
CAPÍTULO I
Das DisposiçõesGerais

LEI N° 1672 DE 20 DE JUNHO DE 2005

,
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~r,--c "Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da
~ criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal dos direitos da
," Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Tutelar e o Fundo
I" -Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, reordenando aI ~,~,egiSlaçãovigente em Águas da Prata e dá outras providências".

I' WAND~RLEY- VALENTEJORDON, Prefeito Municipal da Estância
I Hi,iromineral de Aguas da Prata, no uso de suas atribuições legais,
;_~_ ~ FAZ ~ABER que a CÂMARA MUNICIPAL, da Estância
i~~,~d!Ol1lineral de Aguas da Prata, Estado de São Paulo, aprovou e eu

•
,sanciono "',promulgo a seguinte

! ~'-- LEI:...,~
14;w;:iC--<>~-:-.---~-~
_~~i:;: _
'::l _ " __..-t_~._.,
~••ii~. - -

i-,-.:'Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento
__~.dos Direitos da Criança e do Adolescente e estabelece normas gerais para a
" sua-adequada aplicação, de conformidade com o disposto na Lei Federal nO

'i~J.tll,069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
'-fi:"7- Art. 2° - O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,

'-'-" -~...... , ,;._~. Q:ambito municipal, far-se-a atraves de:

1- políticas sociais báslcas de educação! saúde, recreação,
'-põrtes~'~-tuJtura,lazer, profissionalização, trabalho e outras, que assegurem
f'cieSenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do
dâlescente, em condições de liberdade e dignidade;
. ,-,;'. II- políticas e programas de assistência social de caráter supletivo,
p~ra:àqueles que dela necessitarem;

,.,. III- serviços especiais, nos termos da Lei Federal nO8,069/90.
, :"",..,, ~ - Os serviços necessários à proteção dos direitos da criança e
oj[aciolescente, descritos no caput deste artigo, serão instituídos pela
Cli1Jinistraçãã Pública/ através de suas secretarias pertinentes e por
);!tidadesgovernamentais e não governamentais, legalmente constituídas.

~~&,":':"20,---~.Asentidades governamentais e não governamentais
s~onsáveis pelo atendimento à criança e ao adolescente serão fiscalizadas
.19 'P?der Judiciário, pelo Ministério Público e peio Conselho Tutelar, de
cordô com o artigo 95 da Lei Federal nO 8.069/90, e estarão sujeitas às
i!didas previstas no artigo 97 da mesma lei.

'€l';F~.;.,
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~ Art. 3° - São órgãos de garantia da política de atendimento d~S ,
DIREITOSda criança e do adolescente: ..'

, I - Conselho Munidpal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
J ~ II - ConselhoTutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;
1 III - Fundo Munidpal dos Direitos da Criançae do Adolescente.

I.,,~.' CAPÍTULO II
i ~..£:;;" Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

1~:;":'~'-~-~rt. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
~AdOtescente_(CMi;LCA), __<s!gª-()_~_dedecisão autônomo, deliberativo e
1 ~contrOlador da política de atendimento destinada à infância e à adolescência
!~~~;."nó~municípiode Águas da Prata, criado pela Lei Municipal na 1090, de
~ 13/12/1991, conforme determina o artigo 88, da Lei Federal na 8.069, de
j 13/07/90, é de representação paritária entre o governo municipal e a-i sOCleâcfde--civil, vinculado, para fins orçamentárias, à Prefeitura Municipal de" ..-~,;.,
'Ã~ Aguasda Prata.
gg;;~=-=-'-~Art. 5° - O CMDCAmanterá uma Secretaria Geral destinada ao
-~:._'.r;.sÜporte _administrativo-financeiro necessário ao seu funcionamento,
I:="útilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal.
r i',. ~,~ Art. 6° - O CMDCA é composto de 10 (dez) membros, com os
~: -;reSpectivos suplentes! observada a compostção paritária dos mesmos, nos
.:"","termos do Artigo 88, inciso lI, da Lei Federal na 8.069/90, sendo:
:,i;""...I -5 (cinco) membros e respectivos suplentes, indicados pelo
,,<-Chefe do Executivo, sendo um titular (efetivo) e um suplente, de cada uma
~:-7~dasseguintes áreas: social, de saúde, educacional, financeira e jurídiCa;
~,'~;:7;,..II - 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes,Iz;;rrrepresentantesde organizações da sociedade civil, ligadas à questão da
j ..~'?}rnrâ>ncia.eadolescência, da seguinte forma:
j}~'ti~;r'; a)- 3 (três) representantes de entidades sociais e desportivas;

• ';; . b)- 1 (um) representante de movimentos religiosos, que
tn,strem programas para crianças e adolescentes:

, ~!@.'1ií"" - c)- 1 (um) representante das associaçõesde classe ligadas à
ri :,~'educaçâo (APMs).1 >~'. li 10 - Os conselheiros representantes dos órgãos públicos serão
i{ ~indicados,pelo Prefeito Municipal, dentre pessoas com disponibilidade e
f_::~eres de decisão no âmbito de sua respectiva área, no prazo de 10 (dez)
.~ ~Iascontados da solicitação para a posse do Conselho.
~. ..":,' !i 20 - Os representantes da sociedade civil serão indicados pelo

consenso das entidades ou seguimentos que representam, no prazo
~~tabelecido no parágrafo anterior, para nomeaçãoe posse do Conselho,

, ~b;,~,;J!U.!i 30 - Os membros do Conselho e os respectivos suplentes
j' ~.e,xercerãomandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondu - apenas
.I ~.u~ vez por igual período.",.~~:'". k~.--I: -.::~*"~~ Y 'J

1......."._"""_.
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~ - Os membros do CMDCAelegerão, entre si, um Presidente, 1
um Secretário e um Tesoureiro, com os respectivos Vices, na forma de seu --'-

- Regimento Interno.
t-~_____ ~ - A função de membro do CMDCAé considerada de interesse
, público relevante e não será remunerada, conforme artigo 89 do Estatuto da
r Criançae do Adolescente,

Art.7° - O CMDCA reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses
l--ou_extraordinariamente, quando se fizer necessário, por convocação de seu
-'--' Presidente ou requerimento de um terço de seus membros, conformei ~dispuserseu regimento interno.
-'Art. 8° - Compete-ao'CMElCA:1 1- Formular a politica municipal dos direitos da criança e do
, adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução;
i 11- Opinar na formulação das políticas sociais básicas de interessee ~ da_criança e do adolescente;

111- Deliberar sobre a convenlencia e oportunidade de
'::'-rmplementação de programas e serviços a que se referem os incisos I! e lI!
Ldo _,artigo 20 desta Lei, bem como sobre a criação de entidades
â governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de
L:/'atendimento;
,.- '" IV- Elaborar seu Regimento Interno;
l,, V- Solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de
: - ~:_conselheiro, nos casos de vacância e término de mandato;
! " = VI- Nomear e dar posse aos membros do Conselho;
1 VII- Gerir O fundo municipal, alocando recursos para os programas
'-,-, das,entidades governamentais e repassando verbas para as entidades não
J,. governamentais;
• ~'~. VIII- Propor modificações nas estruturas das secretarias e órgãosI,. dá ,administração ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da
t- _ criança e do adolescente;.! ",,' IX- Opinar sobre o orçamento municipal destinado à assistência
í social, saúde e educação, bem como ao funcionamento do Conselho Tutelar,
f ~indicando as modificações necessárias à consecução da política formulada;

I X- Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para
• programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e

;'-~""j~yentude;
,~::;, •.• e_~ XI- Proceder à inscrição de programas de proteção e sócio-
J~edu_cativos de entidades governamentais e não governamentais, na forma
j"""dos artigos 90 e 91 na lei na 8,069/90;
~_~ XII- Fixar critérios de utilização, através de planos de aplicaçãof: das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente o
",.T;. percentual para o incentivo ao acolhimento sobre a forma de guarda, deI,:::cr~ançaou adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colocaÇ a iliar;

F.~.~e:- /1Jf---
, - JT ., 3!
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Seção I
Disposições Gerais

CAPÍTULO III
DO CONSELHO TUTELAR

,ª -c ~ -.:;=-~;;;,,-,
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XIII. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Tutelar.
Art. 9 o • a CMaCA deverá manter um registro das entida es

.. governamentais e não governamentais responsáveis pelo planejamento e
~éj(ecução de programas de proteção e sócio.-educativos destinados à
l crianças e adolescentes.
, ~ - As entidades governamentais e não governamentais deverão
, proceder a inscrição de seus programas no CMDCA.
1 .',' ~ - Será negado a inscrição à entidade que:
I a)- Não ofereça instalações físicas em condições adequadas.
I .. b)-. Não apresente_o_ plano de trabalho compatível com os
] .,princípios da Lei na 8.069/90 (ECA).
, .--'"_ e)- Esteja irregularmente constituída.
J d)- Tenha em seus quadros pessoas inidôneas.

•

Seção II
Das Atribuições e Funcionamento do Conselho Tutelar

Art. 10 - a Conselho Tutelar criado pela Lei Municipal na 1458, de
,S08 de março de 2001, fica reestruturado nos termos desta lei, tendo seu
l regime jurídico fundado nos artigos. 131 e seguintes do Estatuto da Criança
I e do Adolescente (ECA).r=' Art. 11 - a Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo,
r---colegiado, não jurisdicional, composto por 05 (cinco) membros eleitos e seus
i respectivos suplentes, para um mandato de três anos, sendo permitida uma
, recondução.

.~~ Parágrafo Único - O Conselho Tutelar será vinculado, para fins de
execução orçamentária, à Prefeitura Municipal de Águas da Prata.

I
I
! "I ..,t'-"'~""-
~ ~ Art. 12 - Cabe ao Conselho Tutelar exercer as atribuições
i constantes do artigo 136 da Lei Federal nO8.069/ 90 (ECA).

-'!---~""""'-""""-"-',.;~,. Art. 13 - a Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho
l_yutelar serão escolhidos pel?s Conselheiros, em reunião após a p~sse.1 Art. 14 - Cabera ao Conselho Tutelar a elaboraçao de seu
I f!.egimento Interno, submetendo-o à apreciação e aprovação do CMDCAde
I 'c' Aguasda Prata.
1.0';:" Art. 15 • a Conselho Tutelar terá apoio técnico e administrativo da
L.;Prefeitura Municipal de Águas da Prata, recebendo também do Poder!c',Executivo as instalações e funcionários necessários ao desempenhodaft' suas
L.funções. / --/ / ,

t, 4 \/47(1
I' , .
í ,-" /.~=---
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•

~ - O Conselho Tutelar funcionará de segundas às sextas-fei s 2 O
das 08 às 17:00 horas, ininterruptamente, distribuindo a responsabilidade
do atendimento entre os conselheiros, numa escala de 6 (seis) horas diárias

r-:-ôe trabalho para cada conselheiro.
~ - Os Conselheiros cumprirão plantão no período noturno e aos

sábados, domingos e feriados, cuja escala deverá ser determinada em
; ._conformidade com o regimento interno do Conselho Tutelar,
;--independentemente da carga horária prevista no parágrafo anterior.
• li 3° - O Conselho Tutelar reunir-se-á periodicamente, em dia e
~horário estabelecido nO.seu.regimento.interno ...
i ~ -A verificação da presença, justificativa de ausência, forma e
• .conteúdo das decisões, bem como a consignação e lavratura de Atas serão
, . estabelecidas no regimento interno.
o,

Seção 111
Do Cargo de Conselheiro

5

•

.L.--". Art. 16 - O Conselho Tuteiar será escolhido por processo seletivo e
j ""eletivo pela comunidade local, sob a supervisão do CMDCA de Águas da
l . Prata, e do Ministério Público.

Art. 17 - Fica garantido aos conselheiros tutelares, ocupantes de
I função de relevância pública mediante escolha colegiada, sem qualquer

, vínculo empregatício, os seguintes direitos;
i ..~. 1- Remuneração mensal equivalente a 01 (um) piso salarial, da
; ..LJl.eferência G da Lei Municipal nO 1342/97, alterada pela Lei Municipal nOr 1391/98;I:-- 11- Descanso remunerado de 15 (quinze) dias após cada um dos 05
I -(<;!nco)primeiros períodos semestrais de efetiva ?tividade, não cumulativos,
I nao podendo o descanso, em nenhuma h'potese, ser convertido em
I,remuneração, tampouco pleiteado a titulo indenizatório;

c 111- Pagamento de abono ao final de cada ano, equivalente ao
'valor da remuneração mensal e ou proporcional ao período trabalhado no
exercício.t ~ - O descanso remunerado a que se refere o inciso II dester -:artigo só poderá ser usufruído no decorrer do mandato, vedada qualquer

f;::~pretensão indenizatória a ser ulteriormente formulada.
I' ~ - Os conselheiros tutelares contribuirão, durante o mandato,
i-para o regime geral da previdência social, na forma cabível naquele órgão,
4 .~ caso não esteja vinculado a outro órgão de igual finalidade .
• .. - ~ 30 - O conselheiro tutelar, servidor público municipal, poderá
~ ~_,optarl no ato da posse, entre os vencimentos do cargo que ocupa ou a
1 remuneração da função de conselheiro tutelar, de acordo com o Esta to da
I EsferaGovernamental à qual pertence.t.-~-~....-..... / ff-/r
j-..,.-c.~ ,/ I J

l=~-t-~"~'-
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d) receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas,
emolumentos, diligências;

e) deixar de residir no município.
,

~--=-,..~------ '"" Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
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I--,,~c Art. 18 _ O conselheiro tutelar, a qualquer tempo, pode ter s 21
t "mandato suspenso ou cassado, no caso de comprovado descumprimento d
r-.'suas atribuições, prática de atos ilícitos, ou comprovada conduta
~incompatível com a confiança e outorga pela comunidade.
i_c':.',c CC C ~ - Para efeito de interpretação, considera-se como caso de
"-.cometlmento de falta grave:
.- .'i 1- Usar da função em benefício próprio;I. ~... . . II- Romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho
f~T~terar-que integre;
,~'" III- Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa oui" exceaer=se-no-exercício-da. função. de .modo a exorbitar sua atribuição,
l-- abusandoda autondade que lhe fOI confenda;
f.~'~'"::"C-' IV- Recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se quanto ao
" '<'="-'~~exercício de suas atribuições quando em expediente de funcionamento do

e--"'COnselhoTutelar;
t~,,',,-_.c V- Aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do
• :~ onselho Tutelar;
~.. ii'i....,... VI- Deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido;
! __~-~ VII- Exercer outra atividade, incompatível com o exercício do
~!-.~~cargo,nos termos desta Lei;
jL-..:._-- VIIl- Receber, em razão do cargo, honorários, gratificações!

custas, emolumentos, diligências.
~ _ Constatada a falta grave cometida pelo conselheiro tutelar,

_poderão ser aplicadas as seguintes sanções:r -~, a) advertência;
~' ',_., ," b) suspensão não remunerada, de 01 (um) a 03 (três) meses;
• _.\ c) perda da função.

• ':- ~ _ Perderá o mandato o conselheiro tutelar que:
1- for condenado pela prática de crime doloso, contravenção penal

ou pela prática de infrações administrativas previstas na Lei 8.069/90 -e ECA;
II- sofrer a penalidade administrativa de perda de mandato,

conforme sanção prevista nesta Lei;
i 111- faltar, consecutivamente ou alternadamente, sem justificativa,
"__ às sessõesdo Conselho Tutelar no espaço de 03 (três) seções.
~ IV- reiteradamente:j .'"" a) recusar-se, injustificadamente, a prestar atendimento;
5 -~,. b) omitir-se quanto ao exercício de suas atribuições;
1 -"!."' c} exercer outra atividade, incompatível com o exercício do
Iccécargo;
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" ~ - A i~vestigação e a apuração de faitas graves será confia a
_ uma Comissão de Etica a ser constituída com a participação de membros doI..CMDCAe do Conselho Tutelar, em grau de paridaqe.
l~>c;,,-.c--!.2 - As conclusões da Comissão de Etica devem ser remetidas

i 'ao CMDCAque, em Plenária, decidirá sobre a penalidade a ser aplicada.
_ -., - ~ - Quando a falta cometida pelo conselheiro tutelar for contra o
f .. direito da criança ou adolescente ocorrendo delito, caberá à Comissão de

JF . Ética,'concomitantemente ao processo sindicante, oferecer notícia do ato ao
!"Ministério Público para as providências legais cabíveis
~' . u' • Art. 19 --=-.O .. p[Qcedimento. administrativo relativo à cassação de
I ° ° mandato constituirá no seguinte:
• ~ I- a representação será encaminhada ao CMDCA de Águas da
~•i' II- recebida a representação, pelo Presidente, o CMDCA instaurará
toprocessb administrativo, fixando o prazo de 10 (dez) dias para a defesa doi-O denunciado, que deverá ser devidamente notificado para este fim, podendo
,os:-réquerer a oitiva de, até (três) testemunhas;i,.d~.::--' III- apresentada a defesa e ouvidas as testemunhas indicadas, o
I-:CMDCA apreciará todos os elementos do processo e decidirá pela
" ;";":piocedência ou improcedência da representação, no prazo de 05(cinco) dias;
1. '..' IV- da decisão do CMDCA não caberá qualquer recurso
I "<.•jadministrativo;
j '., V- julgada procedente a representação e deliberada a cassação do1-' 'om'andato,o CMDCA, no prazo de 03 (três) dias, comunicará ao Prefeito

"- Municipal a decisão, indicando no mesmo ato o nome do membro suplente
: .. ,quedeverá ser nome!"do e empossado no cargo de conselheiro.
;~"::"~~:- Parágrafo Unico - Terá legitimidade para representar, contra o
~""Conselho Tutelar, o representante do Ministério Público, do próprio Conselho
~ '!Tutelar, ou qualquer cidadão que se julgue prejudicado com as ações do! referido Conselheiro, que terá assegurado o direito à amplitude de defesa,
t nos termos definidos neste artigo,, ";-•

•

,
~--.,.-...,--
-c' .----

- .. , Art. 20 - A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será
individual...l- _ Art. 21 - Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que

: preencherem os seguintes requisitos:
, I- Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

II- Residir no município há mais de 02 (dois) anos;
III- Estar no gozo de seus direitos políticos;
IV- Apresentar certidão de distribuição criminal;

Seção IV
Das Candidaturas

j
i

-!- . ..:..-r--,

7 /
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i 'C:urso medlo ou equivalente,' v
I ~'-: VI- Comprovar reconhecida experiência no trato com crianças e
i"~~lescentes; .
I" ''',,~_ VIl- Ser aprovado e.m processo seletivo através de uma prova de
~-'i:onhecimentos gerais e espeClflcos sobre o ECA.
',~f' Art. 22 - O pedido de inscrição deverá ser formulado peloIJ' candiôato-ou representante legal mediante requerimento dirigido ao CMDCA,

~'devidamente instruído com todos os documentos necessários a comprovação
~equisitos,estabelecidos em .e.ditaL .
l",,~ Art. 23 - Encerradas as inscrições será aberto prazo de 03 (três)
l.~"i.ãs, para impugnações, Os candidatos com inscrição impugnada terão 03
t" •(três) dias para apresentar defesa,

•
1 ,1'4' Art. 24 - Julgadas em definitivo todas as impugnações, o CMDCA,

~ "publicará-edital no Diário oficial ou em outro jornal em circulação no
j~município, com a relação dos candidatos.
g' ..~:., Parágrafo Unico - O cronograma do processo de seleção será
"; ":. afixado na Prefeitura Municipal e na sede do CMDCA.

•
t

Seção V
Do Pleito

Art. 25 - O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar
, será divulgado especificando dia, horário e local de votação.
, .. Art. 26 - A renovação do Conselho Tutelar terá a publicação do
edital 03 (três) meses antes do término dos mandatos eleitos pela última
vez e assim sucessivamente.

Art. 27 - As cédulas serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal
de Águas da Prata mediante modelo aprovado pelo CMDCAe rubricadas pelo
Presidente do Conselho.

Seção VI
Do Colégio Eleitoral

Art. 28 - O processo eletivo dos membros do Conselho Tutelar será
, feito por um Colégio Eleitoral.
- _.~ ~ - O Colégio Eleitoral será composto pelos se9uimentos abaixo

relacionados mediante requerimento ao CMDCA de Aguas da Prata,
indicando 05 (cinco) representantes dos mesmos.

1- Conselho Municipal de Assistência Social;
11- Conselho Municipal de Saúde;
111- Conselho Municipal de Educação;
IV- Conselho Comunitário de Segurança;

8 /
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Seção VII
Da Proclamação, Nomeação e Posse
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V- Entidades que atendam crianças e adolescentes; 2!t
.. ~_ VI- Associações de Classe ligadas à Educação (APMs);
~-- VII- Associação Comercial e Rural (ASSOCIR);
'-,-> VIII- Movimentos Religiosos que ministrem programas para
,:'-~r;aríçase adolescentes.
.~_. '!i 2° - O voto será direto e secreto, em pleito realizado sob a

.-..;; •• ..L. ~.~i~_i:~ordenação e responsabilidade do CMDCA e fiscalização do Ministério
"r=Publico.-1 .~_,- !i 3° - O regimento interno do CMDCA disporá sobre o processo
r """eiéitoral, com a indicação de normas práticas, observando os parâmetros eí "recomenâações da Resolução'nO75j'2001do CONANDA.•",:~~.o.!i..£ - O CMDCA oficiará ao Ministério Público o início do processo
• itoral, em cumprimento ao artigo 139 do ECA.

""Jg:
=

••••••(-".~~1" ;:;;;4;";:;>---'-
~_' 'J~~.r~':,':,;,-.. Art. 29 - Encerrada a votação, se procederá imediatamente a
á~ ..;:':'contagem dos votos sob responsabilidade do CMDCA e fiscalização do
~MTnistério Público.
j~:~_ Art. 30 - Concluída a apura5ão dos votos, o CMDCA proclamará o
í _resultado, providenCiando a publicaçao dos nomes dos candidatos votados,
1 com o número de sufrágios recebidos.
f,.' .. ~ - Os 05 (cinco) primeiros candidatos que obtiverem o maior
I,"número de votos serão considerados eleitos ao cargo de Conselheiro, ficando
P'''õs seguintes, pela respectiva ordem de votação, como suplentes,
~'-;;."-"," !i 20 - Na hipótese de empate na votação,será considerado eleito o
I ~"candidato que:

, 1- Apresentar melhor desempenho no processo de seleção prévia;
II- Apresentar maior tempo de atuação na área da infância e

adolescência, comprovada através de documentos específicos, apresentados
no ato da inscrição;

I III- Residir há mais tempo no Município;
,- .-" IV- Tiver maior idade.
• . Art. 31 - Encerrada a eleição o Presidente do CMDCAcomunicará ol~Prefeito Municipal, para que sejam nomeados os Conselheiros, através de
r'" Portaria, com a respectiva divulgação e data da posse.I~~, !i 1° - Cabe ao CMDCA realizar a seção de posse do Conselho
~-Tutelar.
j !i 2° - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente, que

houver recebido o maior número de votos.
Art. 32 - Os membros escolhidos submeter-se-ão a

treinamento sobre a legislação específica.

•

- ----. -
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CAPÍTULO IV 2 5
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

_~g, Art. 33 - O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -
'''"''''FUMDICAD , criado pela Lei Municipal nO 1090/91, atendendo às diretrizes
f c,' dó inciso IV do artigo 88 do ECA , em consonância com a Lei Federal nO
_I :::4~2Õ;=de 20 de fevereiro de 1964 e com a Lei Complementar nO 101, de 04

~=de maIOde 2000, fica reestruturado nos termos desta LeI.
"_ Art. 34 - Constituem,receita do,FUMDICAD:1.. ~ 1- Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as
~:::.,j'verbas adicionais aprovadas no decurso de cada exercício;
'If -_,.~:l;:._ _ • IiB~" II- Doaçoes de pessoas flsicas e jUrldicas, conforme o disposto no

•
I' ,artigo 260 da Lei nO8.069/90 (ECA); .

I,-- --III- Valores provenientes das multas previstas no artigo 214 do
::ECj\, oriundas das infr~ções descritas nos artigos 228 e 258 da referida Lei;

~.m";:;ib~ IV- TransferenClas de recursos financeiros Oriundos dos Fundos-r':..•Nacional e Estadual da Infância e Adolescência;
j "';"'. V- Doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades•..•... ,,~..
:-t-;-~-::hacionaise internacionais, governamentais e não governamentais;
I VI- Produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveist ,respeitada a legislação em vigor, e da venda de materiais, publicações e
, ,'i "'~- eventos;I,~",' VII- Recursos advindos de convênios, acordos e contratos
...-.~firmados entre o município e instituições privadas e públicas, nacionais e
l :'-internacionais, federais, estaduais e municipais, para repasse de programas

f
' ~,:"íntegrantesdo Plano Municipal;

VIII- Outros recursos que, porventura, lhe forem destinados.
~'. Parágrafo Único ~ A dotação a que se refere o inciso I deste• I artigo, nunca será inferior a 0,5% do orçamento geral do município.

. Art. 35 - Qualquer doação de bens imóveis, móveis, semoventes,
.' ',jóias ou outros que não sirvam diretamente à criança ou adolescente, será

:convertido em dinheiro, mediante procedimento Iicitatório.
Art. 36 - As receitas do FUMDICAD serão depositadas em

"'.estabelecimentos oficiais de crédito, em conta específica a ser aberta e
-~.~mantida sob a administração do CMDCA.

Art. 37 - O controle das entradas e saídas dos recursoS do-~- =~~~
.FUMDICAD será publicado semestralmente na imprensa local e fixado nos
quadros de avisos da Prefeitura Municipal.

Art. 38 - O FUMDlCAD tem duração indeterminada e natureza
contábil que será operacionalizada pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - Toda e qualquer despesa relacionada ao
FUMDICADfica sujeita à requisição do Presidente do CMDCA. a

y7ff-} (
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Art ... 39 - As compras serão efetuadas pelo Departamen 2 6
específico da Prefeitura Municipal. O recebimento, a incorporação e as saídas
de materiais adquiridos serão de responsabilidade do Departamento

;--~competente da Prefeitura Municipal.
"Art. 40 - A contabilidade do FUMDICAD será feita pelo

Departamento de Finanças de responsabilidade do contador municipal.

li

Wanderley V E!Jordon
p-re{' U~Ci I._r A'- i;: -.. -,

-~., k'--'0' f;t" " *b-7l;;tt -C Edsoí?taíz"Fiõra
Secretário Municipal de Gabinete

CAPÍTULO V
DAS DISI'OSIÇÃOS ,FJ:NAIS ETRANSITÓRIAS

i
, _ Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
1 "~rev6gadas as disposições em contrário, em especial as Leis nO1090/91 e

• 1 suasmodificações,Lei nO1276/95, Lei nO1340/97, Lei nO1343/97,
-;--re'ri0'1458/2001, Lei nO1614/2004 e Lei nO1650/2004.
F;;'-""~'- Prefeitura Municipal da Estância Hi;romineral de Águas da Prata,!'C"aos vinte dias do mês de junho de dois mil, cinco.
" -. _. ~- i /
A:~.",. ~
ti : H,"",,_ 1/, " ,
L.':'~~L .
~~'-
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