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LEI Nº 227/2023, DE 16 DE MARÇO DE 2023. 

.  

Dispõe sobre a política municipal de atendimento aos 

direitos da criança e do adolescente, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FIA e Conselho Tutelar.  

 

PREFEITO MUNCIPAL faço saber que a Câmara Municipal de Juazeiro do Piauí 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do 

adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar 

e sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA e estabelece normas 

gerais para a sua adequada aplicação conforme a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

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, esportes, cultura, lazer, 

profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social da criança e do adolescente, assegurando-se em todas elas, o tratamento com dignidade 

e respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

II – Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dela 

necessitam. 

III – Serviços Especiais nos termos da Lei Federal. 

§ 1º - É vedada a criação de programas de caráter compensatório de ausência ou insuficiência 

das políticas sociais básicas no município sem a prévia manifestação do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

§ 2º - Os Programas serão classificados como de proteção ou socioeducativos e destinar-se-ão 

à: 

 

a) A orientação e apoio sociofamiliar; 

b) Apoio sócio educativo em meio aberto; 

c) Colocação Familiar; 

d) Abrigo; 

e) Liberdade Assistida; 

f) Semiliberdade; 

g) Internação. 

§ 3º - Os serviços especiais visam a: 

a) Prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

b) Identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos; 

c) Proteção jurídico-social. 
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CAPÍTULO II 

 

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 3º - 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 – Conselho Tutelar. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DA CRIANÇA E NATUREZA DO ADOLESCENTE 

 

Art. 4º - Fica o Conselho Municipal do s Direitos da Criança e do Adolescente, órgão 

deliberativo e controlador da política de atendimento, observada a composição paritária e seus 

membros, nos termos do Art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8.069/90. 

 

SEÇÃO I 

 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

 

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I – Formular a Política Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, fixando prioridade para a consecução das ações, captação e aplicação de recursos; 

II – Zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades da criança e do adolescente, 

de suas famílias, de seus grupos de vizinhanças e dos bairros ou zona urbana ou rural em que 

se localizem; 

III – Formular as prioridades a serem incluídas no Planejamento do Município, em    tudo em 

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; 

V – Registrar as entidades não-governamentais de atendimentos dos direitos da criança e do 

adolescente que mantenham programas de: 

a) Orientação e apoio sociofamiliar; 

b) Apoio socioeducativo em meio aberto; 

c) Colocação familiar; 

d) Abrigo; 

e) Liberdade Assistida; 

f) Semiliberdade; 

g) Internação. 

VI – Registrar os Programas a que se refere o inciso anterior das entidades governamentais e 

não-governamentais que operem no município;  
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VII – Regulamentar, organizar, coordenar e presidir o processo de escolha e posse dos membros 

do Conselho Tutelar do Município. 

VIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos nos termos 

do respectivo regulamento e declarar vago o posto por perda de mandato, nas hipóteses 

previstas nesta lei; 

IX – Gerir o Fundo de que trata o artigo 9º desta lei e fixar os critérios para a sua utilização, nos 

termos do artigo 260 da Lei 8.069/90; 

X – Aprovar o seu regimento interno pelo voto de dois terços de seus membros; 

XI – Fixar numeração ou gratificação dos membros do Conselho Tutelar, obedecendo aos 

critérios de conveniência e oportunidade, tendo por base as peculiaridades locais. 

 

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 04 

membros titulares e 04 suplentes, sendo: 

 

I – 04 membros efetivos e 04 suplentes indicados pelo Prefeito Municipal, representando as 

seguintes secretarias e órgão responsáveis pelas políticas básicas e de assistência social de 

atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

a) Secretaria Municipal de Saúde 

b) Secretaria Municipal de Educação; 

c) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

d) Secretaria Municipal de Administração.  

 

II – 04 membros titulares e 04 suplentes representando entidades e movimentos da sociedade 

civil organizada.  

 

§ 1º - Os Conselheiros representantes das secretarias/órgãos governamentais serão indicados 

pelo prefeito municipal, dentre pessoas com poderes de decisão no âmbito da respectiva 

secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, contados da solicitação para nomeação e posse pelo 

Conselho. 

§ 2º - Cada entidade não governamental, elegerá seu representante com respectivo suplente. Em 

comum acordo marcarão uma assembleia na qual os mesmos decidirão através do voto quais 

aqueles que farão parte do Conselho. A ata desta assembleia será encaminhada ao prefeito para 

nomeação. 

§ 3º - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei, o prefeito nomeará, através 

de portaria, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente observado os 

dispostos nos artigos 4º e 6º. 

§ 4º - A designação dos membros do Conselho compreenderá a dos respectivos suplentes. 

§ 5º - Os membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de três anos, 

admitindo-se renovação apenas por uma vez e por igual período. 

§ 6º - A função do membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será 

remunerada. 

§ 7º - A nomeação e posse do primeiro Conselho far-se-á pelo Prefeito Municipal, obedecida a 

origem das indicações. 

 

Art. 7º - O Conselho Municipal manterá uma secretaria geral, destinada ao suporte 

administrativo-financeiro necessário ao funcionamento, utilizando-se das instalações e 

funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal. 
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Art. 8º - Perderá o mandato o conselheiro que: 

I – Faltar, por três vezes consecutivas ou intercaladas às reuniões do Conselho Municipal sem 

a devida justificativa aceita pela maioria dos seus membros; 

II – Tiver seu nome registrado para concorrer a qualquer cargo eletivo. 

 

CAPITULO IV 

 

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

 

Seção I 

 

DAS FONTES DE RECEITAS E NORMAS PARA AS CONTRIBUIÇÕES AOS 

FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 9º - O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ter como receitas: 

 

I - recursos públicos que lhes forem destinados, consignados no Orçamento Municipal;  

II - doações de pessoas físicas e jurídicas sejam elas de bens materiais, imóveis ou recursos 

financeiros 

III – destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos termos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes;  

IV - Recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre outros que lhe forem 

destinados.  

Art. 10 º - Fica autorizado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a 

chancelar projetos de iniciativa de Instituições Públicas ou Privadas para captação de recursos 

para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá Edital específico 

com vistas ao recebimento, análise e aprovação dos projetos de que trata o caput. 

§ 2º A captação dos recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

será destinada diretamente a projetos aprovados pelo Conselho, conforme Edital Específico. 

§ 3º A captação dos recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

para o financiamento de projeto específico deverá ser realizada pela instituição proponente. 

 

§ 4º Dos recursos captados na forma prevista neste artigo, 80% (oitenta por cento) serão 

destinados ao projeto específico e 20% (vinte por cento) serão destinados ao Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente para utilização regular. 

 

§ 5º O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não poderá ser 

superior a 2 (dois anos). 

 

§ 6º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da Instituição 

proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela. 

 

§ 7º A chancela do projeto não obrigará o seu financiamento pelo Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, caso não tenham sido captados recursos suficientes. 
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§ 8º O nome do doador ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência só poderá ser 

divulgado mediante sua expressa autorização. (Redação acrescida pela Lei nº 3968/2021).  

 

Seção II  

 

DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 10º - A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações 

governamentais e não governamentais relativas a:  

 

I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo 

determinado, não excedendo a três anos, da política de promoção, proteção, defesa e 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 

II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na 

forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei nº 

8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 

 

III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de 

informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa 

e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 

IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do adolescente; 

 

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanha educativas, 

publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

 

VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente.  

 

VII - custear aos Conselheiros quando em representação do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, devidamente autorizados pelo Gestor Municipal, o direito ao 

reembolso de despesas com transporte, hospedagem e alimentação, bem como, o pagamento da 

inscrição quando da participação de 

encontros ligados aos objetivos do Conselho, cujas despesas serão ressarcidas pelo Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Redação acrescida pela Lei nº 3715/2019)  

 

Art. 11º – Deve ser vedada a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus 

objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais 

ou de calamidade pública previstas em lei.  
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§ 1º Os casos excepcionais elencados no parágrafo anterior se submetem à análise do CMDCA 

e devem ser aprovados pela maioria do Plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

§ 2º Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos 

do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para: 

 

I - a transferência sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

II - Pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar; 

 

III - manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que 

disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente;  

 

V - Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis 

públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência.   

  

VI - Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos públicos ou 

privados representados nos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente figurem como 

beneficiários dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, estes entes não 

devem participar da comissão de avaliação e deverão abster-se do direito de voto. 

 

VII – O financiamento de projetos pelos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente deve 

estar condicionado à previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos recursos.  

 

Seção III  

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

Art. 12º - O Gestor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nomeado pelo Poder 

Executivo, deve ser responsável pelos seguintes procedimentos, dentre outros inerentes ao 

cargo:  

 

I - coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, elaborado e aprovado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente;  

 

II - executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente;  

 

III - emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

 

IV - Fornecer o comprovante de doação/destinação ao contribuinte, contendo a identificação do 
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órgão do Poder Executivo, endereço e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e, no corpo, 

o nº de ordem, nome completo do doador/destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, valor 

efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em conjunto com o Presidente do 

Conselho, para dar a quitação da operação;  

 

V - Encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), por 

intermédio da Internet, até o último dia útil do mês de março, em relação ao ano calendário 

anterior; 

 

VI - comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, até o último dia útil do mês de março a 

efetiva apresentação da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), da qual conste, 

obrigatoriamente, o nome ou razão social, CPF do contribuinte ou CNPJ, data e valor destinado;  

 

VII - apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, através de balancetes e relatórios de gestão;  

 

VIII - manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobatórios da 

movimentação das receitas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização;  

 

IX - Observar, quando do desempenho de suas atribuições, o princípio da prioridade absoluta à 

criança e ao adolescente, conforme disposto no art. 4º, caput e parágrafo único, alínea b, da Lei 

nº 8.069 de 1990 e art. 227, caput, da Constituição Federal.  

 

Parágrafo Único - Deverá ser emitido um comprovante para cada doador, mediante a 

apresentação de documento que comprove o depósito bancário em favor do Fundo, ou de 

documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de doação de bens. 

 

Seção IV 

 

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 13º - Os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizados para o 

financiamento, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades governamentais ou não 

governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas de gestão aos órgãos de controle 

interno do Poder Executivo e ao CMDCA, bem como ao controle externo por parte do Poder 

Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.  

 

Parágrafo Único - O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, diante de indícios de 

irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou suas dotações nas leis 

orçamentárias, dos quais tenha ciência, deve apresentar representação junto ao Ministério 

Público para as medidas cabíveis. 

 

Art. 14º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve utilizar os 

meios ao seu alcance para divulgar amplamente:  

 

I - as ações prioritárias das políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente;  
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II - os prazos e os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

III - a relação dos projetos aprovados em cada edital, o valor dos recursos previstos e a execução 

orçamentária para a sua efetiva implementação; 

 

IV - o total das receitas previstas no orçamento do Fundo para cada exercício; 

 

V - os mecanismos de monitoramento, de avaliação e de fiscalização dos resultados dos projetos 

beneficiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 15º - Nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido 

financiamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser obrigatória a 

referência ao Conselho e ao Fundo como fonte pública de financiamento. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO CONSELHO TUTELAR 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO 

 

Art. 16º – Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, 

encarregado pela a sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres a criança e do 

adolescente, definidos pela Lei Nº 8.069/90.  

 

DOS MEMBROS, DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

TUTELAR 

 

Art. 17º – O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros, com mandato de 04 

(quatro) anos, permitido a recondução por novos processos.  

 

Art. 18º – Para cada conselheiro haverá 01 (um) suplente. 

 

Art. 19º – Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições constantes dos artigos 95 e 136 

da Lei Federal nº 8.069/90. 

 

SEÇÃO I 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 20º - São atribuições do membros do Conselho Tutelar:  

 

I – atender as crianças e adolescentes sempre que houver ameaças ou violações dos direitos 

reconhecidos no respectivo Estatuto, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, aplicando-se as 

seguintes medidas:  

 

a) encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade;  
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b) orientações, apoios e acompanhamentos temporários;  

c) matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;  

d) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio a família, à criança e ao adolescente;  

e) requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial;  

f) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento à alcoólatras 

e toxicômanos;  

g) abrigo em entidade assistencial, ressalvado o disposto no Parágrafo único deste artigo. 

 

II – atender e aconselhar os pais ou responsáveis e, se for o caso, 

aplicar-lhes as seguintes medidas: 

 

a) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à família; 

b) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e tratamento a alcoólatra 

e toxicômanos;  

c) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

d) encaminhamento a cursos ou programas de orientação 

e) obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento 

escolar;  

f) f) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; 

g) g) advertência.  

 

 

III – promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto:   

 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança;  

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações.   

 

IV – encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constituam infrações 

administrativas ou penais contra os direitos da criança ou do adolescente;  

 

V – encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

 

VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas nas 

alíneas “a” usque “f” do inciso I, do caput deste artigo, para o adolescente autor de fato 

infracional;  

 

VII – expedir notificações;  

 

VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente, quando 

necessário;  

 

IX – assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 

X – representar, em nome da pessoa e da família, contra programas ou programações de rádio 
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e televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, e contra a propaganda de produtos, práticas 

e serviços que possam ser nocivos à saúde da criança e do adolescente;  

 

XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações de 

perda ou suspensão do pátrio poder. 

 

SEÇÃO II 

 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

Art. 21º – caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 

antecedência devida, regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 

mediante resolução específica, observadas as disposições contidas na Lei 8.069/90, e nesta 

legislação municipal.  

 

I – São requisitos para candidatar-se a exercer funções de membros do Conselho Tutelar: 

 

a) Reconhecida Idoneidade Moral mediante a apresentação de Certidão de Antecedentes 

Criminais; 

b) Idade superior a 21 anos; 

c) Residir no Município a no mínimo 01 (um) ano;  

d) Comprovação de conclusão de ensino médio;  

e) Não ter sofrido penalidade de perda de mandato de Conselheiro Tutelar, ou qualquer cargo 

político;  

f) Estar em Gozo dos seus direitos civis. 

g) obrigatória a aprovação em prova classificatória e eliminatória de conhecimento específico 

sobre Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  

h) avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.  

 

II– o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será composta de 4 (quatro) etapas, 

quais sejam: 1ª inscrição, 2ª Prova Escrita, 3ª Avaliação psicológica e 4ª Eleição;  

 

III – as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos, com as 

respectivas sanções;  

 

IV – a criação e composição da comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha;  

 

Parágrafo Único: cabe ao município o custeio de todas as despesas decorrentes do processo 

de escolha dos membros do Conselho Tutelar.  

 

Art. 22º – O processo de escolha dos membros do Conselho tutelar ocorrerá em data unificada 

a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 

eleição presidencial.  

 

§ 1° A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 do mês de janeiro do ano subsequente 

ao processo de escolha.  
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§ 2° Se a data da posse fixada no §1° deste artigo não for dia útil, será o empossamento adiado 

para o primeiro dia útil que o suceder.  

 

§ 3° No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, 

oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive brinde de pequeno valor. 

 

Art. 23º – O Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será presidido pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo ministério 

público. 

 

SEÇÃO III 

 

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO 

 

Art. 24º – O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço relevante, 

estabelecerá presunção de idoneidade moral.  

 

Art. 25º – O Conselho Tutelar do Município de Juazeiro do Piauí será vinculado, para fins de 

contraprestação de serviços prestados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 

sendo a remuneração mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo nacional.  

  

§ 1º - A remuneração eventualmente fixada não gera relação de emprego com a municipalidade, 

não podendo, em nenhuma hipótese e sob pretexto ou qualquer título, exercer à pertinente ao 

funcionalismo público municipal de nível médio. 

§ 2º - Sendo escolhido funcionário público municipal, fica-lhe facultado, em caso de 

remuneração optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de 

vencimentos. 

 

Art. 26º – A remuneração que trata o artigo anterior, é referente a uma jornada de 08 (oito) 

horas diárias, incluindo-se nesta mesma remuneração os plantões, os Conselheiros eleitos 

seguirão uma escala de plantões permanecendo de sobre aviso durante as demais dezesseis 

horas do dia e vinte e quatro horas nos sábados, domingos e feriados.  

 

Art. 27º - As reuniões Extraordinárias, se necessárias, serão firmadas pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente por decisão da maioria de seus integrantes.  

 

SEÇÃO IV 

 

DA PERDA DO MANDATO E DOS IMPEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS 

 

Art. 28º – Perderá o mandato o Conselheiro que: 

 

I – Transferir sua residência para fora do município de Juazeiro do Piauí – PI; 

 

II – for condenado por crime doloso;  
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III – descumprir os deveres da função, mediante apuração em 

processo administrativo, com ampla defesa, e voto favorável de cinco oitavos dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à cassação de seu mandato. 

 

Parágrafo Único – Verificadas as hipóteses previstas neste artigo, o Conselho Municipal dos 

direitos da criança e do Adolescente declarará vago o posto de conselheiro dando posse imediata 

ao seu suplente.  

 

Art. 29º – Serão impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro, sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhado, tio e sobrinho, 

padrasto ou madrasta e enteado. 

 

Parágrafo Único – Estende-se o impedimento do Conselheiro na foram deste artigo, em relação 

à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com a atuação na justiça da 

Infância e da Juventude em exercício na comarca de Castelo do Piauí – PI.  

 

CAPITULO VI  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 30º – O orçamento municipal consignará dotação específica para custear as despesas de 

remuneração da função pública honorífica de Conselheiro Tutelar, bem como para pagamento 

de despesas com a manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Art. 31º - As situações não previstas nesta Lei serão reguladas através de legislação 

complementar ou através de decreto municipal, quando cabível. 

 

Art. 32º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Sancionada, numerada, registrada e publicada no Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeiro 

do Piauí (PI), sob o número 227 (duzentos e vinte e sete), aos 16 dias do mês de março do ano 

de dois mil e vinte e três. 

 

 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí - PI. 

 

 

 

__________________________________________ 

José Wilson Pereira Gomes 

Prefeito Municipal 

Juazeiro do Piauí – PI 
 


