n0 8.069, de1990 e a legislageo municipal
ou do Distrito Federal.
S 2e Dentre os requisitos adicionais para candidatura a membro
ヘ

do Conselho Tutelar a serem exigidos pela legishgao local, devem ser consideradas:

I'a

experiancia na pronrogao, proteqao e defesa dos direitos da

crianga e do adolescente;

II -

formateo especifica sobre

o

Estatuto da Crianga

e

do

Adolescente, sob a responsabilidade do Conselho dos Direitos da Crianga e Adolescente
local; e

Ill - comprovaqeo

de conclusao do ensino fundamental.

S 3e Sendo indispensrvel aplicaqeo de prova de conhecimento
sobre o direito da crianqa e do adolescente, de carater eliminat6rio, a ser formulada por
uma comissao examinadom designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa e

do Adolescente, sob a supervisao do Membro do Ministorio Ptiblico, assegurado prazo

PE
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para interposigao de recurso junto A comissao especial eleitoral, a partir da data da
publicagao dos resultados na imprensa oficialdo Municipio, ou em meio equivalente.

Art- Be. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrere
com o nImero minimo de dez pretendentes devidamente habilitados.
S1e Caso o

nImero de pretendentes habilitados seja inferior a dez,

o Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa e do Adolescente poderl suspender

o

tramite do processo de escolha e reabrir prazo para inscritao de novas candidaturas, sem
ヘ

prejuizo da garantia de posse dos novos conselheiros ao t6rmino do mandato em curso.

S 2a Em qualquer caso, o Conselho Municipal ou Distrital dos
Direitos da Crianca e do Adolescente deverA envidar esforqos para que o nimero de
candidatos seia o maior possivel, de modo a ampliar as opgdes de escolha pelos eleitores e

obter um nimero maior de suplentes.

Art. 90. A votacao deveri ocorrer no dia previsto na resolugao
regulamentadora do processo de escolha publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Crianqa e do Adolescente.

Paregrafo Inico. o resultado do processo de escolha dos membros

do Conselho Tutelar deved 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.e Sao impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os
cdniuges, companheiros, ainda que em unieo homoafetiva, ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, at6 o terceiro 8rau, inclusive.

Paragrafo
conselheiro tutelar em relaqao

i

inico. Estende'se o impedimento do caput

ao

autoridade iudiciiiria e ao representante do Minist6rio

Piblico com atuageo na Justiga da Infencia

e da Juventude da mesma comarca estadual.

Art. 11. Ocorrendo vacancia ou afastamento de quaisquer

dos

membros titulares do Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente convocara o suplente para o preenchimento da vaga

S 1e Os Conselheiros Tutelares supl€ntes serao convocados de
acordo com a ordem de votaeao e receberao remuneratao proporcional aos dias que
Rua Dr. Emidio Cav,llcanti, n{'97 - Centro - Vertentes - PE
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atuarem no 6rgao, sem prejulzo da remuneragao dos titulares quando em gozo de licengas
e f6rias regulamentares.

S 2e No caso da inexistancia de suplentes, caber, ao Conselho

Municipal dos Direitos da Crianqa

e do

Adolescente realizar processo de escolha

suplementar para o preenchimento das vagas.

S 3e A homologageo da candidatura de membros do Conselho
Tutelar a cargos eletivos devere implicar a perda de mandato por incompatibilidade com o
ヘ

exerclcio da funCao.
CAPiTULO III

DO FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO TUTELAR

Art. 12. o conselho Tutelar funcionare em local de fecil

acesso,

prcferencialmente j6 constituido como referOncia de atendimento a populaCao.
S 1e A sede do Conselho Tutelar deverl oferecer espago fisico e
instalag6es que permitam o adequado desempenho das atribuig6es e competencias dos
conselheiros e o acolhimento diSno ao ptblico, contendo, no mlnimo:
I - placa indicativa da sede do Conselho;
⌒

II - sala reservada para o atendimento e receptao ao piblico;

III - sala reservada para

o atendimento dos casos;

lV - sala reservada para os servigos administrativos; e
V _ sala reservada para os conselheiros Tutelares.

S 2e O

n[mero de salas deverd atender a demanda, de modo

possibilitar atendimentos simultaneos, evitando preiuizos

i

imagem

e.

a

intimidade das

crianCas e adolescentes atendidos.

Art. 13. Observados os parametros e normas definidas pela Lei

ne

8.069, de1990 e pela legislatao local, compete ao Conselho Tutelar a elaboraqao

e

aprovagao do seu Regimento.
S 1e. A

proposta do Regimento lnterno devera ser encaminhada ao

97‑Cc ltro ―Vertentes― PE
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Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente para apreciag5o, sendo-lhes
facultado, o envio de propostas de alteragao.
S 2q.

Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho Tutelar

sere publicado, afixado em local visivel na sede do 6r8ao e encaminhado ao Poder
ludiciario

e ao

Minist6rio Prlblico.

Art. 14.

O Conselho

Tutelar estar, aberto ao p[blico:

I - em dias riteis das 08:00h

is 12:00h e das 14:00h )s 18:00h;

Il - Em fins de semana e/ou feriados atender6

em regime de

plantao sem prejuizo do atendimento ininterrupto a populageo.
Pariigrafo rlnico: 0 cumprimento do horerio de funcionamento do
Conselho Tutelar

e da iornada de trabalho de seus membros ser, registrado em livro

p16prio.

Art.

)

15. Todos os membros do Conselho

Tutelar serao submetidos

mesma carga horaria semanal de trabalho, bem como aos mesmos periodos de plantao

ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

Paregrafo inico. O disposto no caput

nio impede a divisao

de

tarefas entre os conselheiros, para fins de realizageo de diliS€ncias, atendimento
descentralizado em comunidades distantes da sede, fiscalizaqao de entidades, programas e
^

outras atividades externas, sem preiulzo do careter colegiado das decisoes tomadas pelo
Conselho.

Art. 16. As decis6es do Conselho Tutelar serao tomadas pelo seu
colegiado, conforme dispuser o Reg,mento lnterno.

S

1'As

medidas de careter emergencial, tomadas durante os

plantdes, serao comunicadas ao colegiado no primeiro dia

litil

subsequente, para

ratificagao ou retificaqao;
S

2'As

decis6es sereo motivadas e comunicadas formalmente aos

interessados, mediante documento escrito, no prazo

miximo de quarenta e oito horas,

sem prejuizo de seu registro em arquivo pr6prio, na sede do Conselho;

PE
CEP 55 770‑000‑Fone 81 3734 1156‑CNPj 10 296 887/0001‐ 60
Rua D! Emfdio(〕

avalctlnti′ n。

97‑Ce1ltl o― Vertcntcs―

Pagina lo de 13

魃腸
V[月鰹
7ES
慟
四
誕
0'RAMtIIC COヽ

5

3'

Se nao localizado,

llヽ

UA

o interessado sera intimado atrav6s

de

publicatao do extrato da decisao na sede do Conselho Tutelar, admitindo-se outras formas
de publicagao, de acordo com o disposto na Iegislagao local.
5 4e
acesso

li garantido ao Minist6rio PLiblico e e Autoridade Judicieria

irrestrito aos registros do Conselho Tutelar, resguardado

S 5a Os
⌒

demais inieressados

ou

o

o

sigilo perante terceiros.

procuradores le8almente

constituidos tereo acesso es atas das sessdes deliberativas e registros do Conselho Tutelar
que lhes di8am respeito, ressalvadas as informagdes que coloquem em risco a imagem ou a

integridade flsica ou psiquica da crianqa ou adolescente, bem como a seguranqa de
terceiros.
S 6a Para os efeitos deste artiSo, seo

considerados interessados os

pais ou responsavel legal da crianga ou adolescente atendido, bem como os destinatirios
das medidas aplicadas e das requisitdes de servigo efetuadas, bem como seu procurador.

Art. 17. E vedado ao conselho Tutelar executar servigos

e

programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos 6rgaos encarregados da
execugao de pol,ticas piblicas.

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho
⌒

Tutelar os meios necesserios para sistematiza9ao de informatdes relativas es demandas e
deficiancias na estrutura de atendimento A populaqao de crianqas e adolescentes, tendo
_
como base o Sistema de Informaqao para a lnfancia e Adolesconcia SlPlA, ou sistema

equivalente.

S 1s O Conselho Tutelar encaminhara relat6rio trimestral

ao

ao iuiz
Conselho Municipal dos Direitos da CrianEa e Adolescente, ao Minist6rio Ptiblico e
ao exercicio
da Vara da Infancia e da iuventude, contendo a sintese dos dados referentes
das politicas
de suas atribuigdes, bem como as demandas e defici6ncias na implementaqao
modo que sejam definidas estrat68ias e deliberadas providancias necesserias

piblicas, de

para solucionar os problemas existenies

piblicos responseveis pelo atendimento

de

o Conselho Tutelar na coleta de
crianCas e adolescentes com atuaqao no municipio, auxiliar
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dados e no encaminhamento das informatdes relativas as demandas e deficiCncias das
pollticas piblicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente.
S 30 Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente a definigao do plano de implantaqeo do SIPIA [Sistema de lnformageo para

Crianfa

e

Adolescente), para o Conselho Tutelar.

CAPITULO IV
⌒

DA AUTONOMIA DO CONSELHO TUTELAR E SUA ARTICULACAO

COM OS DEMAIS 6RGAOS NA GARANTIA

Dos DIREIToS DA CRIAN9A E

Do

ADOLESCENTE

Art. 19. A

autoridade

do

Conselho Tutelar para tomar

providCncias e aplicar medidas de protegao decorre da lei, sendo efetivada em nome da
sociedade para que cesse a ameaga ou violagao dos direitos da crianga e do adolescente.

Art. 20. O

Conselho Tutelar exercere exclusivamente

as

atribuig6es previstas no artigo 136 na Lei nq 8.069, de 1990, nao podendo ser criadas
novas atribuig6es por ato de quaisquer outras autoridades do Poder Judicierio, Minist6rio
Priblico, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo municipal, estadual.

Art. 21. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal
⌒

n.p

8.069/90, bem

como o disposto na Lei Municipal n.e 604/1997, com as alteragdes ora procedidas.

Art.22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicateo,
revogando-se as disposigdes em contrari
Vertentes, 05 de dezembro de 2014.
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