
 
PROJETO DE LEI Nº 015/2022 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a Política de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

 
 
   A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 
aprovou e eu FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte: 
 

LEI 
 

 

    TITULO 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 para sua adequada aplicação, 
em consonância com as linhas e diretrizes contidas na Lei federal nº. 8.069 de 13 
de julho de 1990. 
 
Art. 2º - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de 
Salto do Lontra, será feito através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, assegurando-se em todas elas o 
tratamento com dignidade, respeito à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária. 
 
Art. 3º - 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, cultura, 
lazer, profissionalização e outra que assegurem o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade, 
respeito e dignidade; 
 
II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que necessitarem; 
 
III – Serviços especiais que visem: 

a) – à prevenção e o atendimento médico e psicólogo às vítimas de 
negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

b) – à identificação e a localização dos pais, tutores ou responsáveis pelas 
crianças e adolescentes desaparecidos; 

c) – à proteção jurídico-social. 



Parágrafo único: O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, para 
efeito de agilização, será efetuado de forma integrada entre órgãos dos Poderes 
Públicos e a Comunidade. 
 
 

TÍTULO II 
POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 4º - A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente será 
garantida através das seguintes estruturas: 
I – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
II – Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Art. 5º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, como órgão normativo, consultivo, deliberativo, controlador e 
fiscalizador das ações em todos os níveis vinculados a Secretária de Saúde e 
Bem estar social no serviço de Promoção Social, da Estrutura do Governo 
Municipal; 
 
Art. 6º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: 
I – Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
fixando prioridade para consecução das ações, a captação e aplicação de 
recursos; 
II – Zelar pela execução desta política, atendidas as peculiaridades das crianças 
e dos adolescentes, de sua família, de seus grupos de vizinhança, 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 que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos 
adolescentes; 
IV – Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das ações 
governamentais e não-governamentais dirigidas à infância e à adolescência no 
âmbito do Município, em que possam afetar as suas deliberações; 
V -    Definir os critérios de aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal 
para a Infância e a adolescência e os convênios e subvenção às Instituições  
Públicas e Entidades Comunitárias que atuem na  proteção, no atendimento, na 
promoção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
VI – Registrar as entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente que mantenham programa 
de: 



        a) – orientação e apoio sócio-familiar; 
        b) – apoio sócio-educativo em meio aberto; 
        c) – colocação sócio-familiar; 
        d) – abrigo; 
        e) – liberdade assistida; 
        f) – semiliberdade; 
        g) – internação, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança 

e do    Adolescente ( Lei federal nº. 8.069). 
VII – Implantar o Conselho Tutelar no Município; 
VIII – Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as 
providências que julgar cabíveis para eleição e posse dos membros do Conselho 
Municipal; 
IX – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos 
mesmos, nos termos do respectivo regulamento e declarar vago o posto por 
perca de mandato, nas hipóteses previstas nesta lei; 
 
Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 
formado por 10 (dez) Membros de notória idoneidade com atuação no município, 
sendo composto paritariamente de: 
 
I – Cinco (05) membros integrantes da Administração Municipal indicados do 
Poder Público Municipal 
II – Cinco (05) membros Integrantes da Sociedade Civil, usuários, Trabalhadores 
do Setor e prestadoras de serviços. 
 
 § 1º A fim de assegurar continuidade nos trabalhos do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, para cada membro será escolhido um 
suplente, para a vaga específica.  
 
§ 2º As entidades que trata o inciso II do presente artigo enviarão lista tríplice de 
nomes e, dentre estes, o Prefeito Municipal escolherá um para fazer parte do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e outro que atuará 
como suplente. 
 
§ 3º O Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 
nomeado por ato do Prefeito Municipal. 
 
Art. 8º – As entidades não governamentais deverão reunir-se em fórum próprio 
para escolher seus representantes que indicarão os Membros efetivos e 
suplentes para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
Art. 9º – No prazo de quarenta e cinco (45) dias, os Membros dos órgãos e 
Organizações ao que se refere o Art. 7º tomarão posse no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, data em que será instalado 
oficialmente. 



 
 
Art. 10º - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá 
dentre os membros indicados, pelo quórum mínimo de 2/3, o Presidente e o Vice- 
Presidente. 
 
Art. 11º - a função de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente é considerada de interesse público relevante não remunerado. 
 
Art. 12 – Os Conselheiros terão mandato de dois anos. 
 
§ 1º - O mandato dos Conselheiros indicados pelos órgãos Públicos será 
cumprido pelo Titular, que perderá automaticamente ao deixar o cargo. 
 
§ 2º - O mandato dos Conselheiros e respectivos suplentes indicado pelas 
instituições não governamentais será de dois anos, permitida a recondução por 
igual período. 
 
§ 3º- Em caso de vaga, a nomeação do suplente será para complementar o prazo 
do mandato do substituído. 
 
§ 4º - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente será considerado extinto antes do término, nos seguintes casos: 

a) – morte; 
b) – renúncia 
c) – ausência injustificada por mais de cinco (05) reuniões consecutivas; 
d) – doenças que exija o licenciamento por mais de dois (02) anos; 
e) - Procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
f) – condenação por crime comum ou de responsabilidade; 
g) Mudança de residência do Município. 

 
Art. 13 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reunir-
se-á na forma e periocidade estabelecida em Regimento Interno. 
 
Art. 14 – O Poder Público providenciará as condições materiais e os recursos 
necessários ao funcionamento do Conselho. 
Parágrafo Único: As formas de funcionamento, local, horário de trabalho e outras 
especificações, serão estabelecidos em Regimento Interno. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 



 
DO CONSELHO TUTELAR 

 
Art. 15 – Fica criado o Conselho tutelar como órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente, definidos em Lei. 
 
Art. 16 – No Município de Salto do Lontra haverá 01(um) Conselho Tutelar como 
órgão integrante da administração pública local, composto de 05(cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 04(quatro) anos, permitida 
01(uma) recondução, mediante novo processo de escolha. 
 
Art. 17 – Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, cumprindo as atribuições previstas no estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
 
Art. 18 – São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de Membro do 
Conselho Tutelar: 
 
I – reconhecida idoneidade moral; 
II – idade superior a vinte e um (21) anos; 
III – residir no município; 
IV – reconhecida experiência no trato com crianças e adolescentes; 
V – Ter Ensino Fundamental Completo; 
VI - não ser ocupante de cargo público municipal de provimento em comissão; 
VII - não ser detentor de cargo eletivo. 
 
 
      Parágrafo Único. O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, 
exceto nos casos em que houver compatibilidade de horários, devidamente 
comprovada no ato da inscrição. 
 
 
Art. 19 – Os Membros do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrágio universal e 
direto, pelo voto facultativo dos cidadãos com domicilio eleitoral no município de 
Salto do Lontra em pleito realizado sob a responsabilidade do  Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério 
Público. 
 

§ 1º - Serão considerados eleitos Membros Titulares do Conselho os cinco 
(05) candidatos que obtiverem o maior número de votos e os cinco (05) 
seguintes serão considerados suplentes. 
 
§ 2º - Os suplentes serão chamados para suprir a eventual impossibilidade 
justificada dos Titulares, bem como em caso de perda de mandato daqueles. 
 



§ 3º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente baixar resolução regulamentando as eleições dos Membros do 
Conselho Tutelar e respectivos suplentes. 
 
§ 4º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em 
data unificada em todo o território nacional a cada 04 (quatro) anos, no 
primeiro domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição 
presidencial. 
 
§ 5º - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 (dez) de janeiro 
do ano subseqüente ao processo de escolha. 
 
§ 6º - Durante o 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 brindes de pequeno valor, 
sob pena de cancelamento de sua candidatura, o que será decidido 
mediante voto da maioria absoluta dos membros do CMDCA, sob a 
fiscalização do Ministério Público. 
 

 
Art. 20 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço 
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão 
especial, em caso de crime comum até o julgamento definitivo. 
 
Art. 21 – Os Membros do conselho Tutelar terão remuneração de um salário 
mínimo mensais, sendo que o Presidente do Conselho Tutelar terá remuneração 
de dois salários mínimos mensais 
 
§ 1º: A remuneração de que trata o “caput” deste artigo será reajustada pelos 
mesmos índices de atualização do salário mínimo vigente no país. 
 
§ 2º: O exercício da atividade de Conselheiro Tutelar não gera vínculo estatutário 
com o Poder Executivo Municipal de Salto do Lontra, não lhe sendo aplicado o 
regime jurídico concernente ao servidor público municipal. 
 
§ 3º: O Conselheiro Tutelar será segurado do Regime Geral de Previdência – 
RGPS, ficando a Prefeitura Municipal obrigada a proceder o recolhimento devido 
ao INSS. 
 
§ 4º: É assegurado ao conselheiro tutelar 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. 

 

 
Art. 22 – Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado por sentença 
irrecorrível, pela prática de crime ou contravenção. 
Parágrafo Único: Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselheiro  
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente declarará vago o posto de 
conselheiro, dando imediata posse ao suplente. 
 
Art.23 – 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. 
 
Parágrafo Único: Entende-se o impedimento do conselheiro na forma deste 
artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público 
em atuação na Justiça da Infância e Juventude, em exercício na Comarca, FORO 
regional ou Distrital local. 
 
 

TÍTULO III 
 

DO FUNDO MUNICIPAL A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 
 

CAPÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO E DESTINAÇÃO DO FUNDO 
 
Art.24 -  Fica criado o  Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência (“F. I. 
A.”), será aplicado de acordo com as deliberações do  “CMDCA”, ao qual estará o 
Fundo diretamente vinculado, nos termos do art. 88 da Lei Federal 8.069/90, e 
regido pelas seguintes normas: 
 
I – Compete ao Conselho. 
 
a) definir política, critérios e prioridades para destinação dos recursos financeiros 

do FIA; 
b) elaborar Planos de Aplicação do FIA, de acordo com as exigências da 

legislação EM VIGOR; 
c) encaminhar á Secretaria ou Departamento Municipal de Ação Social o Plano 

de Aplicação dos recursos do FIA, em conformidade com a Lei nº4.320/64 ( 
Art. 71 a 74 ), em tempo hábil para a incorporação à proposta orçamentária 
municipal; 



d) receber, analisar e aprovar projetos a serem financiados com recursos do FIA; 
e) autorizar a liberação dos recursos financeiros do FIA, de acordo com o Plano 

de Aplicação; 
f) fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros do FIA, administrados pelo 

Município de Salto do Lontra. 
 
II – Compete ao Município de Salto do Lontra: 
 
a) assegurar dotação específica para o FIA na elaboração da proposta 

orçamentária municipal; 
b) administrar contábil e financeiramente os recursos do FIA, de acordo com o 

disposto na Lei 4.320/64 e  as deliberações do Conselho; 
c) encaminhar, mensalmente, ao CMDCA relatório das atividades desenvolvidas 

com recursos financeiros do FIA.”  
 

 
 
Art.25 -  “O F.I. A . “ será constituído dos  seguintes recursos: 
 
I – Dotações do tesouro Municipal consignada diretamente ao “F.I.A .”na  Lei 
Orçamentária do Município, a cada exercício, e ainda aqueles que, destinadas  
anualmente, a órgãos e unidades orçamentárias, se vinculem à execução das 
ações de atendimento, proteção e defesa dos direitos da criações de 
atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
 
II – Recursos provenientes de transferências-financeiras, efetuadas pelos 
Conselhos Nacional E Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentes, 
Ou por outros órgãos públicos; 
 
III – Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados; 
 
IV – Valores provenientes de multas decorrentes de condenação em ações 
judiciais, ou imposição de penalidades administrativas, previstas na Lei nº 
8.069/90; 
 
V – Rendas eventuais inclusive as resultantes de depósitos e aplicações 
financeiras; 
 
VI – Produto da venda de bens doados ao Conselho, publicações e eventos que 
realizar; 
VII – Recursos oriundos de Loterias Federal, Estadual, Municipal ou de outro 
concurso do gênero; 
 
VIII – Outros recursos de qualquer natureza que forem destinados. 
 



S ÚNICO: Compete ao Conselho “CMDCA” definir a política de captação, 
administração e aplicação dos recursos financeiros que venham constituir o “F. I . 
A .”, em  cada exercício.  
 

CAPÍTULO II 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 
 

 
Art. 26 – A Administração do Fundo Municipal será regulamentada por 
Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
deverá: 
 
I – Registrar os recursos provenientes das captações previstas no artigo anterior; 
II – Liberar os recursos a serem aplicados em benefícios das crianças e dos 
adolescentes, nos termos das Resoluções que aprova; 
 
III – Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

. 
 
Art. 27 – Enquanto não instalado o Conselho Tutelar, as atribuições a eles 
conferidas serão exercidas pela Autoridade Judiciária. 
 
Art. 28 – A Lei de diretrizes Orçamentárias e Orçamento Municipal farão previsão 
de orçamento em rubrica própria para o Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente para o ano subseqüente. 
  
Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 
nº 042/2013 e a Lei nº 057/2018, esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 
em 08 de março de 2022. 

 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

PRESIDENTE 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº. 015/2022 

 

 

 Valemo-nos da presente Justificativa para encaminhar a esta Colenda 

Casa de Leis o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Política de Atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 

 

 Referido Projeto pretende adequar a legislação municipal acerca do 

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

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na 

sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 04 de 
março de 2022. 
 

 
 

 
Fernando Alberto Cadore 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFÍCIO Nº. 016/2022-PL        Salto do Lontra, 04 de março de 2022. 

 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

 

AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

 

 Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Excelência e 

demais Edis, com o especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e 

aprovado o Projeto de Lei nº.  015/2022 que “Dispõe sobre a Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 

  Estamos solicitando que este Projeto de Lei seja aprovado na sua 

totalidade. 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 

consideração.    

Atenciosamente 

 

 

             Fernando Alberto Cadore 

                                                              PREFEITO MUNICIPAL 

   

Exmo. Sr. João Carlos Dalberto 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SALTO DO LONTRA-PARANÁ 

 


