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LEI N
o
 740/2010 

 

 
 

SÚMULA: 

 

 

 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e dá outras providências. 

 

 

 
 

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos 

termos que assegura o inciso II do Art. 67 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

 

                CAPITULO-I  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

     Art.1º - 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 a Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, 

alterada parcialmente pela Lei 8.242/91 de 12 de outubro de1991.   

 

     Art.2º - O atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, no âmbito municipal, far-se-á através de: 

 

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, lazer, profissionalização e 

outras que assegurem o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e social da criança e do 

adolescente, em condições de liberdade e dignidade; 

 

II - Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que assim 

necessitem; 

 

III - Serviços especiais, nos termos desta Lei. 

 

 

      Parágrafo Único: O Município destinará recursos e 

espaços culturais, esportivos e de lazer voltados para a infância e juventude. 

 

 

     Art. 3º - Integram a política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente:  

 

I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

II - Fundo Municipal da Infância e Adolescente; 

III - Conselho Tutelar. 
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     Art. 4º- O Município poderá criar programas e serviços 

que aludem os incisos II e III do Artigo 2° desta Lei, ou estabelecer consorcio intermunicipal 

para atendimento regionalizado, instituído e mantendo entidades governamentais de atendimento 

mediante autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.   

 

1º-  Os programas serão classificados como proteção sócio-educativos e destinar-se-ão  á:  

a) - Orientação e apoio sócio-familiar; 

b) - Apoio sócio- educativo em meio aberto; 

c) - Colocação familiar; 

d) - Abrigo; 

e) - Liberdade assistida; 

f) - Integração. 

 

2º - Os serviços especiais visam: 

a) - A prevenção e atendimento medico e psicológico ás vitimas e negligência, maus tratos, 

exploração, abuso,crueldade e opressão; 

b) -  Identificação e localização de pais, responsáveis, criança e adolescente desaparecidos; 

c) - Proteção jurídico-social. 

 

 

     CAPITULO – II 

 

Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

      Art.5º - Fica mantido o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº 170/1997 de 16 de setembro de 1997, 

órgão consultivo, deliberativo e controlador da política de atendimento á infância e juventude, 

vinculado ao Município, responsável pela execução da mencionada política, sendo este paritário 

e composto dos seguintes membros com seus respectivos suplentes: 

 

GOVERNAMENTAL 

I- 01 (um)   Representante da Secretaria de Assistência Social; 

II- 01(um) Representante da Secretaria de Educação; 

III - 01 (um) Representante da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; 

IV - 01(um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde.      

    

SOCIEDADE CIVIL 

I – 04 (quatro) representantes de entidades de defesa de direitos, devidamente constituídas. 

 

      Art.6º - São funções do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente: 

 

     I - Formular a política de promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e dos adolescentes, observados os preceitos expressos nos artigos 203, 204, e 

227, da constituição federal; 165 e 216, da Constituição Estadual  e artigo 120,121,123 e 124 da 

Lei Orgânica  Municipal e todo o conjunto de normas e Estatuto da Criança e Adolescente; 
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    II - Participar na Elaboração da Proposta Orçamentária do 

Município, indicando a Comissão competente as modificações que se fizerem necessárias á 

execução das metas planejadas. 

 

    III - Estabelecer prioridades de atuação e definir a 

aplicação de recursos públicos municipais destinados a assistência social, especialmente para 

crianças e adolescentes; 

   IV – Homologar a concessão de auxilio e subvenção à 

entidades particulares, filantrópicas e sem fins lucrativos, atuantes no atendimento ou defesa dos 

direitos e da criança e do adolescente; 

   V – Avocar, quando necessário, o controle das ações de 

execução política municipal de atendimento às crianças e adolescentes, em todos os níveis; 

   VI – Propor aos poderes constituídos, modificações 

estruturais dos órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, proteção e defesa da 

infância e juventude; 

   VII – Oferecer subsídios para elaboração de Leis atinentes 

aos interessados das crianças e adolescentes; 

   VIII – Deliberar a conveniência e oportunidade de 

implantação dos programas e serviços a que se referem os incisos II e III, do artigo 2° desta Lei, 

bem como sobre a criação de entidades governamentais ou a realização de consorcio 

intermunicipal regionalizados de atendimento. 

   IX – Proceder a inscrição de programas de proteção e 

sócio-educativas de entidades e não-governamentais, na forma dos artigos 90 e 91 da lei 

8.069/90; 

   X – Fixar critérios de utilização, através de planos de 

aplicação, das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para 

o incentivo ao acolhimento, sob forma de guarda de crianças ou adolescentes, órfãos ou 

abandonados, de difícil colocação familiar; 

   XI – Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e 

pesquisas no campo de promoção, proteção e defesa da infância e juventude; 

   XII – Promover intercâmbio com entidades públicas e 

particulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros, visando atender objetivos; 

   XIII – Pronunciar-se, imitir parecer e prestar informações 

sobre assuntos que digam respeitos a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes; 

   XIV – Aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos 

em seu regimento interno, os cadastramentos de entidades de defesa ou de atendimento aos 

direitos das crianças e dos adolescentes e que pretendam integrar o Conselho; 

   XV – Receber petições, denúncias, reclamações, 

representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados as 

crianças e adolescentes, dando-lhes o encaminhamento devido; 

   XVI – Gerir seu respectivo fundo; 

   XVII – Organizar a escolha dos membros Conselheiros 

Tutelares, na forma preconizada nesta Lei, e demais normas expedidas pelo Conselho; 

   XVII – Realizar a Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, a cada dois anos, de acordo com o calendário das conferencia 

Estadual e nacional. 
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   Art. 7° - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da criança e do Adolescente, assim como seus suplentes, serão nomeados para mandato de 02 

(dois) anos. 

 

   Art. 8° - Os conselheiros titulares e suplentes 

representantes dos órgãos públicos municipais, cuja participação no Conselho não poderá 

exceder aos 04 (quatro) anos contínuos, serão nomeados livremente pelo Prefeito Municipal, que 

poderá destituí-los a qualquer tempo. 

 

   Art. 9° - O Presidente, vice-presidente, o secretário geral, 

o primeiro secretário, o tesoureiro e o segundo tesoureiro, serão eleitos em sessão com quorum 

mínimo de 2/3 (dois terços), pelos próprios integrantes do Conselho. 

 

   Art. 10 - O Secretario Municipal responsável pela 

execução de políticas de atendimento à crianças e aos adolescentes ficará encarregado de 

fornecer apoio técnico e administrativo para o funcionamento do colegiado.  

 

   Art. 11 - O desempenho da função de membro do 

Conselho que não tem qualquer remuneração será considerado como serviços relevantes ao 

Município de Cruzeiro do Iguaçu com seu serviço prioritário, justificadas as ausências a 

qualquer outro serviço, desde que determinadas atividades próprias do conselho. 

 

   Art. 12 - As demais matérias pertinentes ao funcionamento 

do conselho serão disciplinadas pelo seu regimento interno. 

 

 

 

   CAPÍTULO – III 

 

   Do Fundo para a Infância e Juventude - FMDCA 

 

   Art. 13 - Fica mantido o Fundo para Infância e Juventude, 

criado pela Lei Municipal nº 170/1997 de 16/09/1997, administrado pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos destinados ao atendimento aos direitos 

das crianças e adolescentes, assim constituídos: 

 

   I – Dotação consignada no orçamento do município para 

assistência social voltada a criança e ao adolescente; 

   II – Recursos provenientes dos Conselhos Estadual e 

Nacional dos direitos da criança e do adolescente; 

   III – Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados; 

   IV - Rendas eventuais, inclusive as resultantes de 

depósitos e aplicações de capitais; 

   V – Outros recursos que lhe forem destinados. 
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CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO TUTELAR  

Seção I - Da organização e funcionamento do órgão 

 

      Art. 14 - Fica mantido o Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Iguaçu – criado pela Lei Municipal nº 170/97 de 

16/09/1997, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos 

da criança e do adolescente, composto de 05 (cinco) membros, com mandato de 03 (três) anos, 

ocorrendo a escolha e atuação dos seus componentes regulamentada pela Lei Federal 8.069/90 e 

pelas disposições contidas na presente lei e nas que eventualmente lhe seguirem.  

 

      Art. 15º -  Os conselheiros eleitos a partir da publicação da 

presente Lei, o Conselho Tutelar passa a prestar expediente da seguinte forma:  

      § 1º -  De segunda a sexta-feira, com carga horária de 40 

horas semanais, podendo ser compreendido das 7:45h às 11:45h e das 13h15min às 17h15 

minutos, em sua sede, devendo o atendimento ser diário pelos Conselheiros Tutelares, não 

podendo ser inferior a tres (03) conselheiros, mantendo-se um plantão diário para cobrir os 

demais horários, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a ser cumprido mediante escala, 

por um ou mais de um Conselheiro.  

      § 2° - Os plantões não serão indenizados, devendo ainda, 

as escalas serem organizadas com a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente CMDCA, que poderá propor as modificações que se façam necessárias ao bom 

desempenho das atribuiçôes inerentes aos conselheiros. 

      § 3° - Semanalmente reunir-se-á o colegiado, pelo menos 1 

(uma) vez, em sessões com o mínimo de 03 (três) Conselheiros para avaliação e ratificação ou 

não do atendimento individualizado que tenha sido prestado pelos Conselheiros, lavrando-se ata 

da mesma.  

      Art. 16 - O Conselho Tutelar atenderá informalmente as 

partes, mantendo registro das providências adotadas em cada caso, fazendo constar em ata 

apenas o essencial. 

       Parágrafo único -     As decisões do Conselho Tutelar 

serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes e na forma de seu Regimento 

Interno, e os casos que não forem da sua competência serão encaminhados à Promotoria da 

Infância e da Juventude e/o ao Juizado daInfância e da Juventude. 
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      Art. 17 - O presidente, vice-presidente  e o 1° e 2° 

Secretários do Conselho Tutelar, com mandato de um ano, serão escolhidos por seus pares, logo 

na primeira seção, podendo os mesmos serem reconduzidos. 

      Parágrafo único -   Na falta ou impedimento do 

presidente: assumirá a coordenação dos trabalhos, sucessivamente, seu vice ou qualquer dos 

Conselheiros presentes. 

     Art. 18 - O Conselho Tutelar representará ao CMDCA 

sobre suas necessidades materiais, para que este, avaliando-as dê o encaminhamento que 

entender necessário.  

 

Seção II -  Dos direitos e vantagens dos Conselheiros Tutelares  

     Art. 19º -  Os Conselheiros Tutelares, no exercício de suas 

funções, independentemente de vínculo empregatício de qualquer natureza, terão direito a uma 

remuneração mensal equivalente CC - 4 do Quadro Próprio – da Lei nº 706/2010 

      Parágrafo Primeiro: A remuneração fixada nao gera 

relação de trabalho com a municipalidade. 

      Parágrafo Segundo - O pagamento e os reajustes serão 

efetivados, nas mesmas datas, bases e condições dos demais servidores da Prefeitura Municipal. 

      Parágrafo Terceiro - Sobre a remuneração referida no 

caput” deste artigo, incidirão os descontos legais obrigatórios, inclusive previdenciários. 

      Parágrafo Quarto - Além da remuneração acima, 

mediante escala, o Conselheiro Tutelar eleito nos termos desta Lei, após um ano de exercício do 

cargo, terá direito a um recesso remunerado, pelo período máximo de 30 (trinta) dias, admitido 

seu parcelamento, em duas vezes, mediante parecer favorável do CMDCA. 

      Parágrafo Quinto - Sendo eleito servidor público 

municipal o mesmo será cedido ao Conselho Tutelar, optando pelos vencimentos e demais 

vantagens, nao podendo acumular vencimentos, sendo assim, fica assegurado o retorno ao cargo, 

emprego ou função que exercía, assim que findar o mandato.  

      Parágrafo Sexto - Tratando-se de servidor público 

municipal, será também assegurada a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais, 

e nos casos em que houver a opção pela remuneração do cargo de Conselheiro, o servidor 

municipal deverá manter-se vinculado ao regime próprio para poder computar o tempo em que 

estiver atuando como conselheiro, independentemente de filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social.  
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Seção III - Do processo de escolha e requisitos para candidatura e investidura 

      Art. 20º - Os Conselheiros Tutelares serão eleitos por 

intermédio de um colégio eleitoral, garantida ampla representatividade da comunidade local.  

      § 1° - As entidades referidas neste artigo deverão se 

increver com antecedencia de no mínimo 10 (dez) dias antes da data marcada para a escolha dos 

Conselheiros, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

deverá aprovar ou não sua inscrição e ainda a apreciação e aprovação do representante do 

Ministerio Público da Comarca de Dois Vizinhos. 

      § 2º - Somente poderão fazer parte do Colegio Eleitoral, as 

Entidades legalmente constituídas há mais de 01 (um) ano e que no ato da inscrição,  

apresentarem ata de eleição da Diretoria atual.  

      § 3º - O critério para escolha do representante das 

entidades, com direito a participar da escolha dos Conselheiros Tutelares, será definido pelo 

CMDCA, ouvindo o representante do Ministerio Público de Cruzeiro do Iguaçu. 

      § 4º - O processo de escolha dos Membros do Conselho 

Tutelar será fiscalizado pelo representante do Ministério Público da Comarca. 

      § 5º - O CMDCA até no máximo 30 (trinta) dias antes de 

cada eleição baixará as resoluções necessárias para regulamentar a mesma.  

      § 6° -  Serão considerados eleitos como Titulares do 

Conselho Tutelar os candidatos que obtiverem maior número de votos, proporcionalmente ao 

número de cargos a serem providos.  

      § 7°- Serão considerados como suplentes ao Conselho 

Tutelar os demais candidatos os quais substituirão os titulares, no impedimento destes, 

observando-se a ordem de classificação a partir do 1° suplente mais votado, e assim 

sucessivamente.  

      § 8°- Os casos  de empate serão resolvidos tendo como 

critério a idade, permancendo no cargo o conselheiro mais velho.  

      Art. 21 - A inscrição à seleção de candidatos ao Conselho 

Tutelar, compreenderá em duas fases, a preliminar e a definitiva.  

      Parágrafo 1° - A inscrição preliminar será deferida aos 

candidatos que preencham e comprovem documentalmente através de cópias xerográficas 

autenticadas, ou documentos originais os seguintes requisitos básicos:  

I -reconhecida idoneidade moral;  

II - idade mínima 21 anos (Ad. 133, II da Lei 8.069/90 - ECA);  
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III -  instrução de Ensino Médio completo;  

IV -  comprovar residência no mínimo de 02 (dois) anos ininterruptos no município;  

V - apresentar certidão de antecedentes criminais desta Comarca. 

VI – ser eleitor do Municipio de Cruzeiro do Iguaçu e estar no gozo dos seus direitos políticos;  

VII - apresentar quitação com as obrigações militares; 

VIII – possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação para veículos leves, no minimo a 

categoria B; 

IX- apresentar ou provar  conhecimentos básicos de informática; 

   Parágrafo 2º - Os membros do CMDCA que pretenderem 

concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar deverão pedir afastamento no ato de sua inscrição, 

sob pena de indeferimento da mesma. 

 

       Art. 22 - Terminado o prazo para o registro, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e o Adolescente – CMDCA, fará a aprovação e reunião e no 

prazo de 02 (dois) dias do encerramento da inscrição preliminar fará a publicação da nominata 

das candidaturas admitidas pela Comissão de Escolha – CMDCA. 

      Parágrafo 1° - Os candidatos que tiverem suas inscrições 

inadmitidas somente poderão interpor recurso se documentalmente comprovarem o atendimento 

aos requisitos do Artigo 8°, cujo prazo para recurso será de 02 (dois) dias, contados da 

publicação da nominata e será dirigido ao Presidente do CMDCA, que o receberá, dando-lhe 

efeito suspensivo e encaminhando-o á Comissão de Escolha, para julgamento em 24 horas. 

       Parágrafo 2° - Caso o recurso seja indeferido ou não 

recebido pela Comissão de Escolha abre-se igual prazo para recurso ao plenário do CMDCA, a 

partir do indeferimento, que decidirá administrativamente em última instância, fazendo publicar 

a nominata definitiva dos candidatos aptos a participarem do processo de escolha e a data da 

realização da eleição.  

      Parágrafo 3° - Todas as publicações serão afixadas nos 

locais em que costumeiramente são afixados os editais do Município, sendo facultativa a 

publicação na imprensa.  

      Parágrafo 4º - Qualquer cidadão no gozo de seus direitos 

políticos poderá impugnar, fundamentadamente, as candidaturas.  

      Parágrafo 5º - Desde o encerramento da inscrição 

preliminar os documentos dos candidatos ficarão à disposição, em horário e local previamente 

designados pelo CMDCA, para exame pelas autoridades que atuam na Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca, eleitores, candidatos e membros do CMDCA.  
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      Parágrafo 6º - A eleição definitiva compreende em: os 

candidatos inscritos que cumprirem as exigências contidas nesta Lei, após aprovados pela 

Comissão de Escolha e CMDCA, estarão definitivamente inscritos para a eleição, sendo essa 

nominata encaminhada ao Ministério Público da Comarca de Dois Vizinhos, juntamente com os 

documentos comprobatórios. 

Seção IV - Da Propaganda Eleitoral 

      Art. 23 - A propaganda eleitoral será permitida, nos 

moldes da legislação eleitoral vigente.  

      Parágrafo 1° - É vedado o abuso do poder econômico e do 

poder político, e todas as despesas com propaganda deverão ter seus custos documentalmente 

comprovados junto ao CMDCA, na forma contábil - balancete de receita e despesa.  

      Parágrafo 2° - Toda a propaganda eleitoral será realizada 

sob responsabilidade dos candidatos, imputando-lhes solidariamente os excessos praticados por 

seus simpatizantes.  

      Parágrafo 3° - Nos cinco dias anteriores à realização da 

eleição não será permitida a divulgação, por qualquer meio, de resultados de pesquisas ou testes 

pré-eleitorais.  

      Parágrafo 4° - É expressamente vedado o transporte 

gratuito de eleitores ou quaisquer manifestações que objetivem viciar a livre manifestação dos 

eleitores.  

      Parágrafo 5° - Constatada a infração aos dispositivos 

acima, o CMDCA, avaliando os fatos poderá, de plano cassar a candidatura do faltoso ou, na 

hipótese de já ter sido eleito, sobrestar sua posse, iniciando-se o processo para cassação do 

mandato, no qual serão observados o rito e os prazos do processo administrativo disciplinar.  

       Parágrafo 6° - O descumprimento das disposições acima, 

por candidato ou simpatizante do mesmo, ensejará ao infrator multa de um (01) do Salário 

Minimo vigente no País, a ser recolhida ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 

FMDCA.  

 

Seção V - Da posse, atribuições e deveres 

      Art. 24 - Os Conselheiros Tutelares eleitos serão 

empossados em Sessão Solene pelo Presidente do CMDCA, e pelo Prefeito Municipal que 

assinará Portaria de Nomeação no Cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Cruzeiro do 

Iguaçu. 
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       Parágrafo 1°- Será tornado sem efeito o provimento do 

cargo se o Conselheiro Tutelar eleito não tomar posse do cargo na ocasião a que se refere o 

caput deste artigo, admitida a prorrogação justificada, a pedido do interessado pelo prazo de 5 

(cinco) dias, ou que tiver cassada a sua eleição por decisão judicial irrecorrivel.  

      Parágrafo  2°- A posse poderá dar-se mediante procuração 

específica.  

      Art. 25 - Compete ao Conselho Tutelar, no âmbito deste 

município, o exercício das atribuições previstas na Lei 8.069/90, notadamente nos artigos 95 a 

136 do ECA.  

      Art. 26 - Aos Conselheiros Tutelares, individualmente, 

incumbe: 

 I- Exercer, diligentemente, suas atribuições.  

II- Prestar atendimento ao público, na esfera de suas atribuições, cumprindo os horários e 

plantões estabelecidos.  

III- Comparecer com regularidade às sessões do Conselho Tutelar.  

IV- Manter conduta compatível com o cargo que ocupa.  

      Art. 27 - Caberá ao CMDCA , formular as representações 

e adotar todas as providências para a observância das vedações e cumprimento dos deveres 

inerentes aos integrantes do Conselho Tutelar.  

      Parágrafo 1° - Para a apuração de fatos que possam 

ensejar medidas disciplinares ou exoneração de Conselheiros Tutelares, o CMDCA poderá 

efetuar averiguações preliminares ou instaurar sindicâncias e uma vez comprovados os fatos 

deverá formular representação. 

      Parágrafo 2° - O CMDCA representará, sempre que 

entender oportuno, ao Ministério Público, para as providências que não sejam de sua própria 

competência.  

      Art. 28 - Nos casos de exoneração, destituição ou 

afastamento do Conselho Tutelar, o CMDCA providenciará imediatamente o provimento do 

cargo, obedecida a ordem de suplência, chamando o 1° Suplente de Conselheiro para provê-lo, 

sendo que novo Conselheiro cumprirá o restante do mandato do Conselheiro desligado.  

 

Seção VI - Das vedações, impedimentos, afastamentos, exonerações, sanções e fiscalização 

das atividades dos Conselheiros Tutelares 

      Art. 29 - É vedado aos Conselheiros Tutelares:  
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      I - Receber, a qualquer título, honorários no exercício de 

sua função no Conselho Tutelar, exceto os estipêndios legais desde que aprovados por 

Resolução do CMDCA. 

      II - Divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato 

que possa identificar a criança, o adolescente ou sua família, salvo se legalmente autorizado;  

      III - Exercer a advocacia na Justiça da Infância e da 

Juventude, na Comarca, relativamente a casos ou situações do município a que pertence este 

Conselho Tutelar;  

      IV - Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 

com o exercício do cargo e com o horário de trabalho;  

      V - Utilizar recursos humanos ou materiais públicos em 

serviços ou atividades particulares;  

      VI - Cometer a pessoa estranha ao Conselho Tutelar, fora 

dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade;  

      VII - Coagir ou aliciar pessoas sujeitas a atendimento do 

Conselho Tutelar, no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido 

político; 

      VIII - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função que exerce;  

      IX - Receber propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições;  

      X - Proceder de forma desidiosa.  

      Art. 30 - Além dos impedimentos previstos no artigo 140, 

da Lei 8.069/90 (“São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e 

descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho 

padrasto ou madrasta e enteado”), estão também impedidos os Conselheiros Tutelares de 

cumular suas funções com o exercício ou candidatura a cargo público eletivo a partir do 

deferimento de seu registro, aplicando-se no que couber as vedações previstas no inciso XVI do 

art. 37 da Constituição Federal.  

      Parágrafo Único: Estende-se o impedimento do 

conselheiro, na forma deste artigo, em relação a autoridade e ao representante do Ministério 

Público como atuação na Justiça e da Juventude, em exercício na Comarca, bem como de 

qualquer membro do CMDCA. 
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      Art. 31 - Será exonerado de ofício o Conselheiro Tutelar 

que:  

      I - Não entrar em exercício, no prazo de 05 (cinco) dias de 

sua posse;  

      II - Incorrer nos impedimentos do artigo 140, da Lei 

8.069/90;  

      III - Assumir cargo público em virtude de aprovação em 

concurso público de provas e títulos, nos termos da ad. 37, II e XVI da Constituição Federal;  

      IV - For eleito a cargo público; 

       V - Ausentar-se das suas atribuições por período superior a 

30 (trinta) dias sem qualquer justificativa;  

      VI - Findar o Mandato para o qual foi eleito.  

      § 1º -  O ato de exoneração do Conselho Tutelar será 

assinado pelo Prefeito Municipal, à vista da simples comprovação documental pelo CMDCA 

das situações acima previstas ou de pedido do próprio interessado.  

      § 2° - Qualquer recurso que venha a ser interposto não terá 

efeito suspensivo.  

      § 3° - O Conselheiro Tutelar que tiver deferido o registro 

de sua candidatura a cargo público eletivo diverso e necessite ficar afastado das suas funções de 

Conselheiro, não será exonerado do cargo, porém, terá suspenso seus vencimentos, sendo, 

então, convocado imediatamente o Conselheiro Tutelar Suplente para atuar enquanto perdurar o 

afastamento.  

      Art. 32 - O Conselheiro Tutelar que descumprir seus 

deveres ou infringir as vedações legais sujeita-se às seguintes penalidades, garantida a ampla 

defesa e o devido processo legal:  

       I - advertência;  

      II - suspensão por até 90 dias;  

      III - destituição do cargo.  

      Art. 33 - Na aplicação das penalidades serão consideradas 

a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.  
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      Art. 34 - Qualquer indivíduo é parte para denunciar e, o 

CMDCA deverá, ao tomar conhecimento de infração cometida por Conselheiro Tutelar, 

representar ao Prefeito Municipal pela instauração de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar.   

      Art. 35 - A advertência será aplicada por escrito, nos casos 

de descumprimento dos deveres inerentes ao cargo ou de violação das proibições constantes do 

art. 15, incisos IV a VI e VIII: na primeira vez que ocorrer.  

     Art. 36 - A suspensão será aplicada em caso de 

reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não 

tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) 

dias.  

      Parágrafo Único - A critério da Administração Municipal, 

sob requerimento do CMDCA quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 

suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia da 

remuneração a que tiver direito, em quanto perdurar o prazo da pena imposta. 

     Art. 37 - As penalidades de advertência e de suspensão até 

trinta dias terão seus registros cancelados, após o decurso de 02 (dois) anos de efetivo exercício, 

respectivamente, se o Conselheiro Tutelar não houver, nesse período, praticado nova infração 

disciplinar. 

      Parágrafo Único - O cancelamento da penalidade não 

surtirá efeitos retroativos.  

     Art. 38 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:  

I- recebimento de denúncia ofertada pelo Ministério Público por crime contra os costumes, a 

família, crianças ou adolescentes, que impliquem em conduta compatível com o exercício do 

cargo;  

II - recebimento de denúncia ofertada pelo crime contra o patrimônio e a administração pública;  

III - condenação pela prática de crime doloso cuja pena aplicada seja superior a dois anos de 

prisão;  

IV - abandono de cargo;  

V - inassiduidade habitual;  

VI - improbidade administrativa;  

VII - incontinência pública e conduta escandalosa; 
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VIII - reincidência na prática de infrações, apesar de aplicação de outras penalidades. 

     Art. 39 - Configura abandono de cargo a ausência 

intencional do Conselheiro Tutelar ao serviço, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.  

     Art. 40 - O ato de imposição da penalidade mencionará 

sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.  

     Art. 41 - As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo 

Prefeito Municipal ou pela autoridade por ele designada para julgamento dos processos 

administrativos que envolvam servidores municipais. 

     Art. 42 - A ação disciplinar prescreverá:  

I- em 02 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com demissão;  

II - em um ano, quanto à suspensão;  

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.  

      § 1º - O prazo de prescrição começa a correr da data em 

que o fato se tornou conhecido.  

      § 2° - A abertura de sindicância ou a instauração de 

processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 

competente.  

      § 3° - Interrompido o curso da prescrição, o prazo 

começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.  

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

      Art. 43 - A eleição do Conselho Tutelar, searizar-se-á a 

cada tres anos, ou sempre que for necessario para surprir demanda existente. 

      Parágrafo Único - As  eleições realizar-se-ão até trinta 

dias antes do término do mandato dos Conselheiros que estiverem encerrando seus mandatos ou 

na necessidade de ocupar uma ou mais vaga na falta de suplentes.  

            Art.44 - O CMDCA, expedirá as Resoluções necessárias à 

regulamentação do processo de escolha, prazos e datas das eleições   

      Art. 45 - Aplicam-se subsidiariamente as disposições 

constantes da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias e o Estatuto do Servidor Público do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu.  
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                                                         Art. 16 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                                   

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -  

Estado   do   Paraná,  aos trinta dias do mês de junho do 

ano de dois mil e dez. 

 

 

 

 

     

DILMAR TÚRMINA 

PREFEITO  

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA 

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 




