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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. N° 062/13 - GPC Carazinho, 10 de abril de 2013.
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Excelentissimo Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
/

Encaminha Projeto de Lei n° 026/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

026/13, desta data, que Revoga a Lei Municipal nO7.220/10 que Deu nova redação ao

artigo 24 da Lei Municipal nO5.444/00, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei ora apresentado tem o intuito de revogar a Lei Municipal n°

7.220/10, para que assim possa continuar vigendo o artigo 24 da Lei Municipal nO6.562/07,

que trata da forma de eleição dos membros do Conselho Tutelar.

Outrossim, salientamos que tal solicitação deve-se ao fato da urgência em

elaborar o edital de eleição para Conselheiro Tutelar, pois não temos mais suplentes

disponiveis e o egrégio está defasado, atuando apenas com três conselheiros.

A eleição de novos conselheiros visa, inclusive, atender determinação do

Ministério Público, nos autos do Inquérito Civil nO00742.00009/2013, instaurado com o

objetivo de investigar irregularidades no funcionamento do Conselho Tutelar, as quais

possam colocar em situação de risco as crianças e os adolescentes do Munici ia.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 026, DE 10 DE ABRIL DE 2013.

Revoga a Lei Municipal nO 7.220/10
que Deu nova redação ao artigo 24
da Lei Municipal nO5.444/00.

Art. 1° Fica revogada a Lei Municipal nO7.220 de 01 de setembro de
2010, que Deu nova redação ao artigo 24 da Lei Municipal nO5.444/00, que dispõe
sobre a Politica Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2013.

REN O SÜSS
Prefeito

DDV
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LEI MUNICIPAL Nn 7.220, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RJO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu
Presidente, de acordo com o ~ 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

•
Ementa: Dá nova redação ao artigo 24 da
Lei Municipal na 5.444/00 de 29/11/00,
que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Autoria: Vereador Felipe Sálvia

Art. 1.0 O artigo 24 da Lei Municipal n° 5.444/00 de 29/1 I/aO, passa a viger com a
seguinte redação:

'~Art.~~4 Os membros do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrãgio universal e
direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do.Município de Carazinho, em processo eleitoral
sob a nesponsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a
fiscalização do Ministerio Publico.

Parágrafo Único Podem votar os eleitores inscritos na circunscrição eleitoral do
Município de Carazinho"

Art. 2.• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.

•
Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em OI de setembro de 20 IO

Registre-se e Publique - se:

Vereador Ibio Esteve
lOS cretário
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LEI MUNICIPAL N° 6.562, DE 29 DE MAIO DE 2007.
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Dá nova redação aos artigos 21, 23, 24 e 46 da
Lei Municipal nO 5.444/00 de 29/11/00, que Dispõe
sobre a Política Municipal dos Díreítos da Crian.
ça e do Adolescente.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Os artigos 21, 23, 24 e 46 da Lei Municipal nO5.444/00 de 29/11/00, passam
a vigerem com as seguintes redações:

"Art. 21 Serão considerados suplentes ao Conselho Tutelar os demais candi-
datos, os quais substituirão os titulares, no impedimento destes, observando-se a classifica-
ção a partir do 1° suplente mais votado e assim sucessivamente.

Art. 23 São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do
Conselho Tutelar:

I • reconhecida idoneidade moral;
11- idade superior a 21 anos;
111- residir no municipio;
IV - ensino médio completo.
V - Deverá o candidato(a) submeter-se a uma prova de conhecimentos gerais

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo obrigatório na mesma a obtenção de
nota igualou superior a 07(sete).

VI - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será o
responsável pela realização da prova a que se refere o inciso anterior, tendo a fiscalização
do Ministério Público.

VII - Deverá também o candidato(a) passar por uma avaliação psicológica e ter
capacidade para lidar com conflitos sócio-familiares atinentes ao cargo".

Parágrafo único. É vedado aos Conselheiros:
I - receber a qualquer titulo, honorários, exceto estipêndios legais;
11- exercer a advocacia na Vara de Menores;
111- exercer mandato público eletivo ou candidatar-se ao mesmo;
IV - divulgar, por qualquer meio, noticia a respeito de fato que possa identificar

a criança, o adolescente ou sua familia, salvo com autorização judicial, nos termos da Lei
Federal nO8.069i90.

~s membros do Conselho Tutelar serão eleitos pelo voto facultativo e
secreto de integralftes de um colegiado, formado por, no minimo, 50% mais um dos quarenta
representantes de organismos e entidades da comunidade local, órgãos governamentais e
não governamentais (Escola, Sindicatos, Associações e Igrejas) encarregados de garantir os
direitos fundamentais do cidadão, entidades de serviço de promoção social de defesa dos
interesses da criança, do adolescente e da familia.

li 1°As entidades serão designadas através de resolução do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA.

li 2° Cada membro do colégio eleitoral terá direito a voto e deverá votar em 05
(cinco) candidatos.



ferida;
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Art. 46 Perderá o mandato o Conselheiro que incorrer em falta grave no exerci-
cio da função.

~ 1° Configuram-se faltas graves:
I - Usar a função em beneficio próprio;
li - Romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar,

exceto em casos previstos em lei;
111 - Exceder-se no exercicio da função, abusando a autoridade que lhe foi con-

IV - Recusar-se a prestar atendimento;
V - Agir com negligência ou displicência no exercicio da função;
VI - Deixar de cumprir os horários de atendimentos ou não comparecer nas

Sessões do Conselho.
VII - Portar-se de forma inconveniente ou manter conduta incompativel com o

cargo para o qual foi eleito.

~ 2° Constada a falta grave o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, poderá aplicar as seguintes penalidades:

I - Advertência;
li - Suspensão não remunerada até 60 (sessenta) dias;
111 - Perda da função.

~ 3° Na aplicação das penalidades será levado em conta os antecedentes, a re-
incidência ou a gravidade do fato, podendo, uma vez demonstrada a reiterações das faltas e
a gravidade ou repercussão da falta cometida, aplicar-se desde logo a perda da função.

~ 4° Para a averiguação dos fatos será instaurada sindicância, designando-se
Comissão composta por integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e, constatada a falta, será instaurado o respectivo processo disciplinar, sob a
direção do referido Conselho.

~ 5° Dependendo da gravidade dos fatos, o Conselheiro Tutelar poderá ser a-
fastado imediatamente, aguardando resultado do processo disciplinar que não poderá ultra-
passar o prazo de 90 (noventa) dias. "NR

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal nO
5799/02, de 30/12/2002.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2007.

ALEXANDRE A. GOELLNER
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração

IMO
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Dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO~ ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o legislativo aprovou e eu sancionei a seguinte Lei.

PARTE GERAL

TiTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 12• Estabelece a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
as normas gerais para a sua adequada aplicação.

Ar!. 22 - O atendímento dos Direitos da Críança e do Adolescente no Municipio de
Carazinho, será feito através de políticas sociais básicas de educação, saúde, alimentação,
recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras, assegurando-se em todas
elas o tratamento com dignidade e respeito á liberdade e á convivência familiar e
comunitária.

Art. 32 - O Município prestará assistência social supletiva a todos aqueles que dela
necessitarem e não tiveram acesso às políticas sociais básicas previstas no artigo anterior~

Parágrafo Único - É vedada a criação de programas de caráter compensatório pela
ausência ou insuficiência das politicas sociais básicas no Município, sem a prévia
manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 42 - Fica criado no Município um serviço especial de previdência e de
atendimento médico e psicossocial às vitimas de negligência, maus tratos, exploração,
abuso, crueldade e opressão.

Art. 5º - Fica criado no Município um serviço de identificação e localização de pais,
responsáveís, crianças e adolescentes desaparecidos.

Ar!. 62 - O Municipio propiciará proteção jurídico social aos que dela necessitarem,
por meio de entidades de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 72 - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
expedir normas para a organização e funcionamento dos serviços criados nos termos dos
artigos 4°, 5º e 6º da presente Lei.

I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

PARTE ESPECIAL

TiTULO 11
DA pOlíTICA DE ATENDIMENTO

Capítulo I
- Disposições Preliminares

Art. 8º - A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente será
garantida através dos seguintes órgãos:

I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
111- Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Capitulo 11
- Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SEÇÃO I

Da criação e da natureza do Conselho Municipal

Ar!. 9º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
como órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis.

SEÇÃO 11

Da Competência do Conselho Municipal

Art. 10 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - formular a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando
prioridades para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos;

II - zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e
dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhanças e dos bairros
ou da zona urbana ou rural em que se localizem;

111- formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do Municipio em tudo
o que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos
adolescentes;

IV - estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute
no Município que possa afetar as suas deliberações;
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

V- registrar as entidades não-governamentais de atendimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente, fazendo cumprir as normas previstas na Lei Federal
nº 8.069/90, que mantenham programas 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;

VI registrar os programas a que se refere o inciso anterior das entidades
governamentais que operam no Municipio, fazendo cumprir as normas
constantes da mesma Lei Federal:

VII - organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar
cabíveis para a eleição e posse dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município, nos termos desta Lei;

VIII - dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licenças aos mesmos,
nos termos do respectivo regulamento, e declarar vago posto por perda de
mandato, nas hipóteses previstas na presente Lei;

IX - administrar o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO 111

Dos Membros do Conselho

Art, 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto
de 30 membros, sendo paritários:

- Quinze .membros representando as Entidades Públicas, Federais, Estaduais e
Municipais, lotados no Municipio, indicados pelos seguintes órgãos:

a) Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Promoção Social;
b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo;
c) 39' Delegacia de Ensino;
d) Ministério Público:
e) Cãmara Municipal;
f) Ministério do Trabalho;
g) Poder Judiciário;
h) Polícia Civil:
i) Brigada Militar;
j) Representantes das Escolas Municipais;
k) Representantes das Escolas Estaduais:
I) Secretaria Municipal da Fazenda;
m) Secretaria Municipal de Assistência Social;
n) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Comércio.
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II - Quinze membros indicados pelas seguintes organizações representativas da
participação popular:

a) Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Subseção de Carazinho;
b) Clubes de Serviço;
c) União das Associações Comunitárias - UACC;
d) Sindicatos e Associações de Classes Patronais;
e) Sindicatos e Associações dos Trabalhadores;
f) Associações e Entidades Beneficentes Assistenciais do Município;
g) Associações e Entidades de Profissões Liberais;
h) Representantes do CRO (Conselho Regional de Odontologia);
i) Escolas Particulares e Campus Universitário;
j) Instituições de Saúde e Assistência Hospitalar do Município;
k) Associações e Entidades Culturais e Esportivas;
I) Mitra Diocesana de Passo Fundo;
m) Igrejas Protestantes;
n) SENAI - SESI - SESC;
o) Representante do CRM (Conselho Regional de Medicina).

~ 1º - Poderá participar sem direito de voto, nas Assembléias deliberatórias do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, livremente toda e qualquer
Entidade que esteja legalmente constituída e que desenvolva atividades diretas ou indiretas
em defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

~ 2º - O número de integrantes do Conselho Municipal poderá ser aumentado ou
diminuído, mediante proposta do Presidente ou de um terço (1/3) dos membros referidos
neste artigo, aprovada por dois terços (2/3) dos membros do Conselho Municipal.

~ 3º - Haverá um (01) suplente para cada membro titular.

~ 4º - Os integrantes do Conselho Municipal e seus suplentes serão designados
pelos órgãos e entidades que representam, e homologados por ato do Prefeito Municipal.

~ 5º - O mandato dos membros do Conselho Municipal será de dois (02) anos,
permitida uma recondução.

~ 6º - A ausência injustificada por três (03) reuniões consecutivas ou cinco (05)
intercaladas, no decurso do mandato implicará na exclusão automática do Conselheiro, cujo
suplente passará à condição de titular, persistindo a ausência a sua instituição deverá
indicar outros.

~ 7º - Fica proibido a participação de um mesmo representante para mais de um
Órgão ou Entidade.

Art. 12 - A função de membro do Conselho Municipal é considerada de interesse
público relevante e não será remunerada.
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Art. 13 - As deliberações do Conselho Municipal serão tomadas por maioria absoluta
dos membros, formalizadas em resoluções.

Capítulo 111

- Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Da Criação do Fundo

Ar!. 14 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
destinado à captação e à aplicação de recursos a serem utilizados segundo as deliberações
do Conselho Municipal, a quem compete sua administração.

Art. 15 - O Fundo será regulamentado por decreto expedido pelo executivo
municipal.

SEÇÃO 11

Dos Recursos do Fundo Municipal para à Criança e o Adolescente

Ar!. 16 - Constituem recursos do FMCA:

a) os aprovados em Lei Municipal. constantes dos orçamentos;
b) os recebidos de entidades ou empresas privadas, em doação;
c) os auxilios e subvenções especificos concedidos por órgãos públicos;
d) as multas previstas no artigo 214 da Lei Federal n' 8069, de 13 de julho de

1990;
e) os provenientes de financiamento obtidos em instituições oficiais ou privadas;
f) os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades e dos

demais bens.

SEÇÃO 111

Da Administração do Fundo

Art. 17 - O FMCA será administrado pelo Poder Executivo, através do seu ordenador
de despesas, segundo diretrizes emanadas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

Parágrafo único - A Secretaria da Fazenda manterá os controles contábeis e
financeiros de movimentação de recursos do FMCA, obedecendo o previsto na Lei Federal
n' 4320/64 e fará a tomada de contas dos recursos aplicados.
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Art. 18 - Os recursos financeiros destinados ao Fundo, através da Fazenda
Municipal serão repassados ao mesmo até dia 20 de cada més, sob pena de
responsabilidade civil da autoridade infratora, além da atualização monetária e dos juros.

Capítulo IV

- Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente

SEÇÃO I

Da Criação e Natureza do Conselho Tutelar

Art. 19 - Fica criado o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente,
órgão permanente e autõnomo, não jurisdicional, a ser instalado por resolução do Conselho
Municipal.

SEÇÃO 11

.Dos membros e da Competência do Conselho Tutelar

Ar!. 20 - O Conselho Tutelar será composto de cinco (05) membros com mandato de
três (03) anos, permitida uma recondução.

Ar!. 21 - Para cada Conselheiro haverá dois (02) suplentes ..A-f..-C~ h.JYI ~

Art. 22 - Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes, cumprindo as atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069/90.

SEÇÃO 111

Da Escolha dos Conselheiros

Ar!. 23 - São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do
Conselho Tutelar A) ..:TERA1JO /...IV) ~5G.;u

I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 anos;
111- residir no município;
IV - comprovar experiéncia com assistência a crianças e adolescentes por período

mínimo de dois anos com atestado e firma reconhecida;
V - ensino médio completo.

Parágrafo único - É vedado aos Conselheiros:
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I - receber a qualquer título, honorários, exceto estipêndios legais;
11- exercer a advocacia na Vara de Menores;
III - exercer mandato público eletivo ou candidatar-se ao mesmo;
IV - divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato que possa identificar a

criança, o adolescente ou sua familia, salvo com autorização judicial, nos termos
da Lei Federal n' 8.069/90.

SEÇÃO IV

Da Eleição dos Membros do Conselho Tutelar

Art. 24 - Os membros do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrágio universal e
direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do Municipio de Carazinho, em processo
eleitoral sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. 4)..,VG g~ lNYl IÕS 6;2,

Parágrafo único - Podem votar os eleitores inscritos na circunscrição eleitoral do
Municipio de Carazinho.

Ar!. 25 - A eleição será organizada mediante resolução do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente.

Ar!. 26 - A candidatura deve ser registrada, mediante requerimento ao Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, até 45 dias antes da
eleições.

Art. 27 - O pedido de registro será autuado na Secretaria do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e poderá ser impugnado por qualquer eleitor, no prazo
de 24 horas.

Art. 28 - Terminado o prazo para registro de candidaturas e, havendo o número de
cinco inscritos, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, publicará Edital na imprensa local, informando o nome dos candidatos
registrados.

Art. 29 - Das decisões relativas às impugnações, caberá recurso ao próprio
Conselho, no prazo de 24 horas, contadas da intimação.

Art. 30 - Vencidas as fases de impugnação, o Presidente do Conselho publicará
Edital com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito.

Art. 31 - A eleição será convocada pelo Presidente do Conselho, mediante Edital
publicado na imprensa local, três meses antes do término dos mandatos dos membros do
Conselho Tutelar anterior.
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Art. 32 - As cédulas eleitorais para o pleito municipal, serão confeccionadas pelo
Município mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Art. 33 - O disposto na legislação eleitoral vigente suprirá as lacunas desta Lei,
quanto ao exercício do sufrágio direto á apuração dos votos.

Parágrafo único do artigo 10:
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

poderá determinar o agrupamento das seções eleitorais para efeitos de votação, atendendo
à facultatividade do voto e às peculiaridades locais.

Ar\. 34 - A apuração dos votos será efetuada por Comissão Especial designada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, podendo os candidatos
apresentarem impugnações que serão de pleno. decididas por essa Comissão.

SEÇÃO V

Da Proclamaçào. Nomeação e Posse dos Eleitos

Art. 35 - Concluída a apuração dos votos, o Juiz proclamará o resultado da eleição,
mandando publicar os nomes dos candidatos e o número de votos recebidos.

~ 1Q • Os cinco primeiros mais votados serão considerados eleitos, ficando, os
demais, pela ordem de votação. como suplentes.

~ 2º . Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso.

~ 3Q • Os eleitos serão nomeados pelo Presidente do COMDICACAR, tomando posse
no cargo de Conselheiro, no dia seguinte ao término do mandato de seus antecessores.

~ 4º . Ocorrendo vacãncia do cargo. assumirá o suplente que houver obtido o maior
número de votos.

SEÇÃO VI

Dos Impedimentos

Ar\. 36 - Estão impedidos de servir no mesmo Conselho:

I - marido e mulher;
11 - ascendentes e descendentes;
III - sogro, sogra. genro ou nora;
IV - irmãos, cunhados durante cunhado;
V - tio e sobrinho;
VI - padrasto ou madrasta e enteado;
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VII - autoridade judiciária com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na Comarca e o representante do Ministério Público.

SEÇÃO VII

Das atribuições e funcionamento

Art. 37 - O Conselho Tutelar exercerá as atribuições constantes dos artigos 95 e 136
da Lei Federal nQ 8.069/90.

Art. 38 - O Presidente do Conselho será escolhido pelo seus pares, na primeira
sessão, cabendo-lhe a presidéncia das reuniões.

Parágrafo único - Na falta ou impedimento do Presidente, assumirá a presidéncia
sucessivamente, o conselheiro mais antigo ou o mais idoso.

Ar\. 39 - As sessões serão instaladas com, no minimo, três conselheiros.

Art. 40 - O Conselho atenderá informalmente as partes, mantendo registro das
providências adotadas em cada caso e fazendo consignar em ata, apenas o essencial.

Parágrafo único - As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente o voto de desempate.

Art. 41 - O Conselho terá o seguinte horário de atendimento ao Público: de
segundas às sextas-feiras das 8h30min às 11h45min e das 13h30min às 17 horas,
excluidos os feriados.

~ 1Q - Independentemente do horário normal de atendimento, haverá um Conselheiro
designado, plantonista, para prestar atendimento 24 horas na data prevista.

li 2Q - O Conselho realizará uma reunião semanal ordinária em dia e horário
previamente definidos entre os seus membros.

Art. 42 - O Conselho manterá uma secretaria geral destinada ao suporte
administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e funcionários
cedidos pelo Municipio.

SEÇÃO VIII

Da Competência

Art. 43 - A competência será determinada:

I - Pelo domicilio dos pais ou responsáveis;
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II - Pelo lugar onde se encontre à criança ou adolescente à falta dos pais ou
responsáveis.

Parágrafo Único - Nos casos de ato infracional praticados por criança, será
competente o Conselho Tutelar do lugar da ação ou omissão observadas as regras de
conexão, continência e prevenção.

SEÇÃO IX

Das Atribuições e da Remuneração dos Conselheiros

Art. 44 - O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar constituirá
serviço relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

Art. 45 - Os membros do Conselho Tutelar do Município de Carazinho, eleitos e
empossados na forma prevista na Lei Municipal n'4.106, de 28 de dezembro 1990,
perceberão sob forma de gratificação, o valor de R$ 320,57 (trezentos e vinte reais,
cinquenta e sete centavos) equivalente ao Padrão CC-2, do Quadro de Cargos em
Comissão do Município.

~ 10 - O pagamento da gratificação, prevista neste artigo, não acarretará para o
Município qualquer vínculo empregatício, nem submetem os Conselheiros à vinculação
hierárquica ou subordinação funcional.

~ 20 - A gratificação prevista no artigo 1º será retirada do Orçamento Municipal e,
para tanto, é vedada a utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

~ 30 - O conselheiro terá, além da gratificação constante no artigo 1º, direito a férias
e 13' salário.

SEÇÃO X

Da Perda do Mandato

Art. 46 - Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado por sentença
irrecorrível, pela prática de crime doloso, ou pela prática dos crimes e infrações
administrativas previstos na Lei Federal n' 8.069/90.

Parágrafo único - Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselho Municipal
declarará vago o posto do Conselheiro, dando posse imediata a seu primeiro suplente.

A1-~ J....Mfô61.

Capitulo V

- Disposições Finais Comuns
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Art. 47 - Os membros que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente reunir-se-ão em local comum, em assembléias deliberativas, semanalmente,
a fim de tratarem assuntos especificas do mesmo.

Art. 48 - Esta Lei entra em vigor no prazo de trinta dias após a sua publicação.

Art. 49 - Ficam revogadas as Leis Municipais n's 4.106, de 28 de dezembro de
1990; 4.193, de 25 de setembro de 1991; 4.270, de 2 de junho de 1992; 4.462, de 8 de
setembro de 1993.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2000.

AYLTON MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária Municipal da

Administração
COMOICACAR/ASflMD
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CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURIDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 026/13 que revoga
a Lei Municipal nO7.220/10 que deu nova redação ao art. 24 da
Lei Municipal nO5.444/00

Da Iniciativa:

Compete, efetivamente, ao Executivo Municipal. na pessoa do
ExcelentisslnlO Prefeito MuniCipal. a iniciativa de Projeto de Lei que disponha sobre a
revogação da Lei Municipal nO7.220/1 O. pra que assim possa continuar vlgendo o artigo 24
da Lei MuniCipal nO 6562/07. que trata da forma de eleição dos membros do Conselho
Tutelar
AI1 53 - Compete privatIVamente ao Pre/ello

1-( )

/I -I. )
1/1 - inicwr o processo /egls/D/IVO. na forma e nos casos previstos nesta Lei.

IV-I.,).
Do Projeto de Lei apresentado

o projeto de lei busca revogação da Lei Municipal nO7220/10, pra
que aSSim possa continuar vlgendo o artigo 24 da Lei Municipal nO6 562107, que trata da
forma de eleição dos membros do Conselho Tutelar

, A nova eleição visa atender determinação do Ministério Pubtico. nos
autos do Inquérito Civil nO 00742.0000912013. instaurado com o objetivo de investigar
"regularidades no funcionamento do Conselho Tutelar. tornando-se dessa forma de
Interesse publico.

Diante do exposto o Projeto de Lei é viavel. formal e materralmente

É o parecer

Carazinho, 15 de abrrl de 2013
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei nO026/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Revoga a Lei Municipal nO7.220/10 que deu nova redação ao artigo 24 da

Lei Municipal n° 5.444/00.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme parecer da Assessoria Jurídica da casa e

DPM.

. rLÁ
a \O oppen
Secretário

Ver. Eduardo Assis
Membro
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COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 026/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Revoga a Lei Municipal n° 7.220/10, que deu nova redação ao artigo 24 da Lei

Municipal nO5.444/10.

VOTO

o presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlíchting, I I de abril de 2013.

Ver. Rudinei BrombilIa
Presidente e e1ator

/-
. Gian Pedroso
Membro
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Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Josir Antunes da Silva X

Erlei Vieira X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

Olto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12
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OP 062/2013 Carazinho, 16 de Abril de 2013.

I
Assunto: Aprovação de Projetos Sessão Ordinária 15.04.2013

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Comunicamos à Vossa Excelência de que este Legislativo, em Sessão

Ordinária do dia 15.04.2013, aprovou por unanimidade os seguintes Projetos de Lei,

oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 021/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a

prorrogação do prazo de vigência da concessão de uso de um imóvel à Associação

.dos Moradores do Bairro Vila Rica.
Projeto de Lei 026/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual revoga a

Lei Municipal N° 7220/10 que deu nova redação ao artigo 24 da Lei Municipal

5444/00.

Atenciosamente,

À Sua Excelência o Senhor
Rénato Süss
Prefeito Municipal de Carazinho
Nesta Cidade
OAGN/AESP
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