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LEI N.º 646/2012 

12 de Dezembro de 2012 

 

“Dispõe Sobre alteração e nova redação na Lei de 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e dá Outras Providências” 

 

 

 

  O Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso Sr. 

Leonardo Farias Zampa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e em 

conformidade com a Lei Federal Nº. 12.696 de 25 de Julho de 2012 faz saber que a Câmara 

aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

   

                    

 Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e as normas gerais para a sua adequada aplicação. 

                           

Art. 2º - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no 

Município, será feito através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais. 

 

Art. 3º - As linhas de ações das políticas públicas de atendimento 

consistirão em: 

I - políticas sociais básicas de educação, saúde, alimentação, recreação, 

esportes, cultura, lazer, profissionalização e outras, que assegurem o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de respeito à 

liberdade, dignidade e à convivência familiar e comunitária; 

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, 

para aqueles que delas necessitem; 

III – serviços especiais, nos termos da presente lei. 

                           

    Art. 4º - Os programas e serviços aludidos nos incisos II e III do artigo 

anterior serão desenvolvidos através de ações governamentais, facultado, ainda, o 

estabelecimento de consorcio intermunicipal para atendimento regionalizado. 

   § 1º Os programas serão classificados como de proteção e sócio-

educativos e destinar-se-ão a: 

   1 – orientação e apoio sócio-familiar; 

   2 – apoio psico-social em meio aberto; 

   3 – educação informal, alternativa e complementar; 

   4 – colocação familiar substituta; 
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   5 – abrigo; 

   6 – liberdade assistida; 

   7 – semi liberdade; 

   8 – internação.   

   § 2º Os serviços especiais visam a: 

   1 – prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de 

negligência, maus tratos, exploração, abusos, crueldade e opressão; 

   2 – identificação e localização de pais, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

   3 – proteção jurídico-social; 

   4 - encaminhamento para atendimento especializado às 

crianças/adolescentes dependentes de drogas e outras substâncias tóxicas. 

                        Art. 5º- Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente expedir normas para a organização e funcionamento dos serviços criados nos 

termos da presente norma. 

TÍTULO II 

 

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 6º - 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 da Criança e do Adolescente; 

                                 III - Conselho Tutelar dos Diretos da Criança e do Adolescente. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

SEÇÃO I 

 

Da criação e natureza do Conselho 

                                   

Art. 7º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da criança e do 

Adolescente, como órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis. 

 

SEÇÃO II 

 

Da competência do Conselho 

 

Art. 8º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
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I – formular a política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, fixando prioridades para a execução das ações, captação e aplicação de recursos; 

II – assegurar a execução dessa política, identificando as peculiaridades 

das crianças e dos Adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhos e dos bairros ou 

zonas urbana ou rural em que se localizarem; 

III – garantir a inclusão no orçamento e Plano Plurianual do Município 

de Projetos e Programas direcionados às crianças e aos adolescentes carentes; 

IV - assegurar a participação no orçamento financeiro ao fundo 

municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

V - estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das ações 

executadas no Município que possa interferir as suas deliberações; 

VI – registrar as entidades não governamentais de atendimento aos 

Direitos da Criança e do Adolescente que mantenham programa de atenção à referida 

clientela; 

VII – registrar os programas a que se refere o inciso anterior das 

entidades governamentais que operem no município, fazendo cumprir as normas constantes do 

Estatuto; 

VIII – regulamentar, organizar, coordenar bem como adotar todas as 

providências que julgar cabíveis para a eleição e a posse dos membros do Conselho Tutelar do 

Município; 

IX - dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos 

mesmos nos termos do respectivo regulamento, e declarar vago o posto por perda do mandato 

nas hipóteses previstas nesta Lei. 

 

SEÇÃO III 

 

Dos membros do Conselho 

 

Art. 9º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente será composto de 10 (dez) membros efetivos, com os respectivos suplentes, 

integrados por representantes governamentais e não governamentais assim compostos: 

I - Secretaria Municipal de Promoção Social; 

II - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III - Secretaria Municipal de Saúde; 

IV – Secretaria Municipal de Finanças; 

V – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

05 (cinco) membros vinculados a entidades não governamentais, municipal, que trabalhem 

com as questões da criança e do adolescente e eleitos através de Assembléia geral das 

entidades, regulamentada através do Regimento Interno do Conselho. 

Art. 10 - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente é considerada de interesse público e não será remunerada. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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SEÇÃO I 

 

Da criação e natureza do Fundo 

 

Art. 11 - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as 

deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual é 

órgão vinculado. 

 

SEÇÃO II 

 

Da competência do Fundo 

 

Art. 12 - Compete ao Fundo Municipal: 

I – registrar e captar os recursos orçamentários próprios do Município 

ou a ele transferidos em benefícios das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela União, 

pelas ONGS nacionais e internacionais e doações de pessoas físicas e jurídicas. 

II – manter o controle escritural das aplicações Financeiras levadas a 

efeito no Município nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

III - liberar os recursos a ser aplicado em benefício das crianças e 

adolescentes, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

IV - administrar os recursos específicos para os programas de 

atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente segundo resoluções do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 13 O fundo será regulamentado através do Regimento Interno cuja 

elaboração será do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

SEÇÃO I 

 

Da criação e da natureza do Conselho Tutelar 

 

Art. 14 - Fica criado o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, órgão permanente e autônomo instalado na Sede do Município. 

 

Art. 15 - O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros 

com mandatos de 04 (quatro) anos. 

§ 1º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá 

em data unificada em todo território nacional a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do 
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mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial, podendo ser reconduzido por 

igual período mediante novo processo de escolha. 

 

§ 2º - A posse dos Conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro 

do ano subseqüente ao processo de escolha. 

 

Parágrafo único. Cada Conselheiro terá 01(um) suplente eleito nas 

mesmas condições. 

 

Art. 16 - Compete ao Conselho Tutelar assegurar o atendimento dos 

direitos da criança e adolescente cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e 

do adolescente (ECA). 

 

SEÇÃO II 

 

Do seu funcionamento 

 

Art. 17 - Dar-se-á o seu funcionamento, com a carga horária de trabalho 

de 40 (quarenta) horas semanais, seguido da escala de plantão de serviço conforme 

deliberação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

SEÇÃO III 

 

Da escolha dos Conselheiros 

 

Art. 18 - São requisitos essenciais para candidatar-se e exercer a função 

de membro do Conselho Tutelar: 

I - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade acima de 21 (vinte e um) anos; 

III - residir no município a pelo menos 02 (dois) anos; 

IV – Estar em dias com suas obrigações eleitorais;  

V – Ser habilitado CNH C 

VI – Ensino Médio Completo 

VII - noções de informática-Windows/Word/Excel 

VIII – Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais  

 

Art. 19 - Os Conselheiros são eleitos pelo voto facultativo dos cidadãos 

do Município em eleições regulamentadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e coordenada por comissão especialmente designada pelo mesmo Conselho. 

 

Parágrafo único. Caberá a Comissão Especial prever a composição de 

chapas, sua forma de registro, forma e prazo para impugnação, registros das candidaturas, 

processo eleitoral, proclamação dos eleitos e posse dos conselheiros. 

 

Art. 20 - O processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar será presidido por Autoridade Municipal indicado e fiscalizado pelo próprio Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Parágrafo Único – É vedado aos candidatos ao cargo de conselheiro 

tutelar doar, oferecer, prometer ou entregar valor ao eleitor bem ou vantagem pessoal de 

qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tudo para assegurar a lisura do 

processo de escolha. 

 

 

SECÃO IV 

Do exercício da função e da remuneração dos membros do Conselho Tutelar 

 

Art. 21 - O exercício da função de Conselheiros constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

 

Art. 22 - Na qualidade de membros eleitos por mandato, os 

Conselheiros não serão funcionários do quadro administrativo, porém terão a remuneração 

salarial fixado em 45% (quarenta e cinco) por cento do valor dos subsídios do Vereador do 

município de Novo São Joaquim-MT. 

 

Art. 23 – Aos membros do Conselho Tutelar também são assegurados o 

direito a: 

I – Cobertura Previdenciária. 

 

II – Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do 

valor da remuneração mensal. 

 

III – Licença Maternidade. 

 

IV – Licença Paternidade. 

 

V – Gratificação Natalina (13º Salário). 

 

 

SEÇÃO V 

Da perda do mandato e dos impedimentos dos Conselheiros 

 

Art. 24 - Perderá o mandato, o Conselheiro que for condenado por 

sentença irrecorrível pela prática de crime ou contravenção bem como atos que atentem contra 

a Lei nº 8.069/90.                                   

Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselho 

dos Direitos da Criança e do Adolescente declarará vago o posto de Conselheiro, dando posse 

imediata ao suplente. 

 

Art. 25 - Serão impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e 

mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmão, cunhado, durante o cunhado, 

tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. 

Parágrafo único. Entende-se o impedimento do Conselheiro na forma 

deste artigo, em relação à Autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público com 
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atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na comarca regional ou distrito 

local.   

 

TITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 26 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta lei, o 

Poder Executivo Municipal, adotará as medidas cabíveis, para que seja realizada a 

composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

                                   Art. 27- Constará da Lei Orçamentária municipal previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada 

dos conselheiros tutelares.  

  

Art. 28 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

                               Art. 29 - Ficam revogadas as Leis nº 124/93/ 218/98/ 420/2005/ 

611/2011 e disposições em contrário. 

Novo São Joaquim – MT, aos doze dias do mês de dezembro de 2012. 

 

LEONARDO FARIAS ZAMPA 

Prefeito Municipal 

 


