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DECRETO N'071/2015, DE 3I DE DEZEMBRO DE 2OI5

INSTITUI O REGTMENTO INTERNO
DO CONSELHO TUTELAR DE
cÂNnl»o GoDoI E DÁ oUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

GUERINO BACI(ES, Pretêito do Município de Cândido Goclói" Esraclo c1o

Rio Grande do Sul, no Llso clas atribr-rições legais e de acorc'lo cor11 a Lei Municipal
2.15412010 e suas alterações, bem corno as Leis Federais n" 8069/1990 e n'12.696112. clue
trata do exercício da Íunção de Conselheiro Tutelar, institui o presente Regimer-rto Intenro
do Cor-rselho Tutelar do Município de Cândido Godói.

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o - Este Regimento dispõe sobre a organização internzr e
funcionamento do Conselho Tutelar de Cândido Godói, é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional encarregaclo pela sociedade local, de zelar pelo cumprimento dos Direitos
da Criança e do Adolescente, deflnidos na Lei n' 8.069/90 e Constituição Fecleral e
regulatnentada pela Lei Municipal no 1271198 de 18 de novembro de 1998 e alterada pela
Lei Municipal nn 215412010.

Art.2" - O Conselho Tutelar de Candido Godói é composto por 05 (cinco)
membros titulares e 05 (cinco) suplentes, eleitos pelo voto Íacr-rltativo clos cicladãos do
município, regulamentados pelo COMDICA, para o mandato cle 04 (qr-ratro) ar1os.
permitida uma reeleição.

CAPÍTULO II

DO FUNCTONAMENTO

Ar1. 3o - O Conselho Tutelar lirncionará em local cediclo pela PrelêitLrra.
prestando atendimento ao pirblico, todos os clias úrteis nos horários das 08:00 horas ris
1 1 :30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

Parágralb úrnico - O atendimento será Í'eito diariarnente ao pr-rblico conr os
segLlintes criterios:

I - No l-rorário previsto nesle artigo, estarão disponíveis 03 (1rês)
Conselheiros(as);
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II - Iiora clo horário de expediente. Íérias, llns c1e serrauÍr e leriaclos. 1rm clss
Conselheiros (iis) llcarii de sobre aviso conlirrme a escala cle roclízio;

Ill - Para o atetrdittrenlo de situações emergenciais lbra clo horiirio cle
cxpeclieute. betl colllo aos sábados. clorningos e Íêriaclos. será realizacla ur-na esclla cle
stlbre aviso, nos Illolcles cltt previslo no presente Regimento Interno. clue serai allxacla pa
sede do Cotlselho -l'tttelar e no Conselho Municipal dos Direitos cl. Ciriarça e d.
Aclolescente de Cândido Godói.

IV- O Conselho 'futelar lambém se cleslocará perioclicarnente. em clráter
preventivo. ou sempre cltre solicitaclo, às localiclades situaclas lôra cla secle clo nrr,uricípio.
itssit-tt corno paru realizar visitas de inspeção às entidades e programas cle ate.cli,rc,to e)
criança e ao adolescellte e olltras cliligências a seu cargo, caso em que permapecerá acr
lnenos 0l (um) tnembro do Consellto Tutelar erl sua rã,1.,,I,-,.u,rte o hoiár.io nornral rle
cxpediente, de modo zr gara,tir o regular atendimento ao púrblico.

V - O cul.tlprinlento da carga horária e cle 40 horas (quarenta) horas
scrnanais, incluindo as cscalas de sobre avisc.l.

Art' 40 - A escala de sobre aviso cleverá ser comunicacla aos órgãos
competentes, com antecedêrrcia e publicada em local onde o público possa tomar
conhecimento.

Parágral'o único - No local de atendirnento dos Conselheiros(as) I'utelares
deverá estar aflxado na porta, o núrmero do teleÍb,e do sobre aviso.

CAPÍTULO tII

DAS SESSOES

4fi. 50 - Sillrultaneamente reunir-se-á o colegiaclo, pelo rrenos I (uma) r,ezpor semana' em sessões col.ll tlo mínimo de 03 (três) conselheiios(as) para avaliação cratiÍicação ou não do atenclintento inclivicJualizado que tenha siclo prestado pelos(zrs)
Conselheiros (as).

Art' 6o - O(a) Conselheiro(a) clue faltar três reuniões ordinárias consecutiv,s
sem.itrstificá-las, será enquadrado como faltá grave e encarninhado ao ..COMDICIA.. 

pzrra
serenr aplicadas as penalidade que constam na Lei Municipal no 2.15412010. arrigos 37 ciB.

CAPÍTULO IV

DA DTRETORTA (DA C0ORDENAÇÃO)

Art' 7" - O Conselhtl'l'utelar terá unra cliretoria cor-r-rposlu por Lrrl(a)
coorclerlador(a) e urn(a) vice-cottrdenacior(a) e urn(a) secretário(a) clue ser.ão cscolhickrs
atrarrés cle ul-tttt votação. logo na prinreira sessão clo colegiaclo, cor-n u manclato cle uur ano-
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poclenclo ser reeleito(a). Sti terão direito a voto os (as) Cor"rselheiros(as) titulares. C'.,fbr*e
disposição na l-ei MLrnicipal n'215412010, no artigo 34.

Parzigralb Útnico - Na ausência ou impeclimento clo Coorclenaclor. a clireção
dos trabalhos e detnais atribr-rições, serão exercidas sucessivamente pelo Vice-Coorclenacltr
e Secretário-Geral:

Art. 8o - As candidaturas aos cargos de diretoria serão rnarlifêstaclas
verbalmettte, pelos próprios Consellieiros, perante os dernais, na primeira sessão orclinária
do Conselho Tutelar realizada após a posse oll na última sessão orclinária realizacia antes cl.
ténnino do mandato da diretoria em exercício.

§ l' - A votação será secreta, devendo cada Conselheiro votar enr ateí 0j
(três) candidatos;

§ 2o - os rnais votados serão, pela ordem, o coordenador, o vice-
Coordenador e o Secretário-Geral;

§ 3" - No caso de empate, será realizaclo um sorteio entre os Conselheiros
que tiverem obtido o mest-no número de votos.

Art'9o - Compete ao coordenaclor, que é representante legal clo Conselho
Tutelar nas suas ftrnções administrativas e a diràção de todas as atii,iclacles internas.
cabendo-lhe:

clesenvolvidas.

[ - coorclenar as sessões plenárias, participando das discussões e votações;
II - Convocar e dar andamento às sessões do conselho Tutelar:
III - Assinar com o(a) secretário(a) e demais membros as atas clas reuniões

IV - Assinar todas as correspondências oficiais e clocunrentos cJo Conselho

V - Convocar o Conselho para reuniões extraordinárias;
VI - Na Úrltirtra sessão cle scu mandato apresentar relatório clas ativiclacles
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já aprovadas;

Tr"rtelar;

VII - Representar o Conselho Tutelar em eventos e solenidades oLr clelegar a
suer representação a outro Conselheiro;

VIII - Zela.r pela fiel aplicação e respeito ao Estatlrto da Crialça e cloAciolescente. por todos os integrantes do co,serho Tutàrar;
IX - Participar do rodízio de clistribuição de casos, realização cle cliligências.

liscalização cle entidades e da escala de sobre aviso;
X - Participar das reuniões c1o Conselho Municipal cios Direitos ciar Criança e

clo Aclolescente, levando ao conhecimento cleste os casos de ameaça or-r violação cle clireitos
cle crianças e adolescentes que não pLtcleram ser solucionados er-n virtr-rclc cie fàlhas ntr
estrlttura de atenciirlleuto à cliança e ao adolescente no nrur-ricípio. eletuarnclo sugcstr)es pnrir
nlelhoria das colldições cle atettclinrento. se.ia atrar,és c1a acleqLração cle iirgãoi' e serr iç.s
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públicos, se.ia através de criação e arlpliação cle prograrnas de alerrclimento. llos molcles clo
previsto nos afls. 88. inciso III.90, 101. 112 e 129. da Lei n.,8.069/c)0:

XI - Irnviar mettsalmente ao Conselho Municipal clos Dircitos cla Criança e
c'lo Ac'lolescente a relação de 1r'ec1tiência e a escala c'le sobre aviso clos Conselhciros:

XII - Comuuicett' ao Conselho Municipal dos Direitos cla Criança e ckr
Acltllesceute e ao Ministerio Público os casos de violação de cleveres lulci6.ais e/or-r
sLrspeita da prática de inÍiação penal por parte dos membros c1o Conselho 'l'Lrtelar.

prestiindo as infbrmações e Íirrnecendo os docurnentos uecessários:
XIII - frtlcanrittltar ao Conselho Municipal dos Direitos cla Criançer e clo

Aclolescente os pedidos de licença dos membros clo Conselho furtelar, cot1.t as justilicativas
cleviclas:

XVI - Eucaminhar ao Conselho Municipal clos Direitos cla Criança e clo
Adolescente, até o clia 31 (trinta e r-rrn) de janeiro de cada ano a escala de térias dos
nrembros do conselho -futelar 

e funcionários lotados no orgão;
XV - Irxercer outras atribuições, necessárias para o bom Ír-rr-rcionamento dir

Conselho.

Ar1. l0 - Na ausência do coorde,ador(a) assumirá . seu vice.

Art. I I - É veclado qualquer tipo de gratilicação aos melrbros cla
coordenação que difele clos demais Conselheiros(as).

Art. 12 - Compete ao Secrerário(a):
I - Secretariar as reuniões prestando inÍbrmações e esclarecimentos

necessários;
II - Assessorar o coordenador(a) em assurltos pertinentes ao Conselho;
III - Lavral' as atas das reuniões, assinanclo-as conl o coordenador(a) e os

demais membros do Conselho:
IV - Assinar. jltntamente com o coordenaclor(a), os pareceres, deliberações e

ordens de serviço.
Y - Zelar para que os casos recepcionados pelo Conselho Tutelar sejzur1

devidamente fbrmalizados erlr livro oLr Ílcha apropriadas, com anoterção cle daclos
essenciais à sua veriÍicação e posterior solLrção;

VI - Redistribr.rir entre os Conselheiros os casos não resolviclos nas hip(rreses
de al)lstamento do responsável por licença cle saúrcle, ou quando este se cler por imlrccliclo ou
suspe ito;

VII - Preparar, junto com o Coordenador, a pauta das sessões ordinárias e
ex traordinárias;

VIII - Manter sob sua responsabilidade, na sede clo Conselho, os livros,
Íichas, documentos e outros papeis do Conselho;

IX - Manter registro atr.ralizado de todas as entidades e pl.ogramas cle
atendirnento a crianças e adolescentes existentes no município, comunicanclo a todos os
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clenltlis Conselheiros cluando clas conrunicações a qLre aluclem os arts.90. par. úrpic6 e 91.
c'u1ttrt. da I-ei n" 8.069/90:

X - ('uiclar clos serviçtts cle cligitaçzio e expeclição cle clocur-ner.,rt6s:
XI - Prcslar inlorrrações que lhe lbrem solicitaclzrs pelos C'or-rselheiros ou

por terceiros, obsen"aclo o clisposto no art. 5", incisos XXXIII e XXXIV, cla Conslituiçrio
Iiederal. assir.n co,o r.r.s arts. 143,144 ez4i.da Lei n" g.069/90;

XII - Participar tambett.t do roclízio rJe clistribuição c1e círsos. realização cle
cliligências" liscalização de enticlacles e cla escala cle sobre aviso:

XIII - Agenclar os colllpromissos dos Conselheiros;
XIV - Elaborar, tnensalmente, a escala cle sobre aviso e cle visitas às

enticlades de atendimento existerltes no município;
XV - Registrar a fiequência mensal dos Conselheiros ao expediente nornral

c aros plantões;
XVI - Solicitar coln a antecedência devida, junto à Secretaria oLr

Departamento municipal competente, o rnaterial de expediente necessário no contínuo e
regular funcionamento do Conselho Tutelar.

CAPÍTULO V

DO CONSELHEIRO:

Art' 13 - A cada Consellieiro Tutelar em particr-rlar compete. entre olltras
atividades:

I - Procecler sem delongas a verificação dos casos (estuclo cla situação
pessoal, familiar, escolar e social) que lhe sejam distribuídos, tomando clescje logo zrsprovidências de caráter Llrgente, preparando sJcinto relatório, escrito em relação a cadacaso para apresentação à sessão do Plenário, cLriclando cla slra execução e do
acompanhamento ate que se complete o atenclimento;

II - Participar clo rodízio cle distribuição de casos, realização cle diligê1cias.
fiscalização de entidades e cla escala cJe sobre erviso, cornparecendo à secle do Conselho r-ros
horários previstos para o atendimento ao púrblico;

III - Auxiliar o Coordenador e o Secretário nas suas atribuições especíÍlcas.
especitrlmente na recepção de casos e atendirnerlto ao pÍrblico;

IV - Discutir, seurpre que possível, com outl'os Conselheiros as providôncias
tlrgentes clLre lhe cabem tomar etn relação a clualquer criança ou adolescente cnr situaçirg clc
risco. assim conro sua respectiva Íamília;

V - I)isctrtir cada caso de forma serena respeitanclo às eventuais opiniões
divergentes de seus pares:

VI - Tratar com respeito e urbaniclade os nrenrbros cla cclnr.uriclauje .
principalnlente as criatlças e aclolescentes. reconheceudo-cls couro sujeitos cle clireitos e a
cor-rdição peculiar de pessoa em clesenvolvirnento:

VII - Visitar a làniília cle criança ou aclolescente cr-rja verilicaçào lhc coLrber:
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VIII - Executar outras tarefàs que lhe forem destir-radas na clistribuição
interna das atribuições do órgão.

Parágraf'o úlnico - E tambem dever do Conselheiro Tutelar cleclarar-se
impedido de atender ott participar da deliberação de caso que envolvir ar-r-rigo ínti1r6.
inin-rigo ou parente seu ou de o3o ) greru

Art. vedado ao Tutelar:
I limção em beneÍicio próprio;

- Romper sigilo em relação aos casos analisaclos pelo conselho |utcrar

cÂxorrc@oór
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conduta incompatível com o cargo que ocLlpa oLl exceder-se no
modo a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que lhe Íiri

IV Itecusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso cluantcr
de atribuições quando em expediente de funcionamento do

V Aplicar rnedida de proteção contrariando a decisão co legiada do

qLle

da

Tutelar;
VI - Deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido;
VII - Exercer outra atividade, incornpatível com o exercício clo

Lei;
vlll - Receber, em razão do cargo, qualquer verba a título cle

custas, emol umentos, diligências.

CAPÍTULO VI

cargo, nos

honorários,

DAS LICENÇAS

Art. l5 - O(a) Conselheiro(a) qr_rando se

for
a

05

5 (qr"rinze) dias será

ausentar por prazo
(cinco) deverá reqLrerer ao Presidente do Conselho Municipal dos direitos
edo a licença.

Art. 16 - Quando o(a) a) titular se ausentar ou
ate 15 (cluinze) dias, haverá urn rodízio os demais Conselheiros(

Art.
convocado(a) um(a)

ál

por

Art. 18 - Enquanto durar a substituição o(a) suplente farâiuz a gratificaçãct
relativa ao cargo. Para tanto, o Conselho (COMDICA) deve oÍlciar ao Pref-eito.
rnencionando o período em que o (a) suplente estará atuando.
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Art. 19 - O afàstamento do Conselheiro(a) titular não poderá ser superior a
60 (sessenta) dias durante o ano.

Art. 20 - A vacância na tunção de Conselheiro Tutelar clar-se-á por:
I - Íàlecimento;
II - perda do
III - r

A vaga selii cousiderada aberta uír clata do fàlccinreuto. nir
ou da publicação da sentença irrecorrível que gerar a pcrcia clcr

estabelecida
mandato

a,

M
-o llio

da
05 (cinco) dias, contados da sua data.

23 - o pedido de renúncia será imediatamente encanlinhado
ao co,selho Municipal dos Direitos da criança e clo Adolescente.

CAPÍTULO VII

DOS SUBSÍOIOS, LICENÇAS E FÉRIAS:

- Os Conselheiros Tutelares terão direito à licença-maternidade de
e à licença-paternidade de 07 (sete) clias, nos moldes do
e XIX, da Constituição Federal e art. XX, da Lei Municipal n

13, sem prejuízo de seus subsídios.

úurico - O disposto no artigo anterior tarnbérn se aplica no
independentemente da idade do(a) adotado(a).

no

Art. 24

ou

Ar1. 25 - Após cada ano de exercício no cargo o Conselheiro
direito a 30 dias de férias, sem de seus subsídios.

Tutelar ao
§1" - A escala de férias ser enviada pelo

(trinta) de janeiro de
M dos s da Criança e do

§2'-Não de 02 (dois) Conselheiros
Tutelares durante o lneslro período.

terá

do Conselho
até o dia 30

Att. 26 - Ocorrendo vacância, licenças, férias ou qualquer oLltra callsa qLre
determine o afàstamento do Conselheiro Tutelar titular, o Conselhà Municipal dos Direitos
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VI - I{epreseltttu ao Vlinisterio l)úrblico para eÍêito das ações cie perila ou
sl'tspettsãtl do poder.liunilial'. selltpre clLre constatar a ocurrência clas sitr-rações pr.er;istas u6s
itt'ts. 1637 e 16i8. clo Código Civil (c1. arts.?-{, 136. inciso XI e 201. inciso lll. cta [.ci n.,
ri.069/90):

VII - [rncarninhar à aLrtoridade judiciária os casos cle suer conrpctêpcia (art.
148 da Lei n" 8.0ó9i90)l

VIII - ltepresentar ao.luiz cla InÍância e cla.Iuventucle nos ctrsos cle inir.açào
adrliillistrativa às normas dc proteção à criança ou aclolescente, prara llm de aplicação clas
lrenaliclades adnlinistrativas corresponclentes (arts. I ()4 e245 a 258. c1a Lei n" g.069/99):

IX - Proviclellciar a rnedida estabelecicla pela autoriclacle jucliciária cleltre asprevistas no art' 101. de Ià VI, cla l-ei n" 8.069/90, para o aclolescente autor cle atcrinll'acional, coln seu eucaurinhamento aos serviços públicos e prograrras de atelclilrentc)
correspondentes;

X - Expeclir notiÍicações;
xl - I{ecluisitar,.iLulto aos cartórios competentes as seglrnclas-vias clascertidões de nascimenlo e de óbito cle criança e aclolescente, quanclo necessários;
XII - I{ep'eselllar, em nome da pessoa e cla lamília, contra progralras oLlprogramações de riidio otr televisão qLle desrespeitern valores éticos e socinis, be.r conr.,contra propaganda de prtldutos, prálicas e serviços qlre possanr ser nocivos ii saúrcle clzrcriança e do adolescente- (art'202. § 3o. inciso II áa cánstituiçao Federal. e errt. 136, X, cloEstatuto da Criança e clo Aclolescente);
XIII - liornecer ao Conselho Municipal dos Direitos cla Crialça e cloAdolescente daclos relativos às maiores demandas de atendirnenlo e cleÍ'iciências eslruluraisexistentes no municí1lio. pt'opondo a aclequação do atendimento prestaclo à populaçãoinfanto-juvenil pelos tirgãos púrblicos encarregaclos da execução das políticas púrblicas(afi'4o, par' único, alíneas "c" e "d" c/c art, 2\9, par. único. cla t.ei nJ u.0rr9lg0). assi.rcomo a elaboração e impletttentação de políticar pú,bli.u, especíÍicas, de acclrclo conr asnecessidades do atendiment. à criança e ao adolescl.tel
XIV - Recepciorlal'as colttLuricações clos dirigentes cle estabelecirnentos rleatenção à saÚrde e de ensitro fLrtclatnetrtal, creches . pr.-"r.ãlas, rnencionaclas ,os artig.s

I i e 56 da Lei no 8.069/90, prorrove.clo as rnediclas pertinentes, i,cltrsive corr oaciorlametrto do Ministério Pirblico, quanctr houver notícia da prática de inl.açã. pcnalcontra criança ou adolescente.

§ 1" - Ao atender qttalquer criança ou aclolescente, o Conselho-f'utelar
conlfririi selrpre o seu registro civil e, verifrcando sua inexistência ou grave ir.regularidaclc
11o llleslllo' comttnicará o fàto ao Ministério l)úblico, para os fins clirs arts. 102 e l.lti.parágral'o Írnico. Ietra "h". da Lei n" g.069/90:

§ 2' - O zrterlclinlento prestado à criançil e ero ackrlesccntc pelo Copsclho'l'Lrtelar 
pressupõe tl atellclitttetrto cle serrs pais oLl responsável. assi.r couro os rle1nzrisitltegratltes de sua lamília natural ou substiiula. cpre têln clireito a especial proteção por

parte clo Estado (lultt.:'an,s'tr) e a ser eucar-r-rinhuda a programas especí1lcos clc,r.icpt1çàr-
apoicr e promoção social (cÍ. art.226, L'(tpute §8'. cla Constitpição Feder.trl. art. lgl. inciso
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da Criança e do Adolescente convocará imediatamente o suplente para assur-nir a ÍInção,
tendo este direito a receber os sr-rbsídios devidos pelo período em qLre eÍ-etivanrente vier a
ocupar a respectiva vaga, sen-r prejuízo da continuidade do pagarxento clos sr-rbsíclios ero
titular, quando estes f'orem devidos.

CAPÍTULO VIII

DAS ATRIBUIÇÔES

At1.. 27 - Cornpele ao Conselho Tutelar zelar pelos clireitos cla criança e c1r
aclolescente no âmbito deste município, o exercício clas atriburições constantes cla Lci
u.069/90, de receber ltetições, ocorrências, reclamações ou queixas de qr-ralclLrer pessoál 1ror
clesrespeito aos Direitos da Criança e do Adolescente, dando-lhe o encamiplia,te.to deviclo
imediatamente.

Art. 2ti - O encatlinhamento dos casos deverá ser fêito por qualcluer
Conselheiro(a) titular.

Art.29 - São atribuições do Conselho Tutelar:
I - Atencler crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos art. 98 e 105,

aplicando medidas relacionadas no aft. 101, de I a vll, aà lei no g.069/90;
II - Atender e aconselhar pais ou responsáveis nas mesrras liipóteses acima

relacionadas, aplicanckr as medidas previstas no art. 12g, I a Vll da Lei no S.OàqlqO;
III - Iriscalizar as entidades de atendirnento de clianças e aclolescentes

situadas no municípit, g 6t progranlas por estas executaclos, conlirrme art. 95. da Lei no
8.069190, devendo elll caso de irregularicJades representar à ar-rtoridade.jLrcliciária po
sentido da instauração de procedimento judicial específico, nos molcles clo previsto nos art.l9l a 193, do mesrno Diploma Legal;

IV - Promover a execução de suas decisões, podeniJo para tallto:
a) Requisitar, jltrlto à Secretaria ou Departamento Municipal competeptc.

serviços pÚrblicos nas áreas de saúde, eclucação, serviço social, previdência. trabalSo e
segLlranÇa;

b) Representar junto à autoridade judiciária no caso de clescumprimenlo
iniurstificaclo de suas deliberações, proponckr a instauração de procedimento .jucücial por
irrlração ao disposto no art. 249, da Lei n" 8.069/90, sern prejr-rízo de ourias rrecliclas
acltnitlistrativas e/ott iudiciais, no senticlo cla garantia clas prerrogativas do C6rselho'futelar.
e cla proteção integral das crianças, adolescerrtes e/ou Íamílias atencliclas.

V - Ilncarl-linhar ao Ministerio Público, notícia ile Íàto clue constitua inf).açiio
acltl-Iinistratit'al ott petral coutt'a os direitos cla criança e clo adolescepre (arts.22ti ei 258. c1a
I-ei no 8.069/90), inclLrsive qttanclo decon'c'nte clas notilicações obrigatórias a clLre aluclepr
os arts. l3 e 56, inciso I. da Lei n" 8.069/90':
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VI - Rellreselltar ao Ministério Púrblicc) para eleito clas ações rle percla 6u
suspensão clo ptlder larlriliar. selltpre cltte consttrtar a ocorrência clas situações preyislls pos
arts. 1637 e l63tl. do Cócligo Civil (cf. arrs.24, 136, inciso XI c 201. inciso itt.,tu l-ei r.r,,
8.069/e0):

VII - Iincatlliuhar à autoridade judiciária os casos de sua cor.npelência (art.
l.lU da Lei no 8.069/90);

VIII - Representar ao.luiz cla Inlãncia e cla Juventucle nos cas6s clc inlr-açiio
acltllinistrativa às llolmas cle proteção à criança ou aclolescente, para lim cle aplicaçào clas
pe'rraliclades administrativas correspondentes (arts. 194 e245 a 25ti, cla Lei n" g.t.tó..t/..tt.t);

IX - Provicletrciar a medida estabelecicla pela ar-rtoridacle jucliciária clentre as
pt'eYisters no art. l0l. de I à VI, cia Lei n'8.069/90, para o a«lolescerlte alltor cle ato
inll'acional, com seu encattrinharnento aos serviços públicos e programas de ate,clilre.tr)
correspondentes;

X - Expedir notificações;
XI - Reqtrisitar, junto aos cartórios competentes as segunclers-r,ias clas

certidões de nascimettto e cle óbito de criança e aclolescente, quanclo necessairios;
XII - I{eplcselltar, ent nolre cla pessoa e cia lamília. contrál prograpras oll

programações de ráclio otr televisâo que desrespeitem valores eticos e sociais. be, corr.,
contra propaganda de llroclutos. práticas e serviços que possam ser uocivr'ls i\ saúc1e c1a
criança e do adolesceltte. (art.202, § 3o, inciso II da Cánstitriçao Federal, e art. 136, X. dcr
Estatuto da Criança e clo Aclolescente);

XIII - lrornecer ao Conselho Municipal clos Direitos cla Criança e clo
Adolescente dados relativtts às maiores demanclas de atendimento e deficiências estruturais
existentes no municí1lio, Propoudo a adeqr-ração do atendimento prestac-lo à popslação
infanto-juvenil pelos órgãos púrblicos encarregados cla execução clas políticas púrblicas
(art.4o, par. Útnico, alíneas "c" e "d" clc arÍ,259, par. úrnico, da Lei nJ g.06q/q0), assi,r
colno a elaboração e implettlentação de políticas púrblicas especíl'rcas, cle acorclo com as
,ecessidades do atendirnerto à cria,ça e ao aciolescànte;

KV - Recepcionar as coltlunicações dos clirigentes de estabelecilreptos de
atetlção à saúde e de ensino flndamental, creches e pré-escolas, mencionaclas uos artig.s13 e 56 da Lei no 8.069190, promovertdo ers r-neclidas perlirrentes, inclusive c.r.r.r o
itcitlnatllento do Ministério PÍrblico, quanclo houver notícia da prática cle infi.açãg pepal
contra criança ou adolescente.

§ 1'- Ao'atendêr qualquer criança ou adolescerlte, o Conselho'l'rltelar
conlêrirá selllpre o seu registro civil e, verilicanclo sua inexistência oLr gravc irregLrlariclacle
Ilo lllesrllo. comltnicará o fàto ao Ministerio Púrblico, para os lins rlãs arts. l92 e l-{ti.
parzigralir úrnico, letra'"h". da Lei no 8.069/90:

§ 2' - O atendinrento prestaclo à criança e ao aclolescente pel6 C'61sel5rr
l-Lrtelar pressttpõe o atenclimento cle setrs pais oLr respousaivel. assinr conro 6s clep11is
integratltes clc suit firmília Itatural ou suLrstituta, clue têm clireilo a especial proteção 1-urr.p.rrte do Estaclo (lulrt,:'an's'tt) e a ser encanrinhacla a progranras especílrcos cle orieptaçiie.
apoio e pronloção social (cl. ar1.226. L'(tpute §8o, cla CoÀstituição Fecler.al. art. l0l. ipcisg
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IV e l2c). irlcisos Ia IV. da t-ei n" [i.06c)/90 e clisposições correlntas conticlas na l.ei p,,
8.742t93 - r,OAS)r

s\ 3o - O atenclimento prestaclo pelo C'onsellio 'l'utelar ii criança acusa4l cla
priitica de ato irlfl'acionaI sc restringe à análise cla presença cle algr-rr.,-,ucto, sitLraçries
prcvistas Ilo art. 98. da Lei Ir" 8.069/90, com a subsecllierrle aplicaçao clas nrecliclas cle
proteçãoeclestirladasaospaisollresponsável,nosmoldesdoart.i0l,incisoslaVlle 

129.
irlcisos I a VII- do mesmo Diploma Legal. llcanclo a investigação clo aro iptl.arciopal
rcslleclivo, inclusive no qlle cliz respeito i\ participação cle aclolescentes oLr iprpr-rtiiyeis.
assitn colllo a eventual apreensào cle annas, drogas-ori do procluto cla inh.ação, a carg6 cla
arutoriclade policial responsávcl :

§ 4" - As Ilredidas de proteção aplicaclas pelo Conselho Tutelar dcvcriicr
Ievitr em conta as necessidades pedagógicas especíÍicas cla criança oLr aclolescente,
(apttradas, se necessát'io. ltor interniedio de uma avaiiação psicossocial, levacitr a elêito p6r
profissionais das áreas da lteclagogia, psicologia e assistencia social, cujos sel,iços poderào
ser requisitados junto aos tirgãos púrblicos cor.npetentes - cÍ. art.l36. intiso III. letra'.21". clar
Ler n' 8.069/90), procurattdo sempre manter e Íbrtalecer os vínculos lamiliares existentes
(cf. art.l00, da Lei n" 8.069/90);

§ 5' - O Conselho 'futelar somente aplicará a rneclida cle abrigo cluanclr
constatada a fàlta dos pais oLl l'esponsável, devenclo zelar para estrita observância cle seLr
caráter provisório e excepcional, a ser executada em .,liidud. própria, cuio progranra
respeite aos princípios t'clacionados no art.92, da l-ei n" 8.069/90, ,ao i,portanclo emrestrição da liberdade e nent ter duração superior ao estritamente necesrário pnru ,reintegração à fanrília natttral ou colocação em Íàrnília substitr-rta (clevendo a aplicação dc
esta última n'redida licar exclusivat'uente a cargo cla autoridade judiciária conrpetelte);

§ 6' - Caso o Conselho 1-utelar, clepois de esgotadas as tentltivas demanutenÇão e Ítrrtalecit-trento dos vínculos Íamiliarer, o., .- virúde cla prática. por parte
dos pais ou respotlsável, cle grzlve violação clos deveres inerentes ao pocler 1à1riliar, assirncolllo decorreutes de tutela tlu guarda, se convencer da necessic-lade cle afastarlento dacriança ou adolescente do cottvívio lamiliar e/ou cla propositura cle ação de suspensão.u
destituição do poder fàmiliar, lará imccliatzi comunicaçào do Íàto ao Minisrerio público
(art'136, incisos IV e v clc art.2}l, inciso III. cla Lei n'8.06g190), ao qual incumbir.á apropt'rsit ura das medidas j udic i ai s corresponclentes,

§ 7" - O disposto no parágraÍit anterior deve ser observado lresuro nos cAsoscle suslleitit ott confirmação cle nlaus tmtos ou abuso sexual impostcls pclos plis or-r
reslrtlttsitVel- selldo etn qualquer hiptltese aplicár,el o clisposto r.ro art. ll0. cla l.ci ,,,
8'0(r9l90' colll o afàstamento cautelar do ag.essor da companhia da criarça .rr atl.lescc,te
e scLIS tletllais fànliliares. Apenas caso estil proviclência não se mostrirr viiivel. por tpralclLrer.
razão' e qlle serii a crizillça ott adolescente (untamente conr selrs irnràos. sc 6our.er).
colocacla erll abrigo' clevendo ser a tneclicla respectiva aplicaila ern secle cle proccclil)rerlt()
.iLrclicial colltencioso. no clttal se.ia garanticlo aos poi, olr responsavel o clireito,o
contraditiirio. anlpla clefêsa e cleviclo pr'ocesso legal (c1. art.-5n. incisos I-lV c I_V. cla
Constituição lrecleral ).

cÂNDtoo Gooót
ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL
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§ 8'-- Nos casos em qLle o Consellio Tutelar aplicar a meciicla cle abrigo(com estrita observância do disposto no §4o supra), o 1àto cleverá ser cornunicerclo ao .lr-riz eao Pronlotor cle .lustiça da Vara da Infància e àa .luventude no prazo improrrogável de 02(dois) dias Úiteis, e se por clualcluer razão não fbr possível o in-rediato recâmbio à lamília cleorigem, deverá o Conselho l'utelar zelar para que seja deÍlagraclo proceclimelto .igclicialespecífico, destinado à sr-rspensão ou destituiçaà do poaer Íamiliar-e/ou à colocação errfamília substituta, cle modo que a criança ou aclolescente permaneça abrigacla pelo menorperiodo de ternpo possível;

Art' 30 - r\s decisões clo Conselho I'utelar sornente poclerão ser r.e'ist,spela ar-rtoridade judiciiiria a pecliclo de que,r tenha legítirno irteresse.

cÃNorDo GoDót

Art' 3l - Senlpre qtle necessário, os mernbros do Conselho Tutelar clever.aioorientar a todos que, na fbrnta do disposto no art.236, da Lei n" g.06glg0, collstitlli crirne.pLtnível de 06 (seis) nleses a 02 1doisl anos de cletenção, i.rpedir ou embaraçar a zrção cleulembro do conselho 'l'tttelar, uo exercício cle atribuição prevista no rel'ericlo Diplo,raLegal' podendo, a «lepe,cler cla situação, requisitar o concllrso da Í-orça policial e rresrrodar voz de prisão àqLreres clue incorrerem na prática ilícita respectiva.

Art' 32 - o atendinlento poclerá ser fbito por um(a) Conselheiro(a), com

A;::t.,].ll, 
ruror abaixo, para os quais o c""r.ri; i.dicará ,..np.. áois cre seus

I - lriscalização clas Instituições na fbrrnada Lei n" g.06glg0, arrtigo c)51II - veriflcação cle inÍiação acirninistrativa contra os Direitos cla criança e c1oAdolescent.,,?rg.:.:ni visla: ire.s III, iv, Ix, X do arrigo 136 da Lei no g.069rg0.
§ unico - os relatórios, pareceres e propostas serão sempre subrneticlas àapreciação e aprovação cl. c.ttselho TLrtelar nu, ,.,,,riõ., o.aira.i^ e ou extraorciinárias.

Art' 33 - Ao encet'rilr o expecliente, as atividades desenvolviclas deverãcreslar registradas em livro próprio para qlre selr trabalho tenha solução de co,ti,uiclade.
Art' 34 - Tendo em vista qllc o atendinrento à Criança e Aciolescente pocler.ánecessitar de várias entrevistas, o(a) conselheiro(a) ,..rfonrau.l cleverá registrar ern Ílc.asinclividLrais o encarninhamento lbiio.

CAPíTULO IX

DAS PENALIDADES:

Art' 35 - Estará strleito à percla do mandato o conselheiro futelar clueI - Faltar a citlctl sessões alternadas ou três consecutivas se, Llr-nirjustificativa aprovacla pela Coordenação .j; ó;à;;"!r 
!rvr vL

II _ l)escurnprir.os clcr er.es iner.e-nte, à lirnçào:

"Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas. "
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III - For condenado por crime ou contravenção com sentença transitada em
julgado;

IV - Praticar alguma das condutas previstas no art. 27 da Lei Mr-u-ricipal no
215412010 e no aÍt.17 deste Regimento Interno.

Parágrafb único - Nas hipóteses relacionadas nos itens I. II e lV clcste artigo.
poderá ser aplicada, colrlo alternativa à percla clo mancliüo. a pena cle suspensii6 clo
exercício da liurção, pelo períoclo cle 0l (unr) a 03 (três) mcses.

Art.36 - Faltanclo injustilicadamente ao expecliente oLl aos sobre 1lis6s.6
co.selheiro terá descontado as suas tàltas nos seus subsídios.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Att. 37 - E de interesse do Conselho Tutelar que os Cor.rselheiros(as)
participam de debates. seminários, encontros, cursos ref'erentes à fàmília, à criança e ao
adolescente.

Art. 38 - O(a) Conselheiro(a) Tutelar qLle se oandidatar a Lrma política
partidária, se licenciará de acordo com a Legislação Eleitoral vigente. Se lbr eleitola;
deverá optar por um dos cargos.

Art. 39 - O exercício de mandato de Conselheiro(a) Tutelar é inacurnulável
com qualquer outro cargo público remunerado e sendo eleitola) servidor(a) pirbliccr
rnunicipal o(a) mesrno(a) será cedido ao Conselho Tutelar.

Art. 40 - Anualtnente, até o dia 30 (trinta) de .laneiro deverá ser elaborado
um relatório das atividades do Conselho Tutelar reÍ'erintlo-se ao período cJe I (um) an6
vigente, a ser encaminhado ao Consellio dos Direitos da Criança . do Adol.scente. Entrc
este período o relatório deverá ser Í'eito trimestralmente e enviado ao COMDICA.

Art. 41 - O Conselho Tutelar prornoverá, no mínimo, Lura reunião pública
ordinária anual, com a comunidade.

AÍÍ. 42 - O presente Regimento Intemo poderá ser alteraclo enr rcuniân
cclnjttnta especialmente convocada para este flm, presentes toclos os(as) C'onsel[eiros(as)
Tutelares e os(as) do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e clo Aclolescenle.
Confbrnre Lei Municipal no 215412010. artigo 5.).

Art- 43 - Os casos omissos no Regimento Interno serão encaurinhados partr
apreciação e decisão el11 reunião entre os(as) Conselheiros(as) titr-rlares. 6uvipclo o
conselho Municipal dos direitos cla c'riança e do Aclolesce.te.

'Doe orgãos, doe sangue: Salve Vidas."
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ArÍ. 44 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefbito de Cândido Godói, RS, ern 31 de dezem

c^NDrDo ôooôr
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