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, \ ' 1 ESTADO DO PARÁ ~; ~ ', 
' :e \ , PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

- .~ ...,... ..: 

LEI Nº 059/2001 De, 05 de outubro de 2001 . 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNJCJ
PAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, no pleno uso de suas 
atiibuições legais, de confonnidade com a Lei Orgânica do Município, aprova e eu sanci
ono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1 º. Esta Lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação nos ter
mos da Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles
cente ( ECA ). 

Art. 2°. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito munici
pal, far-se-á através de: 

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer. 
profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espi
ritual 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 dela necessitem; 

III - Serviços especiais, nos termos da Lei. 

§ 1º. O Município poderá celebrar convênios, para cumprimento do disposto neste 
artigo, em especial tendo em mira o atendimento regionalizado da criança e do adoles
cente. 

§ 2º. O Município destinará recursos e espaços públicos para programações cultu
rais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. 

Art. 3°. São Órgãos da política de atendimento do direito da criança e do adoles
cente: 

1 - Conselho Municip 
II - Conselho Tutela ·. 

da C1iança e do Adolescente - Ctv1DCA: 
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Art. 4". O Município poderá criar os programas e serviços que aludem os incisos li 
e lll. do artigo 2º, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento. me
diante prévia auto1ização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolcs-
cente. 

§ 1 °. Os programas serão classificados corno de proteção ou sócio-educa ti vos e 

destinar-se-ão a: 

a) orientação e apoio sócio-familiar; 
b) apoio sócio-educativo em meio abe1to; 
e) colocação familiar; 
d) ab1igo; 
e) liberdade assistida; 
t) serniliberdade; 
g) internação. 

§ 2°. Os serviços especiais visam: 

a) prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, rnaus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

b) identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos; 
e) proteção jurídico-social. 

§ 3º. É vedada a criação de programas de caráter compensatório, na ausência ou in
suficiência de políticas sociais básicas no Município, sem o prévio parecer do Conselho 
Municipal dos Direitos da Ciiança e do Adolescente. 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIAÇÃO, NATUREZA E ATRIBUIÇÕES 

Seção I 
Da Criação e Natureza do Conselho 

Art. 5º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, órgão deliberativo e controlador da ações em todos os nível da política de atendi
mento, observada a composição paritária entre os órgãos do governo numicipal e das en
tidades representativas da comunidade local, nos tennos do Art. 88, do ECA. 

§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente responderá 
pela implementação da prioridade absoluta à promoção dos direitos da criança e do ado
lescente, levanto em consideração as peculiaridades locais. 

§ 2º. A função do membro do Conselho Municipal 
Adolescente será gratuita e constitui serviço público relevan 
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SC\'àO 11 
o~, Composição do Conselho 

Art. 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 
composto de 08 (oito) membros efetivos e mais 08 (oito) suplentes, . sendo 04 (quatro) de 
órgãos públicos nomeados pelo Prefeito e 04 (quatro) membros eleitos representantes de 

entidades não-governamentais. 

§ 1º. São membros efetivos do Conselho, na condição de representantes de entida

des governamentais: 

a) Secretário Municipal de Assistência Social; 
b) Secretário Municipal de Educação; 
e) Secretário Municipal de Saúde; 
d) Secretá1io Municipal de Administração e Finanças. 

§ 2°. As entidades não-governamentais com representação no Conselho. serão es
colhidas em Assembléia Geral, em votação secreta, por um único representante de cada 
uma das entidades que apresentarem os seguintes requisitos: 

I - Estejam regularmente constituídas; 
II - Que tenham 1 (um) ano ininterrupto de funcionamento em atividades voltadas 

para o atendimento de criança e adolescente; 

§ 3°. Os suplentes assumirão automaticamente nas ausências e impeilimentos dos 
consellleiros titulares. 

§ 4°. Na primeira sessão do Conselho, será escolhida a Comissão que irá elaborar 
propostas do seu Regimento Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ Sº. O mandato do Conselheiro escolhido pela entidade não-governamental será 
de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 6º. A nomeação e posse dos primeiros membros do Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Adolescente será efetuada pelo Prefeito. 

Seção III 
Da Competência do Conselho 

Art. 7°. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen
te, além de outras funções que lhe foram atribuídas: 

I - Definir a política de pr 
cência no Município, com vistas , 
tos fundamentais e constitucionai , 

1 

ção, aten · 1ento e defesa da infância e da adoles
umprim nto às obrigações e garantias ck seus dirl'Í-
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li - Fiscalizar ações governamentais e rüio-govcrnarnentais no Município. rclí1t1 vac; 
,1 promoção, proteção e defesa cios direitos da Criança e do Adolescente: 

111 - A1ticular e integrar as entidades governamentais e não-governamentais, com 
atuação vinculada à infância, definidas no Estatuto da Criança e dos Adolescente: 

IV - Fornecer os elementos e infonnações necessárias à elaboração da proposta 
orçamentátia para planos e programas; , . 

V - Receber, encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes. denuncias 
de todas as fonnas de negligência, omissão, discriminação, exploração, violência, cruel
dade e opressão contra a c1iança e o adolescente, fiscalizando a apuração e a execução: 

VI - Manter pem1anente entendimento com o Poder Judiciário, Ministério Público. 
Poderes Executivo e Legislativo, propondo, inclusive, se necessário, alterações na legisla
ção em vigor e nos c1ité1ios adotados para o atendimento à criança e ao adolescente; 

Vll - Incentivar e promover a atualização permanente dos profissionais governa
mentais ou não, envolvidos no atendimento direto à criança e ao adolescente; 

VIII - Realizar visitas à Delegacia de Polícia, presídios, e entidades governamen
tais e não-governamentais, que prestem atendimento à criança e ao adolescente, propondo 
as medidas que julgar convenientes; 

IX - Aprovar os registros de inscrições e alterações subsequentes, previstos em Lei, 
promovendo atualização periódica dos cadastros das entidades governamentais e não
governamentais de defesa e de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, nos 
tennos do Regimento Interno, que mantenham programas de: 

a) Orientação e apoio sócio-familiar; 
b) Apoio sócio-educativo em meio abe1to; 
c) Colocação sócio-familiar; 
d) Abrigo; 
e) Liberdade assistida; 
f) Samiliberdade; 
g) Internação. 
X - Captar recursos, gerir o fundo municipal e formular o plano de aplicação; 
XI - Conceder auxílios e subvenções a entidades governamentais e não governa

mentais envolvidas no atendimento e na defesa da c1iança e do adolescente inscritas no 
Conselho Municipal; 

XII - Promover intercâmbio com entidades públicas ou particulares, organismos 
nacionais e internacionais, visando o ape1feiçoamento e consecução de seus objetivos; 

XIII - Difundir e divulgar amplamente a política municipal destinada à c1iança e ao 
adolescente; 

XIV - Elaborar seu Regimento Interno; 
XV - Fixar n01mas e expedir o Edital convocatório para a eleição dos membros do 

Conselho Tutelar; 
XVI - Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, bem ainda declarar a vacància 

desses cargos e convocar sup entes para c 1imento do restante do mandato: 
XVII - Estabelecer : cal de in alação do Conselho Tutehu-. observando o dis-

posto no inciso I, do Art. I . 
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CAPÍTULO Ili 
DA ESTRUTURA BÁSICA DO CONSELHO 

Art. 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá, 
entre seus membros, e com mandato de 02 (dois) anos, um Presidente, um Vice
presidente, 1 º, 2º e 3° SecretáJios e 1 º, 2° e 3° Tesoureiros, com atribuições definidas no 
Regimento Interno. 

Art. 9º. O Conselho poderá requisitar servidores públicos, vinculados aos órgãos 
que o compõem para a fonnação da equipe técnica e de apoio administrativo, necessária à 
consecução de seus objetivos. 

CAPÍTULO IV 
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Seção 1 
Da criação, Constituição, Natureza e Gerência do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Art. 10. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
destinado a captar e aplicar os recursos financeiros indispensáveis às ações específicas na 
politica de atendimento à criança e ao adolescente, segundo as deliberações do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 1°. O Poder Público Municipal abrirá conta específica em Banco governamental, 
a fim de ge1ir os recursos concernentes ao Fundo Municipal dos Direitos da C1iança e do 
Adolescente. 

§ 2º. O Fundo se constitui de: 

a) dotações Orçamentárias destinadas pelos poderes públicos; 
b) doações de entidades nacionais e internacionais governamentais e não governa-

mentais; 
e) doações de pessoas tisicas e jurídicas; 
d) legados; 
e) contribuições voluntárias; 
f) os produtos das aplicações dos recursos disponíveis; 
g) o produto de vendas de materiais, publicações e eventos realizados; 
h) pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional de Defesa da 

Criança e do Adolescente; 
i) pelos valores provenientes de multas dec01T 1 es de condenações em ações ci\"is 

ou de imposições de penalidade adrninislrn · v previstas n, ei Federal ; 
j ) por outros recursos que lhe forem destinad 
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. ~ J". O Fundo será regido pelo Pre<,idcntc cm conjunro com o f e<;l)urrno e v rA 
v111c11lado opcrncionalmcnlc à Secretaria .\.fon icipal de Finança,:;_ na forma defi ntd-1 n<i 
Regimento Interno. 

~ 4". O fundo está obrigado a prestar contas mensa lmente ao Con<;elho .\fonic1pal 
às entidades governamentais, das quais tenha recebido dotações. subvençõe,:; ou auxilio<i. 
e apresentar o balanço anual a ser publicado na imprensa local. tudo na conformidade da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 5". O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será adminis
trado de confonnidade com as resoluções fixadas pelo Conselho \1unicipal dos Direito, 
da Criança e do Adolescente. 

Seção JJ 
Da Competência da Gestão do fundo .\funicipaJ dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

Art. 1 J. Compete à Adminjstração do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente: 

J - Contabilizar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transfe
ridos em beneficio da criança e do adolescente pelo Estado, pela União e particulares. 
através de convênios ou doações ao Fundo; 

II - Manter o controle escriturai das aplicações financeiras dos recursos do fundo: 
III - Liberar recursos a serem aplicados em benefícios para programa de atendi

mento dos direitos da criança e do adolescente. 

Seção JJI 
Da Adnúnistração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Art. 12. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será vincu
lado operacionalmente à Secretaria Murucipal de Finanças, em órgão interno dessa unida
de administrativa. 

Art. 13. O titular de gestão do Fundo deverá submeter ao Çonselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente: 

J _ O Plano de Aplicação dos recursos disponíveis do Fundo em consonància com 
a LDO Lei Orçamentária do Município e de Responsabilidade Fiscal; / 

II _ As demonstrações mensais das receitas e despesas do Fun ~ acompanhad-á da 
, • 1 

análise e avaliação econômico-financeira e sua execução orçamentan . 
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Art. 14. São atribuições do gestor do F1111Jo: 

1 - Manter os controles necessários dos recursos dos contratos e convênios de exe
cuções de programas e projetos firmados com instituições particulares e governamentais; 

11 - Assinar solidaiiamente com o responsável, na Secretaria de Finanças os che
ques, ordens bancárias, o crédito necessários à movimentação dos recursos do Fundo: 

Ili - Empenhar as despesas autorizadas e encaminhar à área contábil os documen
tos a serem registrados em balancetes mensal. 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO TUTELAR 

Seção 1 
Da Criação, Natureza, Organização e Competência 

Art. 15. Fica criado o Conselho Tutelar de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, órgão 
pe1manente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da c1iança e do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles
cente. 

Art. 16. A organização do Conselho Tutelar, obedecerá aos seguintes critérios: 

I - 0I(um) Conselho Tutelar, composto de 05 (cinco) membros, escolhidos pela 
comunidade local para um mandato de 03 (três) anos, pennitida uma recondução; 

II - Funcionamento ininterrupto, inclusive, aos finais de semana e feriados, con
forme Regimento Interno do Conselho; 

III - O Conselho Tutelar será instalado em áreas que se registre grande concentra
ção de crianças e adolescentes e em local de fácil acesso à população. 

Art. 17. Compete ao Conselho Tutelar, além do definido em Legislação Federal: 

I - Atender as crianças e adolescentes sempre que houver ameaça ou violação dos 
direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente; por ação ou omissão da 
Sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e em razão 
de sua conduta, aplicando as seguintes medidas: 

a) encaminhamento aos pais ou responsável ; 
b) orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
e) matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino funda

mental; 
d) inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à c1iança e ao 

Adolescente; 
e) requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátJico em regime hospi

talar ou ambulatorial ; 
f) inclusão em programa ofíci 1 o I comunitá .-o de auxílio, orientação e tratamento 

à alcoólatr·as e toxicômano ; 
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g) abrigo em entidade assistencial. 

li - Atender e aconselhar os pais ou responsável, e se for o caso, apl icar-lhes a<; se-
guintes medidas: 

a) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à fam ilia: 
b) inclusão em programa de h·atamento a alcoólatras e toxicômanos: 
e) encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
d) encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico; 
e) ob1igação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua freqüência e 

aproveitamento escolar; 
f) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado: 
g) advertência. 

III - Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social. previ
dência, trabalho e segurança; 

b) representar jw1to a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injusti
ficado de suas dehberações. 

IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração admi
nistrativa ou penal contra o direito da c1iança ou adolescente; 

V - EncaminJ1ar à Autoridade Judiciária os casos de sua competência; 
VI - Providenciar a meclida estabelecida pela Autoridade Jucliciária, dentre as pre

vistas em Lei, para o adolescente autor de ato infracional ; 
VII - Expedir notificação; 
VIII - Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente 

quando necessário; 
IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para plano e programa de atendimento dos Direitos da C1iança e do Adolescente: 
X - Representar, em nome da pessoa e da fan1ília, contra programa ou programação 

de rádio e televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, bem como de propaganda 
de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos a saúde da criança e do adoles
cente; 

X1 - Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão 
do pátrio poder. 

Parágrafo Único. O ab1igo é medida provisó1ia e excepcional, utilizável como 
forma de transição para colocação em família substituta pela auto1idade judiciária. nào 
importando privação de liberdade. 

Federal. 
8. Aplica e ao Conselho tutelar a regra de competência constante da Lei 
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Are. 1 : ·. O quadro técnico-administrat ivo ncccss.í rio ao fun cionamento de cada 
Conselho_ sera mtegrndo por servidores municipais por requisição do Conselho Tutelar. 
pref crencialmcnte, enh·e os que possuírem experiência e aptidão no tra to com criança<; e 
adolescentes. 

, ~ _1º. Em caso de necessidade de serviços especializados, o Conselho Tutelar pode-
ra reqms1tá-lo a outros órgãos públicos, confonne A,1. 136. Ili, "a". do ECA. 

§ 2°. A utilização de Consultoria, Assessoria ou Perícia desenvolvida por particula
res só poderá ocoJTer mediante aprovação do colegiado, no caso de impossibilidade da 
realização desses recursos por entidades públicas. 

Seção II 
Da Escolha dos Conselheiros 

Art. 20. Os ConselJ1eiros serão escollüdos em sufrágio universal, direto, secreto e 
facultativo, em eleição presidida pelo Presidente do CMDCA e fiscalizada pelo Ministério 
Público. 

Art. 21. São elegíveis quaisquer cidadãos cujo registro tenha sido definido pelo 
CMDCA. 

Art. 22. Para defe1imento do registro aludido no artigo anterior, são exigidos os 
seguintes requisitos: 

l - Reconhecida idoneidade moral, comprovada mediante atestado passado por Juiz 
da Comarca ou representante do Ministério Público; 

11 - idade superior a vinte e um anos; 
IH - Residência e domicílio eleitoral no Município de Santa Bárbara do Pará; 
IV - Apresentar declaração fornecida por instituição pública ou privada, que atuem 

no trato com crianças e adolescentes, no Município, e que tenham, no minimo, seis meses 
de experiência; _ _ _ _ . 

V - Apresentar certidão negativa de processos cnmmais fornecida pela Jushça do 
Estado e/ou Federal; 

VI _ Integrar chapa apresentada por instituição ou grupos de institl~iç?es vinc~la
das ao trabalho com crianças e adolescentes, ou de promoção e defesa do dtre1tos de cida-

dania. 

Art. 23. Cada instituição ou grupo de instituição só poderá apresentar 3 (três) can

didatos para a composição da chapa. 

rágrafo ú co. Não será pennitido candidato ou suplente integrar mais de uma 

chap . 
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· Art. 24. O CM DCA baixará Edital e publicará ern locais ele g.randc circulaç;\o d_c 

pessoas no Município, até 60 (sessenta) dias antes do pleito. constandoª" norma, <la clc1 -
ção. 

Parágrafo Único. O Presidente do CMDCA fará comunicação ao Promotor de 
Justiça da Comarca. solicitando que o mesmo faça fi scalização do processo de escolha. 

Seção 111 
Do Exercício da Função, Remuneração e do Re~ime 

de Trabalho dos Conselheiros Tutelares 

Art. 25. A função de Conselheiro Tutelar integra quadro próprio do Município. 
sendo serviço público que induz à presunção de idoneidade, assegura ampla autonomia 
para o seu exercício nos tennos da Lei, não podendo ser acumulada com qualquer outra 
de ordem pública, inclusive cargo de confiança ou cargo político eletivo. 

Art. 26. Os Conselheiros Tutelares eleitos, caso sejam servidores municipais. serão 
colocados à disposição do Consellio com ônus para o seu órgão de origem pelo tempo que 
durar o exercício efetivo do mandato, contado esse tempo para todos os efeitos legais. 

§ 1 º. É facultado aos Conselheiros Tutelares eleitos, o direito de opção pelos ven
cimentos, vantagens ou salários de seu cargo, ou emprego originário, vedada a acumula
ção de vencimentos, vantagens ou salá1ios. 

§ 2°. Os Conselheiros Tutelares exercerão com dedicação exclusiva sua função . 

Art. 27. Os Conselheiros Tutelares cwnp1irão horário de trabalho equivalente ao 
funcionalismo público municipal, disciplinado em Regimento Interno o funcionamento 
ininterrupto do Conselho. 

Art. 28. O vencimento dos Conselheiros Tutelares será de R$-180,00 (cento e oi
tenta reais), reajustável pelo mesmo índice aplicável ao servidor público ou por detenni
nação do governo federal. 

Art. 29. O atendimento à população será feito individualmente por cada Consdhei
ro, à exceção dos casos abaixo, quando o Conselho designará sempre mais de um de seus 
membros para cumprimento da atribuição: 

I - Fiscalização de entidades; 
II - Ve1ificação de fatos que 

direitos da criança e do adolescente 
ação administrativa ou penal contra os 
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Sc~·no IV 
Da perda do M:111dato e Impedimentos dos Cons,·H1eiro'i TutclMf'i 

Art. 30. Perderá o mandato o Conselheiro que: 

1 - Expuser criança ou adolescente a risco o pressão física ou moral : 
U - Quebrar individualmente os sigilos dos casos; 

C- !~ presentar conduta incompatível com o exercício do c~rgo: . 
'----iv - Faltar injustificadamente a 03 (três) sessões, consecutivas. ou a 05 (cmco) al -

ternadas no mesmo mandato; , 
( V -},or condenado por crimes ou contravenção penal, com sentença transitada em_. 

julgaclo; 
VI - Transferir sua residência para fora do Município. 

Parágrafo Único. A perda do mandato será decretada pelo CMDCA. após o de\-Í
do processo legal, no qual seja assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

Art. 31. A apuração do fatos de que trata o incisos do Art. 29. se fará através de 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado "ex-oficio" pelo Conselho, por requisição 
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou por solici tação de qualquer cidadão. 
seguindo-se o rito previsto no Estatuto do Servidores Públicos Municipais. 

Art. 32. São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascen
dentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados, cunhados durante o cu
nhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo Único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste arti
go, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atua
ção na Justiça da lnfãncia e da Juventude, em exercício na Comarca do Município. 

Art. 33. Decretada a perda do mandato do Conselheiro Tutelar, após conclusão do 
Inquérito Administrativo devidamente instaurado, o CMDCA dará posse ao Conselheiro 
suplente, dando ciência do ato ao Secretário Municipal de Finanças para fins administra
tivos. 

§ 1°. No caso do Conselheiro ser absolvido, retomará à função e será ressarcido 
dos vencimentos que ficaram retidos. 

§ 2°. Será considerado vago o cargo por morte, renúncia ou perda do mandato. 

§ 3º. O suplente ser~ conv~cado~elo Conselho Municipal dos Dire~tos_ da C1iança 
e do Adolescente, a a nm funçao ro Conselho Tutelar nos casos de vacanc1a de cargo_ 
férias ou licenças n área pr 1ssional e, durante o exercício efetivo da fwiçào. t;rá 
direito e remuneraçã . 
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 34. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Conselheiros Tutelares no Quadro de 
Pessoal da Prefeit1ira Municipal de Santa Bárbara do Pará. 

Art. 35. Dentro de tTinta (30) dias da publicação desta Lei , o Poder Executivo con
vocará as entidades não-governamentais que deverão reunir-se em Assembléia Geral para 
escolherem seus representantes do CMDCA, se possível, com o acompanhamento do ~f i
nisté1io Público. 

§ 1 º. No prazo de 15 (quinze) dias após a escolha dos representantes das entidades 
não-governamentais, as mesmas serão nomeadas pelo Prefeito Municipal e tomarão posse 
em conjunto com os representantes das entidades governamentais. 

§ 2º. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a instalação, os Conselheiros deve
rão elaborar o Regimento Interno e eleger entre seus pares, o Presidente. o Vice
presidente, 1°, 2º e 3º Tesoureiros. 

Art. 36. O Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da posse do CMDCA 
regulamentará por Decreto, o Fw1do Mwücipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 37. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a solicitar crédito adicional. 
para amparar as despesas decoITentes do cumprimento desta Lei, no Orçamento vigente, 
segundo os objetivos a alcançar. 

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municip 
de 2001. 

ARA DO PARÁ, 05 de outubro 

a Colares 
ipal 
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