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Estabelece diretrizes
básicas para a política de
atendimento integral à criança e ao adolescente do
mnnidpio de São LuÍS .-do Curo- CE e dá outras
providências.
o.

A Câmara Municipal de São.Luís doCnro-

..

ÇE aprova e eu sanciono

li seguinte

Lei:

. .

Art. 10 _ A Política MuniciplÜ de atendimento.dos direitos da criança e do adolescente, com
fundamento-na Lei Federal nO8_069,de 13 .dejulho de 1990 e nesta Lei, será efetivada por meio

de:
. -...

-

I - Programas e serviços sociais básicos de educação, siníde, recreação, e8p9rte, cultura, lazer,
pro1issiooa1ização que assegurem o desenvolvimento _físico, mental e social da criança -e. do
adolescente, em condições de h"berdade e dígniilade;
..
.II- Progiàmas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;
m - Serviços especiais de prevenção e atendimento médico psicossocial às vítimas de. negligência, maus tratos, exploração, abUso, crueldade e oPressão;
IV - Outros programas elou serviÇos_de pr9teção ou sócio-edlicativos respeitadas as nonnas 8
serem definidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crilmça e do Adolescente.

e

.

,.

parági-aro Único - Fica o O1efe do Poder Executivo autorinldo a criar e manter entidades
-governamentais para efetivaÇão do disposto neste artigo, pOdendo, ainda, estabelecer consórcio
intermunicipal para atendimento regionali7J!do, mediante prévia anuênqa do Conselho Municipal
".dos Direitos da Criança
e do Adolescente_
.
"

.~
.'

"

Art. 20 - A Política Municipal de atendimento ~s Direit~s da criança e do- ad~iesceni.e será
assegurada mediante criação do:
,- I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança ~ do Adolescente;
TI - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; m- Conselho Tutelar.
.
~3" - OConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente funcionará como órgão
deliberativo, paritário, consultivo e controlador das aÇÕesgovernamentais, vinculado. à Secretaria
de AçãoSocia1, competindo-lhe especialmente:
I - EStabelecer nonnas e diretrizes para a política de aten~ento
in~
à criança e ao
adolescente no Município de São Luís do Curo- Ce; -_
lI' - Acompanhar e aValiar as ações do poder públiÇo in¥nicipal e de entidades não governãmentais que atuam junto à criança e ao adolescente, mantendo ~o
das instituições e de seus
programas de atendUnento; - •
.
_
m - Gerir o Fundo Municipal dos orreitOs Da criança e do AdolesCente
Secretàrio de Ação PromoÇão S9cial;
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. Art. 1" _ Constituirão receitas da Funda de que trata a Lei:
I':" Contribuição a fundos consigriadas na orçamento da município.;
n- Doações de pessoas fisicas e jurídicas;
fi _ Doações, auxílios, subvenções, legadas, transferências. de entidades nacionais

e

internacionais;'.."
IV - Recursos de apli~
financeiras;
V _ Produtos de aplicações de recursos disp<míveis e de venda de materiais, publicações e
eventos;
.'
.
VI _ Recursos oriundas das Conselhas Nacional e Estadual da Criança e do AdolesCente; .
VIl- Valores de multas previstas na Lei Federal de nO8.069/90.
. . Art. ao _ Os recursos da Funda ora criado serão dep~tad~s e mavimentadas em estabelecimento.
de .crédito. aficial, em contas específicas
se$> aplicadas de acorda com as ,'dil:etrizes

e

estabelecidas pela Conselho. Municipal.
Art. 9" _ Fica a Chefe do Poder .Executiva Municipal autarizado a abrir:à secretaria de Ação
. Social crédito especial na valar de R$ 5.000,00 (cinco inil reais) ao vigente orçamento. de
despesas com a instituição do Funda Municipal ora CJjada.

e

Art. 100 _ Fica criado a Conselho Tutelar da Criança da Ad.olescente, CODI.-a
órgão autônoma e
permanente, não j'wisdicial, encarregada de zelar pela cumprimenta dos direitos da criança e da
adolescente,.na âmbito da Município. de São Luís da Çuru- ce,

~ 40 _ ,Caberá ao Conselho. Municipal proclamar as .Conselh~irOs Tutelares eleitos e dar-lhes
posse conjuntamente com a Prefeita M~cipa1, através da Ata Administrativa ...
Art. 11 - O exeicicia da função de ConSE:lhéiroTutelar Será remun
público relevante, com presunção de idoneidade nioral..'
.
.
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~,IO- OS Conselheiros Tutelares eleitos perceberão mensalmente uma gratificação equiyalente
ao nível de Diretor de Departamento do Podt;r Público Executivo Municipal, estabelecida como
p8râmetro, e não terão vínculo empregatício com a municipalidade. "
~ 2° - Os ~eiros
terão assegurad~':enquantQ exercício de'suas funçõeS, os beneficios de.
seguro de vida e'de saúde, na forma e coti4i~
estabelecidas pelo PrefeitO Municipal.
'.

.

.
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~ 3° ~A jornada de trabalho dos membros do Conselho Tutelar será de 08 (oito) horas diárias. '
, Art. 12 - A Secretaria de Ação social providenciará todas as condiÇÕtJ!>
~ecessárias llQefetivo
funcionámento do Conselho Tutelar.
Art. 13 -'-Somente poderão concorrer ao processo de escolha ao Conselho Tulelar os t:andidatos ,
que preencherem, até o final do prazo de inscriÇões fixado pelo Conselho Municipal, os seguintes
requisitos:
I - Reconhecida idoneidade morai, mediante a apresentação 'de certidão de antecedentes'
criminais e de ante<x:dentesda Justiça Federal;
11~ Comprovação de residência no Município de 05 (cinco) anos, mediante declaração expedida
por 02 (duas) pessoas idôn~ Qll por dOCUinentopolicial;
fi - Prova de atuação na área de atendimento e10u def~ da criança e ,do adolescente, não
inferÍor a 02 (doIs) anos, mediante declaração fornecida pelo representante legal da entidade
declarante;
',~,
N - Idade superior a 21 (vinte e um) anos.
' ,
, Art. 14 - 'As atrjbuiçi5es do C~nselho Tutelar são defulldaspelaLei
julho de 1990.

Federal de nO&.069, de
'

13 de
,

.

,

Art. 15 - A perda do, mandato,dos Conselheiros Tutelares será decidida pelo Conselho
" Municip~ na ocorrência das seguintes hipóteSes:
I - For condenado em sentença penal transitada julgado;
,
11- Proceder de modo incompatível coril as funções de Conselheiro Tutelar,
fi -:-Não comparecer injustificiuIamente a 93 (três) reUniões consecutivas ou ,05 (cinco)
intercalada~ no mesmo ano',
N .,-Mudar de domicilio.

e

.

Art. 16 - O procedimento a ser instaurado deverá Ser tomado Pela maioria ab~luta dos membros
do Conselho Municipal, em reunião convocada
'especialmente
para este fim. ' "
. .
.'
Art. 17 - O Conselheiro Municipal dos Diratos da Criança e
dias, baixará Edital abrindo processo de escolha dos membros'
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18 - Após a proclamação dos Conselheiros TUtelares eleitos serão todos Titulares e
Sliplentes, submetidos a um. lreinamento. com 'o objetivo de capacitá-los para o efetivo
desempenho das funções de Conselheiros, ~ a r~dade
do Conselho Municipal.
rt. 19 -' Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a incluir na proposta orçamentária anual a "

evisão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, Podendo ainda, abrir
édito especial no valor de R$ 12.000;00 (doze mil reais) ao vigente orçamento, para o
endimento de despesas com a implantação do Conselho Tutelar,
'
,

20 - Esta Lei entrará em vigor.na data de ~ publicação, revogadas 'as disposições em.
trário; especialmente a Lei de nO286/96 de'05/12196.

aço da Prefeitura Municipal de São Luís

,

Henrique C¥arN
. PrefeitoM

ente Ramalho
'cipal

"
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DE SÃO Luis

DO CURU

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, revendo os
documentos e registros constantes nos arquivos públicos da Prefeitura
Municipal de São Luis do Curo, não fora baixado nenhum decreto que
altere a Lei de N° 306/1997, que cria o Fundo Municipal dos Direitos das
Crianças e do adolescente-FMDCA e dá outras providências, por inexistir
até o presente momento necessidade, de acordo com expressa previsão
legal.
São Luís do Curo, 09 de maio de 2016.

MAURITÂNIA NUNES DE MELO SAMPAIO
GESTORA DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

