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LEI MUNICIPAL N° 159, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente de Muniz Ferreira - CMDCA, o Fundo
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente - FMDCA e
o Conselho Tutelar - CT, instituidos pela Lei Municipal n° 291 de
outubro de 2007, e da outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuigoes que Ihe sao conferidas por Lei, FAZ saber que a Camara Municipal de Muniz
Ferreira - Ba aprova e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPITULO I
AS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° - Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de
Muniz Ferreira - CMDCA instituido pela Lei Municipal n°. 291 de 30 de outubro de 2007, e
a politica municipal de atendimento aos' Direitos da Crianga e do Adolescente de Muniz
Ferreira, em conformidade com o disposto nesta Lei Federal n°. 8.069 de 13 de julho de
1990 - ESTATUTO DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE.

Art. 2° - O atendimento a Crianga e do Adolescente, no ambito municipal, visara
especificamente a:
protegao e vida e a saude;
II.

liberdade, respeito e dignidade como pessoa humana em process© de

desenvolvimento e como sujeito ciyis, humanos e sociais;
III.

crianga e educagao no seio da famflia ou, excepcionalmente, em familia

substituta
§1°. O direito a vida e a saude sera assegurado mediante a efetivagao de politicas sociais
de educagao, saude, recreagao, esporte, cultura, lazer, profissionalizagao e outras que
asseguram o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social da crianga e do
adolescente, em condigoes de liberdade e dignidade.

§2°. O direito a liberdade compreende os seguintes aspectos.
I.

ir, vir e estar nos logradouros publicos e espagos comunitarios, ressalvados

as restrigoes legais;
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opiniao e expressao
III.

crenga e cultos religiosos

IV.

participar da vida familiar e comunitaria, sem discriminagao; V - brincar,

praticar esportes e divertir-se;
V.

participar da vida politica, na forma da Lei; VII - buscar refugio, auxilio e

orientagao.
§3°. O direito ao respeito na inviolabilidade fisica, psiquica e moral da crianga e do
adolescente abrangendo a preservagao da imagem da identidade, da autonomia, dos
valores, ideias dos espagos e objetos pessoais.
§4°, O direito a convivencia familiar implica em ser a Crianga ou o Adolescente criado e
educado no seio da sua familia e, excepcionalmente, em familia substituta, assegurada a
convivencia familiar e comunitaria em ambiente livres de pessoas de ma-formagao ou
dependentes de bebidas alcoolicas ou entorpecentes.
§5°. Sera prestada assistencia juridica aos que dela necessitarem.

Art3° - Sao orgaos de politica de atendimento dos direitos da crianga e do adolescente:
I.

- Conselho Municipal dos Direito da Crianga e do Adolescente de Muniz

Ferreira - CMDCA;
- Conselho Tutelar.

Art. 4° - O municipio podera char os programas e servigos a que aludem os incisos II e III
do art. 2° ou estabelecer consorcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituido
e mantendo e entidade governamentais de atendimento, mediante previa autorizagao de
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de Muniz Ferreira - CMDCA.
§1° - Os programas serao classificados como de protegao ou socio-educativos e destinarse-ao a:
a) Orientagao e apoio socio-familiar;
b) Apoio socio-educativo em meio aberto;
c) Colocagao familiar;
d) Abrigo;
e) Liberdade assistida;
f) Semi-liberdade;
g) Internagao.
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§2° - Os servipos especiais visam:
a) A preservagao e o atendimento medio psicologico as vitimas de negligencia,
maus-tratos, exploragao, abuses, crueldade e opressao;
b) A identificagao e a localizagao de pais, criangas e adolescentes desaparecidos;
c) A protegao jundico-social.

Art. 5° - Para melhor desempenho de suas fungoes o CMDCA e CONSELHO TUTELAR
poderao recorrer a pessoas e entidades, mediantes os seguintes criterios;
I.

consideram-se colaboradoras do CMDCA e CONSELHO TUTELAR, as

instituigoes formadoras de recursos humanos para atendimento a crianga e ao adolescente;
II.

poderao ser convidadas pessoas ou instituigoes de notoria especializagao

para assessorar o CMDCA e CONSELHO TUTELAR em assuntos especlficos; e
III.

poderao ser criadas comissdes internas, constituidas por entidades-membro

do CMDCA e CONSELHO TUTELAR e outras instituigoes para promover estudos e emitir
pareceres a respeito de temas especlficos.
Paragrafo Unico Em casos especificos, e quando se fizer necessario, serao ouvidos pelo
CMDCA e CONSELHO TUTELAR, representantes dos poderes e entidades federais,
estaduais e de outros Municipios que atuam no desenvolvimento de programas

e

atividades voltadas para a crianga e o adolescente.

Art. 6° - A politica municipal de atendimento dos direitos da crianga e do adolescente farse-a atraves de urn conjunto articulado de agoes governamentais e nao governamentais.
Paragrafo Unico. Os programas de atendimento a infancia e a juventude, por parte do
Poder Publico Municipal, serao executados pelos orgaos municipals e por intermedio de
convenios com entidades de carater privado, observando sempre o carater comunitario das
atividades.

CAPITULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANQA E DO
ADOLESCENTE DE MUNIZ FERREIRA
Segao I

’

Da Criagao e Natureza do Conselho
\
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Art. 7° - 0 Consefho Municipal dos Direito da Crian?a e do Adolescente de Muniz Ferreira
- CMDCA, criado, na forma do Art. 88 da Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990, e
urn orgao deliberativo, consultivo, normative e controlador da politica de atendimento,
observada a composigao paritaria de seus membros e sera disciplinado por esta Lei.
Paragrafo Unico. O CMDCA ficara diretamente vinculado a Secretaria Municipal de
Trabalho, Esporte e Apao Social e funcionara em consonancia com os Conselhos Estadual
e Federal dos Direito da Crianga e do Adolescente.
Segao II
Da Competencia do Conselho

Art.8° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente:
I.

formular a politica dos direitos da crianga e do adolescente, fixando

prioridades para a consecugao das agoes, a captagao e a aplicagao de recursos;
II.

zelar pela execugao dessa politica, atendidas as peculiaridades das criangas

e dos adolescentes, de suas familias, de seus grupos de vizinhanga, dos bairros ou da zona
urbana ou rural em que se localizarem;
III.

formular as prioridades a serem incluidas no planejamento do Municipio, em

tudo que se refira ou possa afetar as condigoes de vida das criangas e dos adolescentes;

IV.

estabelecer criterios, formas e meios de fiscalizagao de tudo quanto se,

executa no Municipio que possa afetar suas deliberagoes;

V.

registrar os programas, bem como suas alteragoes, das entidades

governamentais e nao governamentais de atendimento dos direitos. da crianga e

do

adolescente no tocante a:
a.

- orientagao e apoio sociofamiliar;

b.

- apoio socioeducativo em meio aberto;

c.

- colocagao sociofamiliar;

d.

- abrigo;

e.

- liberdade assistida;

f.

- semiliberdade;

gh.

- internagao; e
- apoio nas normas previstas no Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei

Federal n° 8.069/90).

VI.

comunicarao Conselho Tutelar, ao Ministerio Publico e a autoridadejudiciaria
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os registros a que alude o inciso V deste artigo;
VII.

recomendar ao chefe do Poder Executive, a remuneragao a ser paga aos

membros do CONSELHO TUTELAR, bem como, Ihes conceder licenga;
VIII.

regulamentar, organizar, bem como adotartodas as providencias necessarias

e que Ihe forem exigidas para eleigoes dos membros do Conselho ou Conselhos Tutelares
do Municlpio;
IX.

expedir normas para organizagao e funcionamento dos servigos criados nos

termos dos artigos 5° e 6° desta Lei, bem como para criagao de servigos a que se referem
os artigos 3° e 4°;
X.

estabelecer

criterios

e

deliberar

sobre

convenios

com

entidades

governamentais e concessao de auxilios e subvengoes a entidades comunitarias que atuem
na area do atendimento a crianga e aos adolescentes;
XI.

promover intercambio entre entidades publicas, particulares, organismos

Nacionais e Internacionais, visando atender os seus objetivos;
XII.

deliberar sobre os programas e recursos a serem aplicados em beneficios da

crianga e do adolescente pelo FMDCA;
XIII.

formular, encaminhar e acompanhar junto aos orgaos competentes,

denuncias de todas as formas de negligencia, omissao, discriminagao, exclusao,
exploragao, violencia, crueldade e opressao contra a driangas e adolescentes,
acompanhando e finalizando a execugao das medidas necessarias a sua apuragao e
eliminagao;
XIV.

difundir e divulgar amplamente os principios constitucionais e a politica

municipal destinados a protegao. e defesa dos direitos da crianga e do adolescente,
objetivamente o efetivo envolvimento e participagao da sociedade em integragao como os
poderes publicos;
XV.

incentivar a atualizagao e reciclagem permanente dos profissionais das

instituigdes, governamentais ou nao, envolvidos no atendimento a crianga e ao adolescente;
XVI.

deliberar, por resolugao sobre a criagao de outros Conselhos Tutelares no

Municipio em caso de comprovada a necessidade, observada a cronologia, localizagao e
funcionalidade, seguindo os limites de habitantes;
XVII. estabelecer criterios para o bom funcionamento das entidades publicas e dos
particulares de atendimento as criangas e adolescentes, recomendandp aos orgaos
competentes a oferta de orientagao e apoio tecnico-financeiro a essas entidades, para o
perfeito cumprimento da politica instituida nos termos do inciso I deste artigo;
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XVIII. incentivar e promover a criagao de programas destinados a oferecer saude
e educagao as criangas residentes nos distritos e na zona rural, com propositos de
incentivar o ensino fundamental inclusive para os adolescentes nao alfabetizados na epoca
propria; e
XIX.

o regimento interne devera ser elaborado ou modificado por no minimo 2/3 de

seus membros presentes;
XX.

Efetuar na forma do disposto nos artigos 90, paragrafo unico e 91, da Lei no

8.069/90:
a.

o registro das organizagoes da sociedade civil sediadas em sua base territorial

que prestem atendimento a criangas, adolescentes e suas respectivas familias, executando
os programas a que se refere o art.90, caput e no que couber as medidas previstas nos
artigos 101, 112 e 129, todos da Lei no 8.069/90;
b.

a inscrigao dos programas de atendimento a criangas, adolescentes e suas

respectivas familias, em execugao na sua base territorial por entidades governamentais e
das organizagoes da sociedade civil;
c.

recadastramento, a cada 2 (dois) anos das entidades e dos programas em

execugao, certificando-se de sua continua adequagao a politica de promogao dos direitos
da crianga e do adolescente tragada;
d.

a expedigao de resolugao indicando a relagao de documentos a serem

fornecidos pela entidade para fins de registro, considerando o disposto no art. 91 da Lei no
8.069/90. Os documentos a serem exigidos visarao exclusivamente comprovar a
capacidade da entidade em garantira politica de atendimento compativel com os principios
do Estatuto da Crianga e do Adolescente.
XXI.

certificar quando do registro ou renovagao, com o auxilio de outros orgaos e

servigos publicos, da adequagao da entidade e/ou do programa, as normas e principios
estatutarios, bem como a outros fequisitos especificos que venha a exigir, por meio de
resolugao propria, principalmente:
a.

sera negado registro a entidade nas hipoteses relacionadas pelo art.91,

paragrafo unico, da Lei no 8.069/90 e em outras situagbes definidas pela mencionada
resolugao do CMDCA;
b.

sera negado registro e inscrigao do programa que nao respeite os principios

estabelecidos pela Lei no 8.069/90 e/ou seja inco.mpativel com a politica de promogao dos
direitos da crianga e do adolescente tragada pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente;
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c.

o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescents nao

concedera registros para funcionamento de entidades ou inscrigao de programas que
desenvolvam apenas, atendimento em modalidades educacionais formais de educagao
infantil, ensino fundamental e medio;
d.

verificada a ocorrencia de alguma das hipoteses previstas nas alineas

anteriores, podera ser a qualquer momento cassado o registro originalmente concedido a
entidade ou programa, comunicando-se o fato a autoridade judiciaria, ao Ministerio Publico
e Conselho Tutelar.
XXII.

levar ao conhecimento da autoridade judiciaria, do Ministerio Publico e do

Conselho Tutelar, para a tomada das medidas cabiveis, na forma do disposto nos artigos
95, 97 e 191 a 193, todos da Lei no 8.069/90 quando constatado que alguma entidade ou
programa estejam atendendo criangas ou adolescentes sem o devido registro no Conselhos
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescents.
XXIII. dar publicidade ao registro das entidades e programas que preencherem os
requisites exigidos, sem prejuizo de sua imediata comunicagao ao Juizo da Infancia e
Juventude e Conselho Tutelar, conforms previsto nos artigos 90, paragrafo unico e 91,
caput, da Lei no 8.069/90.

' ;>•

§ 1° - A concessao pelo Poder Publico Municipal de qualquer subvengao ou auxilio a
entidade que, de qualquer modo, tenham por objetivo a protegao, a promogao e a defesa
dos direitos da crianga e do adolescents, devera estar condicionada ao cadastramento
previo da entidade junto ao Conselho Municipal de que trata esta lei.
§ 2° - As resolugoes do CMDCA terao validade quando aprovadas por maioria absoluta de
seus membros e devidamente publicada, observando-se no que couber, a Lei Organica
Municipal, principalmente no que tange a criagao de despesas.
§ 3° - As resolugoes do CMDCA, bem como os temas tratados em plenario de diretoria e
comissoes, serao objeto de ampla e sistematica divulgagao.

Segao III
Dos Membros do Conselho

Art.9° - O Conselho Municipal do^ Direitos da Crianga e do Adolescents de Muniz Ferreira
- CMDCA, e composto por 8 (oito) membros, na seguinte conformidade:
I.

- 04 (quatro) representantes do poder publico, a seguir especificados:

a) 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Saude,
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b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educapao;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administrapao e Finangas;

II

- 04 (quatro) representantes de entidades nao-governamentais de defesa ou

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente ou que possuam como um dos seus
objetivos estatuarios a atengao a infancia e a adolescencia.

§1° - Os Conselheiros representantes das Secretarias Municipals serao designados pelo
Prefeito Municipal, dentre pessoas com poderes de decisao no ambito da respectiva
Secretaria.
§2° - Os representantes de organiza^des da sociedade civil serao eleitos pelo voto das
entidades de defesa e de atendimento dos direitos da crianga e do adolescente, com sede
no Municipio, reunidas em Assembleia Convocada pelo Presidente do Conselho dos Direito
da Crianga e do Adolescente de Muniz Ferreira - CMDCA, mediante Edital publicado na
imprensa, para nomeagao e posse pelo Conselho.
§3° - Sera considerada como existente, para fins de participagao neste Conselho, a
entidade regulamente organizada e que esteja em funcionamento, preferencialmente, ha
pelo menos 2 (dois) anos
§4° - A designagao de membros do Conselho compreendera a dos respectivos suplentes.
§5° - Os conselheiros representantes da sociedade civil e respectivos suplentes exercerao
o mandate de 2 (dois) anos, admitindo-se apenas uma unica recondugao.
§6° - A fungao do membro do Conselho e considerada de interesse publico relevante e nao
sera remunerada.
§7° - A nomeagao e posse dos membros do Conselho far-se-a pelo Prefeito Municipal,
obedecidos aos criterios de escolha previstos nesta Lei.

Art. 10° - Os Conselheiros deverao ser indicados pelos organismos publicos e pelas
entidades nao governamentais ate 30 (trinta) dias antes de findar o mandate dos membros
do Conselho, mediante comprovagao atraves de declaragao, cabendo ao Prefeito a
convocagao e oficializagao do ato de nomeagao e posse.
Paragrafo unico - Os membros do Conselho escolherao, na primeira reuniao, que devera
realizar-se imediatamente apos a respectiva posse, por eleigao entre os pares o Presidente,
o Vice - Presidente e o Secretario.
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Art. 11°-Ao Presidente incumbe:
Zelar pelo cumprimento das deliberagoes do CMDCA de Muniz Ferreira - BA;
Representar em agoes e eventos o CMDCA;
III.

Convocar, presidir e coordenar as reunioes do CMDCA;

IV.

Manter interlocugao permanente com a Instituigoes e Orgaos de Defesa dos

Direitos da crianga e do Adolescente

V.

Convocar reunioes extraordinarias; e

VI.

Propor e instalar comissoes tematicas e grupos de trabalho, designando o

coordenador e os demais membros, bem como estabelecendo prazo para apresentagao de
resultados, conforme deliberado pelo CMDCA.

Art. 12° - Ao Vice-Presidente incumbe:
t

I.

Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
Auxiliar o Presidente, quando solicitado;

III.

Praticar outros atos inerentes a fungao.

Art. 13° - O Conselho Municipal mantera uma secretaria geral, destinada ao suporte
administrativo-financeiro necessario ao seu funcionamento, utilizando-se de instalagoes e
funcionarios cedidos pela Prefeitura Municipal.
Paragrafo Unico. O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de
Muniz Ferreira - CMDCA, prestara contas de suas administragdes, anualmente, remetendo
balango circunstanciado e as entidades representadas no Conselho, alem da publicagao na
imprensa local.

Art. 14° - O secretario-geral tera como atribuigdes:
I.

elaboragao de convocagdes e pauta das reunioes, bem como, suas

respectivas atas;
elaboragao de pareceres;
III.

elaboragao dos atos normativos do conselho, apos discussao e deliberagao

do mesmo;

IV.
V.
VI.

elaboragao, encaminhamento e recebimento de correspondencias;

VII.

outras atribuigdes deliberadas no regimento interne do conselho ou nas

organizagao e guarda dos documentos do conselho;
administrar o espago destinado ao funcionamento do conselho;
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Art. 15° - nao deverao compor os Conselhos dos Direitos da Crianga e do Adolescente no
ambito do seu funcionamento:
Conselhos de politicas publicas;
representantes de orgao de outras esferas governamentais;
III.

representantes que exergam simultaneamente cargo ou fungao comissionada

de orgao governamental e de diregao em organizagao da sociedade civil;

IV.

Conselheiros Tutelares.
Segao IV
Do Funcionamento

Art. 16° - O CMDCA reger-se-a pelas seguintes disposigoes, no que se refere aos seus
membros:
I.

0 mandate dos Conselheiros sera de 2 (tres) anos, permitida a sua

recondugao ao cargo ao fim do mandate, desde que reindicado pela entidade ou orgao a
que representa;
,■

II.

os membros do CMDCA indicado pelo Prefeito Municipal perderao seu

mandate nas seguintes situagbes:
a.

a criterio da Prefeitura Municipal;

b.

por exoneragao do quadro efetivo ou temporario da Prefeitura; e

c.

com a expiragao ou extingao do mandate do Prefeito Municipal, caso nao seja

renomeada para o mesmo cargo do mandate do prefeito sucessor.
III.

a participagao no CMDCA naio sera remunerada, mas, considerada servigo

publico relevante, ressalvado o pagamento de despesas com transporte e alimentagao dos
membros residentes fora da sede para o comparecimento as reunioes do conselho;

IV.

os membros do CMDCA serao substituidos caso faltem, sem motive

justificado, a 2 (duas) reunioes consecutivas ou 3 (tres) reunioes intercaladas no periodo
de 1 (urn) ano;

V.

os membros do CMDCA poderao ser substituidos mediante apresentagao de

solicitagao de entidade nos seguintes casos:
a.

solicitagao da entidade a que represente;

b.

por decisao de 2/3 do Conselho em virtude de conduta inadequada dentro de

CMDCA;
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VI.

terao seus mandates suspenses ou cassados, quando:

a.

for constatada a reitera?ao de faltas injustificadas as sessoes deliberativas do

CMDCA;
b.

for determinado, em procedimento para apuragao de irregularidade em

entidade de atendimento, conforme artigos 191 a 193, da Lei no 8.069/90; a suspensao
cautelar dos dirigentes da entidade, conforme art. 191, paragrafo unico, da Lei no 8.069/90;
ou aplicada alguma das sangoes previstas no art. 97, do mesmo Diploma Legal;
c.

for constatada a pratica de ato incompativel com a fungao ou com os

principios que regem a administragao publica, estabelecidas pelo art.4o, da Lei no 8.429/92.

VII.

a cassagao do mandato dos representantes do governo e das organizagdes

da sociedade civil junto ao CMDCA, em qualquer hipotese, demandara a instauragao de
procedimento administrative especifico, no qual se garanta o contraditorio e a ampla defesa,
sendo a decisao tomada por maioria absoluta de votes dos componentes do conselho.
Paragrafo unico. No caso de ocorrencia de vaga, o novo conselheiro nomeado e
empossado, devera completar o mandato do substituido.

Art. 17° - O CMDCA tera o seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
I.

o orgao de deliberagao maxima e o Plenario;
as sessoes plenarias serao realizadas ordinariamente a cada mes e

extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria
dos seus membros;
III.

para realizagao das sessoes sera necessaria a presenga da maioria absoluta

dos membros do CMDCA, que, em regra, deiiberara pela maioria dos votes dos presentes,
salvo disposigao em contrario nesta Lei ou no Regimento Interno, sendo que o Presidente
so votara caso se verifique a exist6encia de empate na votagao;

IV.

cada representagao. do CMDCA tera direito a urn unico voto na sessao

plenaria; e

V.

as decisoes do Conselho revestirao em forma de Resolugao, que tera carater

deliberative ou de recomendagao nos termos e limites do art. 11, § 1°;

VI.

podera instituir camaras especificas para analisar, estudar, discutir, fiscalizar

e emitir pareceres sobre temas especificos relacionados a competencia do conselho;
VII.-

cada camara sera composta por, no minimo, 3 (tres) conselheiros, escolhidos

na forma do regimento interno, sendo um presidente, um vice-presidente e urn relator;

VIII.

o CMDCA devera elaborar um regimento interno que defina o funcionamento
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do orgao, prevendo dentre outros os seguintes itens:
a.

a estrutura funcional minima composta por plenario, presidencia, comissoes

e secretaria definindo suas respectivas atribuigoes;
b.

a forma de escolha dos membros da presidencia do CMDCA, assegurando a

alternancia entre representantes do governo e da sociedade civil organizada;

c.

a forma de substituigao dos membros da presidencia na falta ou impedimento

dos mesmos;
d.

a forma de convocagao das reunioes ordinarias e extraordinarias do CMDCA,

com comunicagao aos integrantes do orgao, titulares e suplentes, de modo que se garanta
a presenga de todos os seus membros e permita a participagao da populagao em geral;
e.

a forma de inciusao das materias em pauta de discussao e deliberagoes com

a obrigatoriedade de sua previa comunicagao aos conselheiros;
f.

a possibilidade de discussao de temas que nao tenham sido previamente

incluidos em pauta;
g.

o quorum minimo necessario a instalagao das sessoes ordinarias e

extraordinarias do CMDCA;
h.

^

as situagoes em que serao exigidas o quorum qualificado, discriminando o

referido quorum para tomadas de decisdes;
i.

a criagao de comissoes e grupos de trabalho que deverao ser compostas

preferencialmente de forma paritaria;
i-

a forma como ocorrera a discussao das materias colocadas em pauta;

k.

a forma como se dara a participagao dos presentes a assembleia ordinaria;
a garantia de publicidade das assembleias ordinarias, salvo os casos

expresses de sigilo;
m.

a forma como serao efetuadas as deliberagoes e votagdes das materias com

a previsao de solugao em caso de empate;
f

n.

a forma como sera deflagrado e conduzido o procedimento administrative com

vista a exclusao da organizagao da sociedade civil ou de seu representante quando da
reiteragao de faltas injustificadas e/ou pratica de ato incompativel com a fungao, nos moldes
da legislagao especifica;
o.

a forma como sera deflagrada a substituigao do representante do orgao

publico quando se fizer necessario.

Art. 18° - O orgao municipal de Assistencia Social prestara o apoio administrative
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necessario ao funcionamento do CMDCA, bem como, ao CONSELHO TUTELAR
disponibilizando espago fisico, moveis, equipamentos e recursos humanos.

Art. 19° - Todas as sessoes do CMDCA serao publicas e precedidas de ampla divulgagao.
§ 1°. As resolugoes do CMDCA, bem como os temas tratados em plenaria de diretoria e
comissoes serao objeto de ampla divulgagao, inclusive por meio da imprensa oficial,
seguindo as mesmas regras para publicagao dos demais atos do Poder Executivo
Municipal.
§ 2°. A aludida publicagao devera ocorrer na primeira oportunidade subsequente a reuniao
dos Conselhos dos Direitos da Crianga e do Adolescente.

CAPITULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE
DE MUNIZ FERREIRA - FMDCA
SegaoI
Da Criagao, Gerencia e Natureza do Fundo
Art. 20°. Fica Criado o Fundo Municipal dos Direito da Crianga e do Adolescente de Muniz
K

Ferreira - FMDCA, instrumento destinado a captagao e aplicagao de recursos a serem
utilizados segundo deliberagao do CMDCA, a quern compete sua administragao, tendo
vigencia indeterminada, sera regido pelas disposigoes estabelecidas na presente lei.
§1°. O Fundo tern por objetivo facilitar a captagao, o repasse e a aplicagao de recursos
destinados ao desenvolvimento das agdes de atendimento a crianga e do adolescente.
§2°. As agdes de que trata o paragrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas
de protegao especial a crianga e do adolescente em situagao de risco social e pessoal, cuja
necessidade de atengao extrapola o ambito de atuagao das pollticas sociais basicas.
§3°. Depende da deliberagao expressa dp CMDCA a autorizagao para aplicagao dos
recursos do FMDCA em outros tipos de programas que nao os estabelecidos no § 10 deste
artigo.
Art. 21° - O FMDCA sera constituido, dentre outros, por recursos das seguintes fontes:
I.

dotagao consignada anualmente no orgamento municipal e as verbas

adicionais que a lei vier a estabelecer no decurso de cada exercicio;
II.

doagao de pessoas fisicas e juridicas, conforme o disposto no art. 260, da Lei

n° 8.069, de 13/07/90;
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III.

valores provenientes das multas previstas no art. 214 da Lei n° 8.069, de

13/07/90, e oriundas das infrapoes descritas nos artigos 245 a 258 da referida lei, bem
como, eventualmente, de condenagoes advindas de delitos enquadrados na Lei n° 9.099,
de 26/09/1995;
IV.

transferencia de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e

Estadual da Crianga e do Adolescente;
V.

doagoes, auxilios e contribuigoes, transferencias de entidades nacionais,

ihternacionais, governamentais e nao governamentais;
VI.

produtos de aplicagoes financeiras dos recursos disponfveis, respeitada a

legislagao em vigor;
VII.

recursos advindos de convenios, acordos e contratos firmados no Municipio

e instituigoes privadas e publicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais e
municipais;
VIII.

outros recursos que porventura Ihe forem destinados.

IX.

pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depositos e aplicagoes de

capitais.
Art. 22° - O FMDCA sera administrado pelo Poder Executive, atraves do seu ordenador de
despesa, segundo diretrizes emanadas do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e
do Adolescente-CMDCA.
§ 1° - A Secretaria Municipal da Fazenda mantera os controles contabeis e financeiros de
movimentagao dos recursos do FMDCA, obedecido ao previsto na Lei Federal n°. 4.320/64
e fara a tomada de contas dos recursos aplicados.
§ 2° - Ficam vedadas as aplicagoes financeiras no mercado de capitais de risco, sendo que
a aplicagao em caderneta de poupanga podera ser autorizada pelo Conselho Municipal de
Direitos, desde que nao haja necessidade de aplicagao imediata dos valores do Fundo na
area da infancia e juventude, com resolugao previa do Conselho de Direitos.

Segao II
Da Competencia do Fundo
Art. 23° - Compete ao Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente (FMDCA):
I.

registrar os recursos proprios do Municipio ou a ele transferidos pelo Estado

e pela Uniao, em beneficio das criangas e dos adolescentes;
II.

registrar os recursos captados pelo Municipio atraves de convenios ou por
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doagao ao fundo;
III.

manter o controle escritural das aplicagoes financeiras levadas a efeito no

Municipio, nos termos da resolupao do CMDCA;
IV.

liberar os recursos a serem aplicados em beneficio da crianga e do

adolescente nos termos da resolugao do CMDCA;
V.

administrar os recursos especificos para os programas de atendimento dos

direitos da crianga e do adolescente segundo as resolugoes do CMDCA; e
VI.

apresentar balancetes mensais ate o dia trinta do mes subsequente ao

CMDCA.

Art. 24° - O FMDCAtera vigencia ilimitada.

Art. 25° - O Plano de Aplicagao do FMDCA ,sera aprovado pelo CMDCA, na forma da
legislagao pertinente.
Segao III
Dos Ativos e Passivos
Art. 26° - Constituem ativos do FMDCA:
I.

disponibilidades monetarias em depositos bancarios ou em caixa especial

oriundas das receitas especificadas;
II.

direitos que vier a constituir; e

III.

bens moveis e imoveis adquiridos ou provenientes de doagao, destinados a

execugao das agbes e servigos de saude de abrangencia municipal.
Paragrafo Unico - Ao final de cada exercicio civil proceder-se-a ao inventario dos bens e
direitos pertencentes ao FMDCA.
Segao IV
Do Orgamento

Art. 27° - O orgamento do FMDCA, evidenciara as polfticas e os programas de trabalho
governamentais, previsto no Plano Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente,
no Plano Plurianual -PPA, na Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e nos principios da
universalidade e do equilibrio.
§ 1° - O orgamento do FMDCA integrara o orgamento do Municipio, em obediencia ao
principio da unidade.
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§ 2° - 0 orgamento do FMDCA observara, na sua elabora<?ao e na sua execu^ao, os
padroes e normas estabelecidas na legislapao pertinente.

Art. 28° - O saldo positive do FMDCA, apurado em balango, em cada exercicio financeiro
sera transferido para o exercicio seguinte, a credito do mesmo fundo.

SegaoV
Da Contabilidade

Art. 29° - A contabilidade do FMDCA tern por objetivo evidenciar a situagao financeira,
patrimonial e orgamentaria da politica municipal de atendimento aos direitos da crianga e
do adolescente, observados os padroes e normas estabelecidas na legislagao pertinente.

Art. 30° - A contabilidade sera organizada de forma a permitir o exercicio das suas fungoes
do controle previo, concomitante e subsequente, de informar, de apropriar e apurar custos
de servigos e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e
analisar os resultados obtidos.

Art. 31° - A escrituragao contabil integrara a contabilidade do Municipio e sera feita pelo
metodo das partidas dobradas.
§ 1° - A contabilidade emitira relatorios mensais de gest§o, inclusive dos custos dos
servigos.
§ 2° - Entende-se por relatorios de gestao os balancetes mensais de receita e despesas do
FMDCA e demais demonstragoes exigidas pela Administragao e pela legislagao pertinente.
§ 3° - As demonstragoes e os relatorios produzidos passarao a integrar a contabilidade
geral do Municipio.

Segao VI
Das Aplicagdes dos Recursos do FMDCA
Art. 32° - A aplicagao dos recursos do FMDCA, deliberada pelo CMDCA, devera ser
destinada para o financiamento de agbes governamentais e nao-governamentais relativas
a:
I.

desenvolvimento de programas e servigos complementares ou inovadores

por tempo determinado, nao excedendo a 3 (tres) anos, da politica de promogao, protegao
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defesa e atendimento dos direitos da crianpa e do adolescente;
II.

programas de acolhimento de crianpa e de adolescente, orfao ou

abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3o, VI, da Constituigao Federal e do art.
260, §2o da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de
Promogao, Protegao e Defesa do Direito de Criangas e Adolescentes a Convivencia
Familiar e Comunitaria, proporcional a 15% (quinze por cento) do valor de receita do
FMDCA;
III.

programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboragao de diagnosticos,

sistemas de informagbes, monitoramento e avaliagao das politicas publicas de promogao,
protegao, defesa e atendimento dos direitos da crianga e do adolescente;

IV.

programas e projetos de capacitagao e formagao profissional continuada dos

operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Crianga e do Adolescente;

V.

desenvolvimento de programas e projetos de comunicagao, campanhas

educativas, publicagoes, divulgagao das agbes de promogao, protegao, defesa e
atendimento dos direitos da crianga e do adolescente; e

VI.

agbes de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Crianga e do

Adolescente, com enfase na mobilizagao social e na articulagao para a defesa dos direitos
da crianga e do adolescente.

VII.

agbes de criagao e/ou fortalecimento de campanhas de captagao de recurso

para aplicagao nas politicas voltadas para Defesa dos Direitos da Crianga e do Adolescente,
bem como assessoramento tecnico para as agbes do CMDCA, FMDCA e Conselho Tutelar
de Muniz Ferreira.
§ 1°. Fica vedada a utilizagao dos recursos do FMDCA para despesas que nao se
identifiquem diretamente com a realizagao de seus objetivos ou servigos determinados pela
lei que o instituiu, exceto em situagbes emergenciais ou de calamidade publica previstas
eiri lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo plenario do CMDCA.
§ 2°. Alem das condigbes estabelecidas no caput, fica vedada ainda a utilizagao dos
recursos do FMDCA para:
I.

a transferencia sem a deliberagao do respective CMDCA;
pagamento, manutengao e funcionamento do Conselho Tutelar;

III.

o financiamento das politicas publicas sociais basicas, em carater continuado

e que disponham de fundo especifico, nos termos definidos pela legislagao pertinente;
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§ 3°. O Poder Executive deve designar os servidores publicos que atuarao como gestor
e/ou ordenador de despesas do FMDCA, autoridade de cujos atos resultara emissao de
empenho, autoriza$ao de pagamento, suprimento ou dispendio de recursos do Fundo.
§ 4° O orgao responsavel pela politica de promopao, de protepao, de defesa e de
atendimento dos direitos das criangas e dos adolescentes ao qual o FMDCA for vinculado
-deve ficar responsavel pela abertura, em estabelecimento oficial de credito,.de contas
especificas destinadas a movimentagao das receitas e despesas do Fundo.
§ 5°. Os recursos do FMDCA devem ter um registro proprio, de modo que a disponibilidade
de caixa, receita e despesa, fique identificada de forma individualizada e transparente.
§ 6°. Cabe ao CMDCA, em relagao ao FMDCA, sem prejuizo das demais atribuigoes:
I.

elaborar e deliberar sobre a politica de promogao, protegao, defesa e

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente no seu ambito de agao;
II.

promover a realizagao periodica de diagnosticos relatives a situagao da

infancia e da adolescencia bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Crianga e do
Adolescente no ambito de sua competencia;
ill.

elaborar pianos de agao anuais ou plurianuais, contend© os programas a

serem implementados no ambito da politica de promogao, protegao, defesa e atendimento
dos direitos da crianga e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os
resultados dos diagnosticos realizados e observando os prazos legais do ciclo
orgamentario;
IV.

elaborar anualmente o piano de aplicagao dos recursos do Fundo,

considerando as metas estabelecidas para o periodo, em conformidade com o piano de
agao;
V.

elaborar editais fixando os procedimentos e criterios para a aprovagao de

projetos a serem financiados com recursos do FMDCA, em consonancia com o
estabelecido no piano de aplicagao e obediencia aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade;
VI.

publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados

pelo FMDCA;
VII.

monitorar e avaliar a aplicagao dos recursos do FMDCA, por intermedio de

balancetes trimestrais, relatorio financeiro e o balango anual do FMDCA, sem prejuizo de
outras formas, garantindo a devida publicizagao dessas informagoes, em sintonia com o
disposto em legislagao especifica;
VIII.

monitorar e fiscalizar os programas, projetos e agoes financiadas com os
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recursos do Fundo, segundo criterios e meios definidos pelos proprios Conselhos, bem
como solicitar aos responsaveis, a qualquer tempo, as informapoes necessarias

ao

acompanhamento e a avaliagao das atividades apoiadas pelo FMDCA;
IX.

desenvolver atividades relacionadas a ampliapao da captapao de recursos

para o Fundo; e
X.

mobilizar a sociedade para participar no processo de elaborapao e

implementapao da politica de prbmopao, protepao, defesa e atendimento dos direitos da
crianpa e do adolescente, bem como na fiscalizapao da aplicapao dos recursos do FMDCA.
§ 7°. O Para o desempenho de suas atribuipoes, o Poder Executive devera garantir ao
CMDCA o suficiente e necessario suporte organizacional, estrutura flsica

recursos

humanos e financeiros.
§ 8°. O Gestor do FMDCA, nomeado pelo Poder Executive conforme dispoe esta Lei deve
ser responsavel pelos seguintes procedimentos, dentre outros inerentes ao cargo:
I.

coordenar a execupao do Plano Anual de Aplicapao dos recursos do FMDCA,

elaborado e aprovado pelo CMDCA;
II.

executar e acompanhar o ingresso de receitas e b pagamento das despesas

do FMDCA;
III.

emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do FMDCA;

IV.

fornecer o comprovante de doapao/destinapao ao contribuinte, contendo a

identificapao do orgao do Poder Executive, enderepo e numero de inscripao no CNPJ no
cabepalho e, no corpo, o n° de ordem, nome complete do doador/destinador, CPF/CNPJ,
enderepo, identidade, valor efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em
conjunto com o Presidents do Conselho, para;dar a quitapao da operapao;

V.

encaminhar a Secretaria da Receita Federal a Declarapao de Beneffcios

Fiscais (DBF), por intermedio da Internet, ate o ultimo dia util do mes de marpo, em relapao
ao ano calendario anterior;

VI.

comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, ate o ultimo dia util do mes de

marpo a efetiva apresentapao da Declarapao de Beneficios Fiscais (DBF), da qual conste,
obrigatoriamente o nome ou razao social, CPF do contribuinte ou CNPJ, data e valor
destinado;

VII.

apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo CMDCA, a analise e

avaliapao da situapao economico-financeira do FMDCA, atraves de balancetes e relatorios
de gestao;

VIII.

manterarquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobatorios
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da movimentapao das receitas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e
fiscalizagao; e
IX.

observar, quando do desempenho de suas atribuigoes, o principio da

prioridade absoluta a crianga e ao adolescente, conforme disposto no art. 4o, caput e
paragrafo unico, alinea b, da Lei n° 8.069 de 1990 e art. 227, caput, da Constituigao Federal.
§ 9°. Devera ser emitido um comprovante para cada doador, mediante a apresentagao de
documento que comprove o deposito bancario em favor do Fundo, ou de documentagao de
propriedade, habil e idonea, em se tratando de doagao de bens.
§ 10. Os recursos do FMDCA utilizados para o financiamento, total ou parcial, de projetos
desenvolvidos por entidades governamentais ou nao governamentais devem estar sujeitos
a prestagao de contas de gestao aos orgaos de controle interno do Poder Executive e ao
CMDCA, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislative, do Tribunal de
Contas e do Ministerio Publico.
§11.0 CMDCA, diante de indicios de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em
relagao ao Fundo ou suas dotagdes nas leis orgamentarias, dos quais tenha ciencia, deve
apresentar representagao junto ao Ministerio Publico para as medidas cabiveis.
§12.-0 CMDCA deve utilizar os meios ao seu alcance para divulgar amplamente:
I.

as agdes prioritarias das politicas de promogao, protegao, defesa e

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente;
, II.

os prazos e os requisites para a apresentagao de projetos a serem

beneficiados com recursos do FMDCA;
III.

a relagao dos projetos aprovados em cada edital, o valor dos recursos

previstos e a execugao orgamentaria efetivada para implementagao dos mesmos;
IV.

o total das receitas previstas no orgamento do Fundo para cada exercicio; e

V.

os mecanismos de monitoramento, de avaliagao e de fiscalizagao dos

resultados dos projetos beneficiados com recursos do FMDCA.
§13. Nos materiais de divulgagao das agoes, projetos e programas que tenham recebido
financiamento do FMDCA deve ser obrigatoria a referencia ao Conselho e ao Fundo como
fonte publica de financiamento.
§ 14 - A celebragao de convenios, termos de parceria e congeneres, com os recursos do
Fundo para a execugao de projetos ou a realizagao de eventos deve se sujeitar as
exigencias da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagao que regulamenta a
formalizagao de convenios no ambito do Municipio.
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CAPITULO IV
DO CONSELHO TUTELAR
Segao I
Da Criagao e Natureza do Conselho
Art. 33° - Fica reeditado e alterado os dispositivos da Lei Municipal n° 427/2010, de 16 de
dezembro de 2010, que criou no Municipio de Muniz Ferreira o Conselho Tutelar dos Diretos
. da Crianga e do Adolescente - CONSELHO TUTELAR, orgao permanente e autonomo, nao
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianga e do
adolescente no Municipio de Muniz Ferreira, (artigos 136,1 a XI, da Lei Federal n° 8.069/90),
nos termos da Lei n° 8.069/90, Titulo V, Capitulo I e Disposigoes Gerais e em conformidade
com o que estabelecem os artigos 131,132,133, incisosl, II e III, artigo 134eseu paragrafo
unico, e artigo 135 e suas alteragoes.
5

Segao li

Dos Membros e da Competencia do Conselho
V

Art. 34° - O Conselho Tutelar, composto de 5 (cinco) membros titulares e suplentes com
mandate de 4 (quatro)

anos, permitida recondugdes, sera regido pelas disposigoes

estabelecidas na presente lei.

Art. 35° - Sao atribuifoes do CONSELHO TUTELAR:
{

I.

atender as criangas e aos adolescentes sempre que houver ameaga ou

violagao dos direitos reconhecidos no Estatuto da Crianga e do Adolescente, por agao ou
omissao da sociedade ou do Estado, porfalta, omissao ou abuse dos pais ou responsaveis
e em razao de sua conduta, aplicando as seguintes medidas:
a.

encaminhamento aos pais.ou responsaveis;

b.

orientagao, apoio e acompanhamento temporario;

c.

matricula e frequencia obrigatoria em estabelecimento oficial de ensmo

fundamental;
d.

inclusao em programa comunitario oficial de auxilio a familia, a crianga e ao

adolescente;
e.

requisigao de tratamento medico, psicologico ou psiquiatrico em regime

hospitalar ou ambulatorial;
f.

inclusao em programas oficiais ou comunitarios de auxilio, de orientagao e
(

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODUYQTC2NDE0MKFGNENERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
23 - Ano X - Nº 1952

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
de tratamento a alcoolatras e a toxicomanos;
g-

abrigo em entidade assistencial;
atender e aconselhar os pais ou responsaveis e, se for o caso, aplicar-lhe as

seguintes medidas:
a.

encaminhamento a programa oficial ou comunitario de promogao a familia;

b.

inclusao em programa de tratamento a alcoolatras e toxicomanos;

c.

encaminhamento a cursos ou programas de orientagao;

d.

encaminhamento a tratamento psicologico e psiquiatrico;

e.

obrigagao de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequencia

e

aproveitamento escolar;
f.

obrigagao de encaminhar a crianga ou o adolescente a tratamento

especializado;
9-

advertencia;

III.

promover a execugao de suas decisbes, podendo para tanto:

a.

requisitar servigos publicos nas areas de saude, de educagao, de servigo

social, de previdencia, de trabalho e de seguranga;
b.

>

representar junto a autoridade judiciaria nos casos de descumprimento

injustificado de suas deliberagbes;
IV.

encaminhar ao Mipisterio Publico noticia de fato que constitua infragao

administrativa ou penal contra o direito da crianga e do adolescente;
V.

encaminhar a autoridade judiciaria os casos de sua competencia;

VI.

providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciaria, dentre as

previstas em lei, para o adolescente autor do ato infracional;
VII.

expedir notificagbes;

VIII.

requisitar certidbes de nascimento e de obito da crianga ou adolescente

quando necessario;
IX.

assessorar o Poder Executive local na elaboragao da proposta orgamentaria

para piano e programa de atendimento dos direitos-da crianga e do adolescente;
X.

representar, em nqme das pessoas e da familia, contra programa

ou

programagao de radio e televisao que desrespeitem valores eticos e sociais, bem como de
propaganda de produtos, praticas e servigos que possam ser nocivos a saude de criangas
e do adolescente;
XI.

representar ao Ministerio Publico para efeito das agbes de perda ou

suspensao de patrio poder.
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Art. 36° Constatada a falta funcional grave cometida pelo Conselheiro Tutelar, serao
aplicadas as seguintes sangdes:
advertencia;
li.

suspensao nao remunerada, de 01 (um) a 03 (tres) meses;

III.

perda da fungao.

§1°. Sao consideradas faltas funcionais graves, entre outras;
a) usar da fungao em beneffcio proprio;

>

b) romper sigilo em relagao aos casos analisados pelo Conselho Tutelar que
integre;
c) manter conduta incompativel com o cargo que ocupa ou exceder-se no
exercicio da fungao de modo a exorbitar sua atribuigao, abusando da
autoridade que Ihe foi conferida;
d) recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso quanto ao exercicio de
suas atribuigoes quando em expediente de funcionamento do Conselho
Tutelar;
e) aplicar medida de protegao contrariando a decisao colegiada do Conselho
Tutelar;

?

f) deixar de comparecer no plantao e no horario estabelecido;
g) exercer outra atividade, incompativel com o exercicio do cargo, nos termos
desta Lei.
h) receber, em razao do cargo, honorarios, gratificagdes, custas, emolumentos,
diligencias;
§2°. Aplicar-se-a a advertencia nas hipoteses previstas nos incisos III, V, VI e VII.
§3°. Aplicar-se-a a penalidade de suspensao nao remunerada ocorrendo as hipoteses
previstas nos incisos I, II, IV, VIII, na hipotese prevista nos inciso V, quando irreparavel o
prejuizo decorrente da falta verificada e na hipotese de reincidencia das condutas
ensejadoras de advertencia e mesmo notificado nao desincompatibilizar-se da outra
atividade exercida.
§4°. Sera aplicada a penalidade de perda da fungao:
I.

quando, apos a aplicagao de suspensao nao remunerada, o Conselheiro

Tutelar cometer nova falta grave;
II.

se houver transferencia para fora do Municipio;
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se for condenado por crime ou contravengao doloso com sentenga transitada

em julgado;
§5°. Considera-se reincidencia quando o Conselheiro Tutelar comete nova falta grave,
depois de ja ter sido penalizado, irrecorrivelmente, por infragao anterior.
§6°. As faltas funcionais serao processadas perante Comissao formada por integrantes
indicados pela Prefeitura Municipal. Sendo garantidos a ampla defesa e contraditorio e
posteriormente encaminhadas para apreciagao perante o CMDCA, que deliberara mediante
plenaria. As penalidades serao aplicadas quando houver manifestagao da maioria absoluta
do orgao.
§7°. Quando a violagao cometida pelo Conselheiro Tutelar contra o direito da crianga ou
adolescente constituir delito, cabera a Comissao de Etica, concomitantemente ao processo
sindicante, oferecer noticia do ato ao Ministerio Publico para a as providencias legais
cabiveis.
§8°. A penalidade aprovada em Plenaria do Conselho, inclusive a perda do mandate,
devera

ser convertida em ato administrative do Chefe do Poder Executive Municipal,

cabendo ao CMDCA expedir Resolugao declarando vago o cargo quando for o caso,
situagao em que o Prefeito Municipal dara posse ao primeiro suplente.
§9°. o Verificados as faltas funcionais podera ser proposta agao civil pelo Ministerio Publico
visando a perda do mandato do conselheiro tutelar.

Art. 37° - O Conselho Tutelar funcionara em dias uteis durante 8 (qito) horas diarias,
obedecendo o horario administrative dos equipamentos da Secretaria de Trabalho, Esporte
e Agao Social, e em regime de Sobre Aviso fora do horario administrative, nos feriados e
nos fins de semana.
Paragrafo unico - Toda e qualquer mudanga na escala devera garantir o atendimento
ininterrupto do servigo, em horario administrative e em regime de Sobre Aviso, bem como
ser amplamente divulgada em todos os orgads publicos e redes sociais da Prefeitura.

Segao III
Da Remuneragao dos Conselheiros

Art. 38° - O exercicio efetivo da fungao de Conselheiro Tutelar constituira relevante servigo
estabelecera presungao de idoneidade moral.
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Art. 39° ~ Os conselheiros tutelares eleitos que reunam a condiqao de servidor publico
municipal, serao colocados a disposiqao dp Conselho Tutelar, devendo fazer oppao da
remunerapao, porem sem prejuizo das vantagens do seu cargo.

Art. 40° - Sao assegurados aos Conselheiros Tutelares:
I.

cobertura previdenciaria;
gozo de ferias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (urn terpo) do valor da

remunerapao mensal;
III.

licenpa-maternidade;

IV.

licenpa-paternidade;:

V.

gratificapao natalina

Paragrafo unico. Constara da lei orpamentaria municipal previsao dos recursos
necessaries

ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remunerapao e formapao

continuada dos conselheiros tutelares.

Art. 41° - Os membros do Conselho Tutelar deverao ser remunerados pelo Poder Executive
Municipal com vencimento de urn salario minimo, vigente no pais, acrescido de 30% (trinta
por cento).

Art. 42° - Sao impedidos de servir ao mesmo CONSELHO TUTELAR, parentes entre si,
consanguineo ou por afinidade ate o terceiro grau.
Paragrafo Unico - Estende-se o impedimento do Conselheiro Tutelar, na forma deste
artigo, em relapao a autoridade judiciaria e ao representante do Ministerio Publico com
atuapao na Justipa da Infancia e da Juventude, em exercicio na Comarca.

Sepao III
/

Do Procedimento de Escolha do Conselho Tutelar
Sub Sepao I
Disposipoes Gerais

Art. 43° - Cabera ao CMDCA, na forma estabelecida nesta Lei e legislapao vigente,
organizar e realizar a escolha do Conselho Tutelar, sendo obrigatoria a fiscalizapao do
Ministerio Publico publicando o Edital em ate 180 dias antes do pleito.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODUYQTC2NDE0MKFGNENERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Outubro de 2022
27 - Ano X - Nº 1952

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
Muniz ferreira
NOSSA tERSA.:NOS5n OENIC

Art. 44° - Sao requisites para candidatar-se e exercer as fungoes de membros dos
Conselhos Tutelares:
I.

reconhecida idoneidade moral;
idade igual ou superior a 21 (vinte e urn) anos no ato da inscriqao;

III.

residir no Municlpio ha pelo menos 2 (dois ) anos, e dele ser eleitor;

IV.

ter o ensino medio complete;

V.

experiencia na area de defesa ou atendimento dos direitos da crianqa e do

adolescente, o que sera aferido atraves de aproyaqao em prova especifica, a ser elaborada
n

pelo CMDCA;

VI.

comprovar por certidao nao ter sido condenado por infragoes penais e estar

em dia com as obrigagoes eleitorais.
Art. 45° - O process© de escolha se dara em tres etapas:
I.

Habilitagao do Candidate - Fase de Verificagao de conformidade das

documentogoes dos candidates;
II.

Prova

de

Conhecimentos

Avaliagao

escrita

que

contemplara,

obrigatoriamente, as seguintes areas do conhecimento:
a.

Redagao;

b.

Informatica;

c.

Estatuto da Crianga e do adolescente.

III.

Eleigao Direta - Mobilizagao social para a votagao com a participagao dos

candidates aptos nas fases anteriores.
§1° - Cabera ao CMDCA definir a necessidade de mais Areas de Conhecimento que serao
aplicadas, bem como a media minima necessaria para a classificagao dos Candidatos para
a Eleigao Direta.
§2° - So estara apto a participar da Eleigao Direta os Candidates' preencherem todos os
requisites das etapas anteriores.

Art. 46° - Apos a escolha, apurado o resultado, havendo a proclamagao e homologagao
dos escolhidos, o CMDCA promovera curso de capacitagao para os escolhidos com a
participagao dos suplentes, com o apoio de outras entidades, visando instruir o Conselho
Tutelar sobre suas atribuigoes previstas na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990.
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Sub Se^ao II
Do Registro das Candidaturas

Art. 47° - Poderao candidatar-se todas as pessoas que preencherem os requisites
mencionados nesta lei.
Paragrafo Unico - Os candidates deverao formalizar seus pedidos de registro de
candidatura per meio de impresso proprio, disponivel na sede do CMDCA ou em local
indicado no Edital.

Art. 48° - E vedada a formaqao de chapas agrupando candidates, bem como a vinculagao
de candidaturas a qualquer partido politico ou instituigoes publicas ou privadas.
§1°. Constatando-se a formagao de chapa, todos os integrantes da mesma terao suas
candidaturas impugnadas.
§2°. As instituigbes publicas e privadas poderao cooperar na divulgagao dos candidates
inscritos e cujas candidaturas tenham side homologadas, sem, contudo, deixartransparecer
suas preferencias.

Art. 49° - As candidaturas serao formalizadas no perlbdo determinado pelo CMDCA, que
expedira edital a ser amplamente divulgado.
Paragrafo unico - O edital fixara prazo de, no minimo 10 (dez) e no maximo 15
(quinze) dias para registro de candidaturas ao Conselho Tutelar e contera os requisitos
i

exigidos por esta lei e legislagao pertinente, mencionando ainda a remuneragao a que fara
jus o conselheiro escolhido e empossado.

Art. 50° - O CMDCA indeferira os pedidos de registro de candidaturas cujos postulantes
nao preencherem os requisitos exigidos no art. 44.
Paragrafo Unico - A decisao do CMDCA que indeferir o pedido de registro de candidatura
sera sempre fundamentada.
Sub Segao III
Da Propaganda dos Candidates

Art. 51° - Visando assegurar igualdade de condigoes na escolha publica, o CMDCA
fiscalizara

os meios de comunicagao, inclusive emissoras de radio, de forma que os

candidates disponham do mesmo periodo de tempo na divulgagao de suas candidaturas.
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Art. 52° - Durante a campanha que antecede a escolha popular poderao ser promovidos
debates, envolvendo todos os candidates cujas inscriqoes tenham sido deferidas,
permitindo aos cidadaos avaliarem o potenciarde cada postulante ao Conselho Tutelar.
Paragrafo Unico - Caso o numero de candidatures deferidas impossibilite a realizagao de
um unico debate com todos os concorrentes, e facultada a realizagao de debates de grupos
de candidates, desde que haja a aceitagao de todos aos criterios de sua realizagao e
divisao.

Art. 53° - O CMDCA providenciara ampla divulgagao da escolha, de forma a conscientizar
e motivar os cidadaos ou entidades aptos a mesma.

Art. 54° - Fica expressamente proibida a propaganda que consista em pintura ou pichagao
de letreiros ou outdoors nas vias publicas, nos muros e nas paredes de predios publicos ou
privados ou nos monumentos. E faixas somente poderao ser afixadas dentro de
propriedades particulares, vedando-se a sua colocagao em bens publicos ou de uso
comum.
§1° - Sera permitida a distribuigao de panfletos, mas nao a sua afixagao em predios
particulares, considerando-se licita a propaganda feita por meio de camisetas, bones e
outros meios, desde que nao sejam ofensivos a qualquer pessoa ou instituigao publica ou
privada, sendo expressamente vedada a propaganda por alto falantes ou assemelhados
fixos ou em veiculos.
§2° - O periodo licit© de propaganda tera inicio a partir da data em que forem homologadas
as candidaturas, encerrando-se tres dias antes da data marcada para a escolha.
§3° - No dia da eleigao e vedada qualquer tipo de propaganda, sujeitando-se o candidate
que promove-la a cassagao de seu registro de candidatura em procedimento a ser apurado
perante o CMDCA.
§4° - O candidate que descumpriro quanto determinado no caput e paragrafos 1° e 2° deste
artigo fica sujeito a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo estes valores revertidos ao FMDCA,.
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Sub Segao IV
Da Votagao

Art. 55° - O modelo da cedula, elaborado da forma mais simplificada possivel, contera os
nomes de todos os candidates em ordem alfabetica, sendo este realizado em reuniao do
CMDCA, com a presenga dos candidates que quiserem comparecer, e perante o
representante do Ministerio Publico, que sera previamente notificado pessoalmente de tal
data.

>

§1° - A cedula para a escolha dos conselheiros tutelares sera rubricada pelos membros
das mesas receptoras de votos antes de sua efetiva utilizagao pelo cidadao ou entidade,
conforme modalidade eleigao escolhida. „
§2° - Os cidadaos poderao votar em ate 5 (cinco) candidate constante na cedula, sendo
nulo qualquer tipo de inscrigao na cedula que possa identificar o votante.

Art. 56° - Qualquer pessoa maior e capaz, inscrita eleitoralmente pelo municipio, podera,
dentro do prazo estabelecido em Edital devidamente publicado, requerer ao presidente do
CMDCA a impugnagao de candidaturas, em petigao fundamentada e indicando as provas
que poderao ser produzidas.
§1° - 0 CMDCA, com a autuagao da impugnagao via de sua secretaria, providenciara em
vinte e quatro boras, contadas do recebimento da impugnagao, a notificagao do impugnado
para produzir sua defesa no prazo de quarenta e oito boras, ouvindo em seguida

o

Ministerio Publico pelo mesmo prazo;
§2° - Finalizadas tais providencias, o CMDCA decidira em quarenta e oito boras, por
maioria simples, a impugnagao, declarando valido ou invalidando a respectiva candidatura
impugnada.

Art. 57° - O CMDCA solicitara ao juiz eleitoral da circunscrigao eleitoral respectiva com
antecedencia, o apoio necessario a realizagao do pleito, inclusive a relagao das segoes de
escolha do municipio, relagao dos cidadaos aptos ao exercicio da escolha e ultilizagao de
Urnas Eletronicas, se julgarem necessarias.

Art. 58° - No dia designado para a realizagao da escolha, as mesas receptoras de votos,
cujo numero e localizagao serao divulgados com antecedencia de trinta;dias antes da data
da escolha, estarao abertas aos cidadaos no horario das 8 (oito) horas as 17 (dezessetes)
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horas.
Paragrafo Unico - O numero de segoes sera decidido pelo CMDCA e divulgado no Edital.

Art. 59° - Cada segao funcionara com pelo menos dois mesarios e um presidente.
§1°- Na cabina de votagao sera afixada uma relagao com os nomes dos candidates,
obedecendo a ordem alfabetica.
§2° - Tratando-se de eleigao direta, sera permitido o voto do cidadao mesmo que ele nao
se apresente com o seu titulo eleitoral, desde que nao haja duvida na oportunidade sobre
sua real identidade, e que seu nome esteja na relagao de eleitores aptos enviada pelo IRE.
§3° - Nao portando o cidadao qualquer documento de identidade, o Presidente da mesa
receptora, consultando seus auxiliares e eventuais fiscais presentes, decidira pela coleta
ou nao do voto do mesmo na forma geral, fazendo-o quando nao houver nenhuma duvida
concreta sobre tal identidade.
§4° - Havendo arguigao de duvida relevarite quanto a identidade do cidadao, por parte de
qualquer pessoa presente no local, o Presidente da segao devera colher em separado o
voto, descrevendo tudo na ata de sua segao, inclusive nominando o impugnante e sua
justificativa.

Art. 60° - Cada candidate podera nomear um fiscal para cada segao, comunicando todos
os nomes, numero das cedulas das identidades e as respectivas segoes ate o final do prazo
de propaganda prevista nesta Lei ao CMDCA, o qual encaminhara para cada segao a
relagao de fiscais aptos a permanecer no local.

Art. 61° - Terminada a votagao, serao as urnas lacradas na presenga de dois candidates e
na falta destes, de um ou mais cidadaos e o lacre rubricado pelos presentes.

Art. 62° - Todo o processo de escolha sera fiscalizado pelo representante do Ministerio
Publico da Comarca, que intervira quando julgar necessario, podendo ainda indicar
auxiliares.
Paragrafo Unico - Os mesarios que atuarao na apuragao da escolha de Conselheiro
Tutelar serao indicados pelo CMDCA e convocados antecipadamente para o dia da
apuragao.
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Sub Segao V
Da Apuragao e Proclamagao dos Escolhidos

Art. 63° - Encerrado o horario designado para votagao, todas as urnas, devidamente
lacradas e rubricadas, serao levadas pelos mesarios para o local designado para apuragao,
onde a Junta Apuradora, coordenada pelo presidente do CMDCA, sob a fiscalizagao do
Ministerio Publico, iniciara a apuragao dos votes.
Art. 64° - Serao considerados escolhidos os cinco candidates mais votados.
§ 1° - Os candidatos que pelos numeros de votos obtidos estiverem colocados de sexto a
decimo lugar, serao declarados suplentes do Conselho Tutelar.
§2° - Havendo empate entre os candidates, se dara o desempate pelos seguintes criterios:

o candidate que tiver obtido a melhor nota na prova de selegao;
II.

o candidate que j£ tenha sido membro do CMDCA ou do Conselho Tutelar;

III.

o candidate mais idoso.

IV.

maior experiencia em instituigoes de assistencia a infancia e a juventude.

§3° - Caso o empate persista, sera realizado sorteio.

Art. 65° - Os incidentes que ocorrerem durante a apuragao serao resolvidos por decisao da
maioria dos membros do CMDCA, ouvido o Ministerio Publico, constando-se tudo do
boletim da Junta Apuradora.

Art. 66° - Terminada a apuragao de todas as urnas, nao havendo questoes incidentes a
serem solucionadas, o presidente do Conselho proclamara os escolhidos, anunciando que,
os que tiverem interesse, terao o prazo de ate cinco dias corridos para apresentar
formalmente impugnagao quanto ao resultado da escolha.

Art. 67° - O Presidente do CMDCA, com a participagao do Ministerio Publico, designara
data para a posse dos escolhidos e comunicara o resultado da escolha ao juiz de direito,
ao prefeito municipal, ao presidente da Camara Municipal e ao CMDCA, encaminhandoIhes a relagao nominal dos conselheiros escolhidos e os suplentes, em ordem decrescente
com relagao ao numero de votos obtidos.
§1°. Alterada a composigao com o julgamento das impugnagoes interpostas, serao
comunicados a Vara da Infancia e da Juventude, o Ministerio Publico, prefeito municipal,
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ao presidente da Camara Municipal e ao CMDCA, com encaminhamento da relapao
nominal do conselheiros escolhidos e suplentes, em ordem decrescente com relagao aos
votos obtidos.
§2°. Ocorrendo vacancia ou afastamento de qualquer de seus membros titulares,
independente das razoes, deve ser procedida imediata convocagao do suplente para o
preenchimento da vaga e a consequente regularizagao de sua composigao.
§3°. No caso da inexistencia de suplentes, em qualquer tempo, devera o Conselho
~

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente realizar o processo de escolha
suplementar para o preenchimento das vagas.

Art. 68° - Em todas as segbes havera formulario proprio para lavratura de ata com descrigao
minuciosa das ocorrencias verificadas e o numero de votantes, subsidiando a feitura do
boletim de apuragao a ser preenchido pela Junta Apuradora.
Paragrafo Unico - O Boletim de Apuragao sera elaborado pelo CMDCA.

CAPITULO V

i

DAS DISPOSIQOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 69° - Devera o Poder Executive Municipal, todos os anos, fazer constar, na Lei de
Diretrizes Orgamentarias e na Lei Orgamentaria, recursos para as despesas inerentes a
aplicagao desta Lei, sob. pena de responsabilidade.

Art. 70° - Pica o Poder Executive autorizado a abrir credito suplementar para as despesas
decorrentes do cumprimento desta Lei.

Art. 71° - Esta Lei entra em vigor na data de su'a'publicagao.

Art. 72° - Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial a Lei Municipal n°. 291
de 10 de outubro de 2007,
Gabinete do Prefeito Municipal de Muni.

rreTr^ 27 dej5^tubro de 2022.
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