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SÚMULA - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE E CRIA O CONSELHO MUNICIPAL, FUNDO MUNI
CIPAL E CONSELHO/S) TUTELAR (ES) DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TíTULO I
DAS DISPOSIÇÕES-GERAIS

Art. 19 - Esta Lei dispõe sobre a política Municipal dos direitos
da criança e do adolescente e as normas gerais para a sua adequada
aplicação.

Art. 29 - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no
Município de Diamante D'Oeste, será feito através de um conjunto ar
ticulado de ações governamentais, assegurando-se em todas elas o
tratamento com dignidade e respeito à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária.

Art. 39 - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no
âmbito Municipal far-se-á através de:

I - políticas sociais básicas de educação, saGde, 'yecreaçao,
esporte, cültura, lazer, profissionalização e outras que assegurem
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da cri
ança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade.

11 - políticas e programas de assistência social em cáráter su
pletivo, para aqueles que dela necessitem;

111 - serviços especiais, nos termos desta Lei;
IV - O Município destinará recursos e espaços pGblicos para prQ

gramaçoes culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância
e a juventude;

V - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, a-

MUSO'Icrueldade e opressao.
VI - serviço de identificação e localização de pais, responsa-

7. por crianças e adolescentes desaparecidos;

I
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VII - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente;

VIII - o atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente, pa-
ra efeito de agilização, será efetuado de forma integrada entre or-
gãos dos Poderes Públicos e a Comunidade.

Parágrafo Único - É vedada a criação de programas de caráter compens~
tório da ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas no
Município sem a prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente .

TÍTULO Ir
POLíTICA DE ATENDIMENTO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 49 - A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente será garantida através das seguintes estruturas:
I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
11 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
111 - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPíTULO Ir
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO

Art. 59 - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, órgão normativo, consultivo, deliberativo, controla-
dor e fiscalizador da política de atendimento à infância e juventude
vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e Assis-
tência Social, ou 6rgão Municipal da área social que venha a ser cria
da, responsável pela execução da mencionada política, com posto de
forma paritária .•

SEÇÃO Ir
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 69 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

!4
0dolescente:

I - Formular a política de proteção, promoção e defesa dos di-
r' ~das Crianças e dos Adolescentes observados os preceitos ex-
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pressos nos Artigos 203, 204 e 227 da Constituição Federal 165 e 216
da Constituição Estadual, 139 e 177 da Lei Orgânica do Município e
todo o conjunto de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

11 - Zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiar~
dades das Crianças e dos Adolescentes, de suas famílias, de seus gr~
pos de vizinhança, e dos bairros ou zona urbana ou rural em que se
localizem.

111 - Estabelecer prioridades de atuação e definir a aplicação de
recursos públicos destinados a assistência social, especialmente pa-
ra o atendimento de crianças e de adolescentes.

IV - Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das
ações governamentais e não-governamentais dirigidas à infância e à
adolescência no âmbito do Município, que possam afetar as suas de-
liberações.

V - Registrar as entidades governamentais e não-governamentais
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente que mante-
nham programa de:

a - orientação e apoio sócio-familiar;
b - apoio sócio-educativo em meio aberto;
c - colocação sócio-familiar;
d - abrigo;
e - liberdade assistida;
f - semi liberdade;
g - internação, fazendo cumprir as normas previstas no

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federa18069).

VI - Propor aos poderes constituídos modificações nas estrutu-
rasdos Órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, pro-
teção e defesa da infância e juventude.

VII - Deliberar sobre a convivência e oportunidade de implement~
çao dos programas e serviços a que se referem os incisos 11 e 111,
do Artigo 39 desta Lei, bem como sobre a criação de entidades gover-
namentais ou a realização de consórcio intermunicipal regionalizado
de atendimento.

VIII - Ficar critérios de utilização, através de plano de aplica-
ção das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessaria
mente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma deguaE~JJlde criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colo-p~aofamiliar.
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IX - Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pes-
quisas no campo de promoçao, proteção e defesa da infância e juven-
tude.

X - Promover intercâmbio com entidades públicas e particulares,
organismos nacionais e internacionais, visando atender a seus obje-
tivos.

XI - Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre
assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direi-
tos das crianças e adolescentes.

XII - Solicitar às entidades de defesa ou atendimento, cadastra-
das no Conselho, as indicações para o preenchimento do cargo de Con-
selheiro nos casos de vacância e término de mandato.

XIII - Receber petições, denúncias, representações ou queixas de
qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às crianças
e adolescentes.

XIV - Elaborar e aprovar seu regimento interno.
XV - Opinar sobre o orçamento Municipal destinado à Assistência

Social, saúde, educação, bem corno ao funcionamento do Conselho Tute-
lar, indicando as modificações necessárias à consecução da família
formulada, respeitando a autonomia do mesmo.

XVI""- Regulamentar, organizar, coordenar, bem corno adotar todas
as providências necessárias para a eleição e a posse dos membros do
Conselho Tutelar do Município que será criado quando julgar necessá-
rio .

XVII - Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença
aos mesmos, nos termos do respectivo regulamento e declarar vago o
posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta Lei..

XVIII - Propor Projeto de Lei sobre a remuneração ou não dos mem-
brós do Conselho.

SEÇÃO IrI
DA ESTRUTURA BÁSICA DO CONSELHO

Art. 79 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente é formado de 08 (oito) membros, evidenciados por notótia ho-
nestidade e dedicação às causas sociais do Município, sendo composto
paritariamente de:
I -ii\quatro) membros integrantes do Sistema de Administração

a, atuantes no Município, indicados pelos órgãos.
-, m} representante da Secretaria de Educação, Cultura e Espor-
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- 1 (um) representante da Secretaria de Assuntos Comunitários e

Assistência Social.
- 1 (um) representante do Departamento de Saúde.

1 (um) representante do Setor de Contabilidade.

II - 4 (quatro) membros indicados pelas seguintes organizações respeE
tivas da participação popular:

- 1 (um) representante da Associação de Pais e Mestres;
- 1 (um) representante da Associação de Moradores;
- 1 (um) representante da Legislação Municipal;
- 1 (um) Serventuário da Justiça.

parágrafo Primeiro - A fim de assegurar continuidade nos trabalhos do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para cada
membro indicado será escolhido um suplente, para a vaga específica.

parágrafo Segundo: As Entidades legalmente constituídas posterior a
esta Lei, as quais estiverem diretamente ligadas a defesa ou ao aten-
dimento dos direitos da criança e do adolescente, em funcionamento a-
pós 01 (um) ano, indicarão um representante para fazer parte do Con-
selho que alude este artigo.

Art. 99 - O desempenho das funções dos membros do Conselho, nao terá
qualquer remu~eração, e será considerado como serviço relevante pre~
tado ao Município de Diamante D'Oeste, com seu €xercício prioritário,
justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que determi
nadas pelas atividades próprias do Conselho.

•
Art. 89 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
te elegerá dentre os membros indicados, pelo quorum mínimo
o Presidente, o Vice-PreSidente, Tesoureiro e Secretário .

Adolescen
de 2/3,

.~= SEÇÃO
DO MANDATO DOS

IV
CONSELHEIROS

suplen-
dois

Art. 10 - Os Conselheiros representantes das Entidades mencionadas no
Art. 79 desta Lei assim como seus suplentes, serão nomeados para um
mandato de dois anos, período em que não poserão ser destituídos,sal-
vo por deliberação de 2/3 dos componentes do Conselho.

- rafo Primeiro - O mandato dos Conselheiros e respectivos
, indicados pelas instituições não governamentais será de
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anos, permitida uma recondução por igual período.
Parágrafo Segundo - O mandato dos Conselheiros indicados pelos 6r-
gãos Públicos será cumprido pelo Titular ou representante, que o
perderá, automaticamente, ao deixar o cargo.
farágrafo Terceiro - Em caso de vaga, a nomeação do suplente sera
para completar o prazo de mandato do substituído.

Parágrafo Quarto - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente será considerado extinto an-
tes do término, nos seguintes casos:
a - morte;
b - renúncia;
c - ausência injustificada por mais de 5 (cinco) reuniões consecu-

tivas;
d - doença que exija o licenciamento por mais de 2 (dois) anos;
e - procedimento incompatível com a dignidade das funções;
f - condenação por crime comum ou de responsabilidade;
g - mudanças de residência do Município.

SEÇÃO V
DAS REUNIÕES

Art. 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Cr~ança e do Adoles
cente reunir-se-á na forma e periodicidade estabelecidas em Regime
Interno .

SEÇÃO VI
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 12 - O Poder Público providenciará as co~dições materiais e
os recursos necess.ários ao funcionamento do Conselho .

.Parágrafo Único - A forma de funcionamento, local, horário de traba-
lho e outras especificações, serão estabelecidas em Regimento Inter
no.

CAPÍTULO lI!
DO FUNDO MUNICIPÀL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO

Art. 13 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
~OC~olescente, como captador e aplicador de recursos a serem uti-
~~s segundo as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos
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da Criança e do Adolescente qual e vindulado.

SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO E GERtNCIA DO FUNDO

Art. 14 - O Fundo se constitui de:
a - Dotações Orçamentárias da União, Estado e do Município;
b - Doações de entidades nacionais e internacionais govername~

tais voltadas para o atendimento dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

c - Doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas;
d - Legados;
e - Contribuições voluntárias;
f - os produtos das aplicações dos recursos disponíveis;
g - os produtos de vendas de materiais, publicações em eventos

realizados;
h - recursos oriundos de multas e infrações administrativas e

de ações de responsabilidade nas áreas de saúde e educação
e as prescritas na"Lei n9 8069/90.

i - outros recursos que lhe forem indicados inclusive dos con-
tribuintes do Imposto de Renda.

Art. 15 - O Fundo será movimentado pelo Presidente do Conselho Muni-
cipal em conjunto com o Tesoureiro, ficando responsável pelas prest~
ções de contas e apresentação de balanços, na forma estabelecida em
Regulamento Interno.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

Art. 16 - Compete ao Fundo Municipal:
I - Registrar os recursos orçamentários próprios do Município,

ou a ele transferidos em benefício das Crianças e dos A-
dolescentes pelo Estado ou pela União.

11 - Registrar os recursos captados pelo Município através de
Convênios, ou por doações ao Fundo.

111 - Manter o controle escrituraI das aplicações financeiras le
a efeito no Município nos termos das resoluções do

elho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
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IV - Liberar os recursos específicos para os programas de aten-
dimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo
as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

V - Liberar os recursos a serem aplicados em benefício de cri-
anças e adolescentes, nos termos das resoluções do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

•
Art. 17 - O Fundo será regulamentado por resolução expedida
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente .

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DOS CONSELHOS

pelo

Art. 18 - Após criação do Conselho Tutelar, este será órgão permanen
te e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de ze-
lar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, defi-
nidos em Lei.
Parágrafo Único - A forma de funcionamento, local horário de traba-
lho e outras especificações serão estabelecidas em Regimento Interno.

mandato de três anos, permitida uma reeleição. Para cada Conselhei-
ro haverá um suplente.
Art. 20 - Compete ao Conselho Tutelar, zelar pelo atendimento dos
direitos de ! crianças e adolescente, cumprindo as atribuições previ~
tas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Título V) .

•
SEÇÃO II

DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 19 - Cada Conselho Tutelar será composto de cinco membros com

..-...-==

SEÇÃO III

DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 21 - A candidatura é individual sem vinculação a partido polí-
tico.

Art. 22 - são requisitos para candidatar-se e exercer as funçoes de
membro do Conselho Tutelar.

J11A- Reconhecida idoneidade moral;
V~\-_Idade superior a 21 anos;
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111 - residir no Município no mínimo há 02 (dois) anos;
IV - reconhecida experiência no trato com crianças e adolescen-

res pelo menos 01 (um) ano;
V -diploma de 29 grau.

Art. 23 - Os Conselheiros serao eleitos pelo voto facultativo dos
cidadãos do Município, em eleições regulamentadas pelo Conselho Muni
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e coordenadas por Co-
missão especialmente designada pelo mesmo Conselho.
Parágrafo Único - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente composição de c4apas, sua forma de registro, for
ma e prazo para impugnações, registro das candidaturas, processo e-
leitoral, proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros.
Art. 24 - O processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho Tu
telar será presidido por Juiz Eleitoral e fiscalizado por membro do
Ministério Público.

SEÇÃO IV
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 25 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá
serviços relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral e
assegurará prisão especial, .em caso de crime comum até julgamento de
finitivo.

Art. 26 - Na qualidade de membros eleitos por mandato, os Conselhei-
ros nao farão parte dos quadros de funcionários da Administração Mu~
nicipal,.mas terão gratificação conforme serviços prestados (diárias)
pagas com o recurso existente na dotação do Fundo Especial para a
criança e o Adolescente.

SEÇÃO V
DA PERDA DO MANDATO E DOS IMPEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS

Art. 27 - Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustifi-
cadamente a três sessões consecutivas ou a cinco alternadas, no mes-
mo mandato, ou for condenado por sentença irrecorrível por crime ou
contravenção penal.
Pa - rafo Único - Verificada a hipótese prevista neste artigo, o

s lho ~1unicipal de Direitos da Criança e do Adolescente declarará
'D posto de Conselheiro, dando posse imediata ao suplente.
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Art. 28 - são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher,as-
cendente e descendente, sogro ou nora, cunhados durante o cunhadio, tio
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo Único - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma des
te artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Mi-
nistério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na Comarca, Foro regional ou distrital local.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

mulgação desta Lei.
Art. 30 - No prazo de 20 (vinte) dias, os membros dos órgãos e Organiz~ .
çoes a que se refere o art. 79 tomarão posse no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, data em que será instalado ofici-
almente.
Art. 31 - Após 30 (trinta) dias da instalação, os Conselheiros deverão
elaborar o Regimento Interno e elegerem entre seus pares, o Presidente,
o Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário bem como seus suplentes.
Art. 32 - O Conselho Municipal receberá e aprovará as chapas que conco~
rerão à eleição para o Conselho Tutelar do Município com prazo de 40
(quarenta) dias a' partir da data em que o mesmo for criado.
Parágrafo Único - Os membros eleitos serao proclamados e empossados itt
diatamente.
Art. 33 - Enquanto nao instalado o Conselho Tutelar, as atribuições a
ele conferidas serão exercidas pela autoridade Judiciária.
Art. 34 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar
para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei.
Art. 35 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

•

"""~ •

Art. 29 - As entidades
minhar ofício nomeando

governamentais e não-governamentais deverão enc"

seus representantes no prazo de 15 dias após plt

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos dezenove dias do mês de setembro de 1991.

. ,.
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