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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DIAMANTE o 'OESTE - PARANA
LEI NI,. J.S'/93

SUMULA~AlTERA A PEDACAO DA LEI NR.022/91 DE 19 DE
SETEMBRO DE i991~

A Caroara MUf)icipal de Diamarlte D'Oeste1 Estado do
Palranay aprovou e eUr l~r'Efeito Municipal sanciono a seguinte LEi:

AR1"n 01 _u Fica supriclo todo o ART. 02~ o qual passara a ter' a seguinte
Fedacao~ Uo atendimento dos dil~Eitos da crianca e do
adolescEr~te, no Municipio de DiamarJ~:e D'Oe~~tE, mera ~eito
atraves de um conjunto artic~11a(jo de aco€s 9()ver'namslltai!s €

nao-governamentais, assegurando-se em todas elas o tratameni:c)
com digrtidade e respeit() a liberdade e a (:(Jnvjvencia
famil iar' e comunitariahH

AR1'R 02 - Fic:a supr"ido todo o ARTu 05y o qual passava a ter a seguinte
r"edaeao: HFica cr"fado o Conselhc) MU11fcpal dos DjFeitc)~~ da
Cr' if:,nc~':, (~ do AdolG:'1:~C:E'nt:(,,:~1' ()Fga,o- I'lOI"t'f)(':\t ivo~ consult iVD},
df.~lib€~rativC)., controlador" f:~ fi-::~r.:<:\liz;.:;.dDr d<:\ politica de
atendimento a irlfarlc::ia E a juverltude vir~culado a SecFetaria
Municip~l de Assuntos COlhIJr}italrios, da estrutura
oFganizacf(Jnal (jo Governo Muni(:ipalq'l

ART. 03 - Fica suprido todo o Item XII do ART. 06.
ARTu 04 - Fica S~ll~I'"jdo o item XV do ART" 06., o qual passara a tev m

seguinte redaC8Q: HOpinar sobre o or'c:amento M~!r)fcipal
de!s~:inad(J a Assistencia s()cial, saude e ed~Acacao ~ benl com(:)
ao funcioflameflto do Conselho 'futelar7 inclic:ando as
modificacoes rlPcessalrias a cc~nsecucao, da politic:m f(Jlrmulada

ART. 05 - Fica alterado no item I de ART.07 1 (um) representante da Se-
el"ataria de Assuntos Comunitar"jos e Assfstencia Social, por'
"1 (um) r€pres€r~tantE da Secretaria de Assuntos C(~murljtariosH
e i (um) yepresent~nta do DRPal"talnel1to de Saude7 POF 1 (um)
representante da Secretaria de Saude e bem'-estar socialuu

AR'fa 06 Fica suprid() o Paragrafo II do ARTu 07~
ARTu 07 - Fica suprido o Paragrafo Primeiro do ARTn 101 o qual passara

a ter a seguinte r"eda(:mo :"05 membros d(J COf)selho Municipalrelos Direitos da Crianca e d(:) Adole!;cerlte e respectivos
suplentes e>~er(:erao mandato (je 2 (dois) anos.
admft indo-se a renovacao a~)erlaS uma vez e por igual pErioJo.

ART. 08 - AltRFa-se o ItRm C de Paragrafo 0uarto do ART.le ausRncla In-
Justi'Pleada por mais de 5 (cinco) reunioes consecut ivasr por:
HAusenc:ia injusti~1cada PCJlr 03 (tres) reuflioes cor)secutivasre
5 (cinco) alternadasRu

ART. 09 - Alter'a-se no ARTnl1 a expr"es~sao v'eginl€ intErno~ por:HRegimen-
t:(J IntE:'I'"nO""

ART.01e - Fica alterado e titulo relat Ivo a Seca0 I - Oa eriacao e na-
tureza dOIS Cor~selJ,os, por ~ nOa cyia(:ao E natureza (io COllse-"
'lho TIJ,tel;.'-\('""1.I

ARTu011 ,- Fica suprfdo todo o ARTn 19r o qual passara a tEr a
y'edaeao: O COflselho T~ltelar' sev'a c()mposto de 5



-

V
VI

ART.. 013
ART.014

m~"lbros tC)m mandadato d~ 3 (tres;) arlOS, PEv'mitindo uma rEc:on-"
dl,acao por igual p~Fi(Jdo" Para cada conselheiv'(J hav2ra um su .-
plente."

ART~012 - Complementa-g;e ao ART~ 23 ~ seguintE reda(:ao:n~ft Pode~1 vc)tar
(]S mi"itiol"('2$ de 16 (dezess(.2' i 1:;') anos,. inscy'ito coroa f:~lE'it,:ol"(':~sno

Munic:ipio ate 03 (tres) mESE!B antes da ~lei(:ac)"n
I=ica suprido todo o PaFa9Fa~o l.Jnico do ART" 23"
Substitui-se no ART. 24, em eleicao presidida por Juiz elei-
toral, por: uEm eleicao presidida pelo Cor)selt~o MUI1icipal do~~
Direitos da Crianca e do AdolEscente."

ARTn015 - Fica suptida todo o ARTn 26,. o qlJal passara a ter a lBeg~llnte
v'edaeao:uNa qualidade dE membros elEitos por mandato os canse
lheilros Tutelar'~l~ r)a(:~farao par'te da Admif)í!5tracao MUllicipaly

E a eventual reMuneracao sera fl}[ada pelo Conselho M~Anícfpal
dos Dfr'eit(Js da Criar.ca e (jCJ AdolEscenteu/~

f~RT.•0j,6 "- Fiel':' ~;I"I,pFid() todo o ART .. 27,. () qlJal pass:c:\rê. (i\ t~~I" a ~:~E~gujntt-~
l~edacao: uPE1~(j~l~ao mandato o (:onselJ,eirou
I - Que for cOfldenado por s~ntenca irrecorr"ivel, pela pratica

de cr'ime ou contraV~[lCao ..
J I~" QIJ.E~ S(~,~ut: i '1 i ~,~~:\de) mc\nd~";\to P;;itFt':\ c\ PI"~':),t í (::a dE' atQ!:; d(-:,~ COI"w..

ílJ.PCaO ou improbidaeje administrativa ..
III--G~18 fixar residencia fC~I"a do MUflicipio ..
IV - Gue pr'OCe(jel~em de ~o~ma ~r~<:()mpat:ivel com a digr)idade do

C:onselho ()ll faltar com o decoro [la sua conduta pubI ice QIJ
atentar (:ont~a as in!stitllicoes vigentes,.
,-GUE perder ou tiver suspenso os seus dir"eitos politico~~n

Dei>:av' <1e tomar' POSSE, SEm mot lvo j~lstificBdo per'ant:e (:)
C;onselho Municipal dos Direitos da C~ianca e do
/~do 1(.~,,;c:f.m t f~"

VII - Mor. tE"
ARTn017 - F'ica suprido te)do o AR'fn 29, o qual ~)assar'a a ter a seguinte

redacao: nAs ent idades govErnamer)tais e rlao-90vernamerltaj~;
cleverao encaminhar oficio ao Gabinete do Prefeito Municipal
flOmear)do SEUS representant:es 110 prazo de 15 dias apCJS a l~I"O""
mulgacao dEsta Lei nr. 19/93 gue altE~a a rEdacao da Lei nr.
22/91 (1e 19 (:Iel;etelnbr(J (je 199i~

AR'f.0i8 - F'ica suprido todo o ARTu 30, ()qual passara a ter a seguinte
v'edacao:NNo praz() c:l~20 (vint£) dias ap()s a pr'omulg8cao desta
LEi, os membrcls dos orgaos e oy'ganizacao a que se refere o
Ar't..07, tomarao posse rlO Conselho Municipal dos Dfr'eitos da
C;rianca E cle) Adoles~(::er)te data em que s;el~a ir)!;talado oficial--
mf.;'nt e .•

ART.019 - Fica suprido o ART. 32 E Paragrafo Unico.
ART ..020 - Altera-se o ART ..33r substituindo-se autorid~de ,judícial"ia

~)or H(;or~sell'IC) Municipal c!c)s [)ir'eitos da Crianca e do Ado]es-
c(-;,'nt(.;:',,1F

ART.021 - Ac~esce a Lei nr. 22/91, de 19 de setembro de 1991. o ART.nr.
36, C(lm ~ seguinte r'ecla(:ao~ NA candfdat:~IFa mc) (~OI'lS€lho Tute-
lar deve ser registrada no prazo de 03 (tres) meses antes da
data determinada PElo Conselho Municipal dos Direitos da C~i-
anca e do Adolescente para eleicao, mediante apresentacao de
r'equerimerlto ao Conselho MlAfli(:ipal acompanhado (je prova do
preenchimento dos requisitos estabeleciclos no ARTb nr' ..22.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pEdido de ~egistro das candidaturas SEra Enviado
ao COl'ls;elho Municipal dos Dlr'eltos da Crianca e do Adolescen-
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de
tle-

Minist:erio
cinco dias),
Cr'ianca e do

apul"adot.;yos can-
serao tlecitlida~;

Crianca e cio

te, abrindo-se vista ao representante do
Publ ica, para eventuais impugnacoes no prazo de
decidindo o Conselho Municipal dos Direitos daAdolescente em igual py'azo.u

PARAGRAFO SEGUNDO - Terminado o prazo estabelecido pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente para registro
das candidaturas este mandara publ icar Edital na imprensa lo-
cal, informando o nome. dos candidatos registrados e fixando
prazo de 15 dias contando da publicacao para o recebimento deimpugnacao por' parte de qualque~ eleitoFft"

PARAGRAFO TERCEIRO -Oferecida impugnacao os autos serao encaminhados ao
Ministerio Publico para manifestacao, no prazo de 05 (cinco)
dias decidindo o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e
do Adolescente em igual prazo.

PARAGRAFO QUARTO - Das decisoes relativa as impugnacoes cabera recurso
ao Juiz Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) dias contados daintimacê:\o.

PARAGRAFO QUINTO - Vencidas as fases de impugnacao e recurso, o
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente mandara publi-
car Edital com o nome dos candidatos habil itados ao pleito. H

ART.022 - Acresce a Lei 22/91 de 19 de setembro de 1991, o ART.37, com
a seguinte redacao: HA eleicao sera convocada pelo Conselho
Municipal da Crianca e do Adolescente, mediante Edital fixado
na imprensa local, seis meses antes do termino do mandato dos
membros do Conselho Tutelar."

PARAGRAFO PRIMEIRO - E vedada a propaganda eleitoral nos veiculas
comunicacao Socia17 admitindo-se somente a FEBl fzacao dE
bates e entrevistas.H

PARAGRAFO SEGUNDO - E proibida a propaganda atraves de anuncias lumino-
sos, faixas fixas, cartazes OY il,scl~icoes em qualquer local
publico ou particular, com excecao de locais autorizados pela
Prefeitura Municipal, pa~a utilizacao de todos os candidatos
em igualdades de condicoes. ,

PARAGRAFO TERCEIRO - As cedulas eleitorais SRrao confeccionados pela
Prefeitura Municipal, mediante modelo previamente aprovado
pelo Conselho Municipal dos Direitos da C~lanca e do
Adolescente.

H

'na legislacao e-PARAGRAFO QUARTO - Aplica-se no que couber: ~ dlspost~, 't • B
' leitoral em vigor quanto ao exerCICIO do sufraglo dlre o £

apuracao dos votos. 'C' .. e do A-
o _ O Con"'elho M'Jnic:ipal dc) Dir£"tos da ,r,ancaPARAGRAFO QUINTO d ~ determinar o agrupamento de sessoes eleito-
dolescente Pf,o,~radp.~~tacao, atento a fBcultat ividade do votorals para E €lLO - . ti

ms pecularidades locaiS. de <, tos forem sen oO SEXTO - A med ida em que os ':'0 "."PARAGRAF , d" mo "I""(-". ent ai" Impugnal.oeb, q Jedldatos po Er. • .~ 't '" daelo Conselho Municipal dos Dire
1

',oD
p 'd Mini~terio Pub ICO. 38Adolescente e OUVI ~~o91 d ~i~de setembro de 1991 o ART. dos

ART.023- Acresce a L~I nr~~,~:~.~Concluida a apuracao dos votos
com a seguInte r£dacao. t 1 Conselho Municipal dos Di-
candidatos ao Conselho Tu e ar, °t: 'o.I.'la-,Dwao resultado das' ti Atlole"'CI'n'£'pr . <" ~,'t'"€'itos da CI~i(;\nca €' o '''',) ..~ -,C:' dos candidatos e o numEro, dando publicar os nom£~elelcoes, Man u

. f gi05 recebidos. 't d "'erao considera-de su ra ~ O~ cinco primeiros; mais vo a os pPARAGRAFO PRIMEIRO -
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CIO~i eleitos ~jcando os delllais pela ordeOl de yotacaor como
~;:.I,~p '1 {~7,'nt Í';";£' "

PARAGRAFO SEGUNDO - Havendo empate na votacao, sera considerado eleito
Q candidai:o mai!; idc)so"

PARAGRAFO TERCEIRO - Os eleitos serao nomeados pelo Conselho Municipal
dos Direitos da CF~anca e do Adolescente no dia seguintE aa
~landato do termirlC) elE seus alltecessore~:'MH

PARAGRAFO GlJARTO - Ocorrendo vacar}(:ia no caFgor assumira o suplente
que houver obtido maior numero de votos.

PARAGRAFO QUINTO - Os dia., horarios e local de realizacao das sessoes
do Conselho Tutelar, gera0 definidos pelo Conselho Municipal
dos Dir'eitos da Crianca e d() AdoleSCEnte em rEgimento interno"

ART.024-Acresce a Lei nF. 22/91 de 19 de setembro de 1991, o ART.39
(:om a segtlinte redaCB()~ I'F"icaassegurado ao FlJllCiol1ar" ia Publj-
co i"ílJnicipa1y C]lJ.(~~ vE~nl1a a jnv~~':::.tir' E.~m C:c:'lt"gQ no Con~:>elhD
Tutelar dos Direitos da Crianca e d(J AdolEscentEr a COf\tag€m
ele t~mpo dE servico para ffn~1 de aposentadoriakN

ARTn025- Esta Lei entrara em vigor na data de sua p~ll)ljcacao. FEvogand<;)
se as dispaS/COES em contrario"

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE o 'OESTE,
Aos dezenove dias cIo me~~ de outubro de 1993"
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