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Ano XVI - Número 3.419 Prefeitura Municipal do Salvador·Bahia Sexta-feira, 21 de março de 200 

Prefeitura e Ford frrmam parceria para a área de educaçãc 
Uma reunião entre o prefeito 

Antonio Imbassahy, a secretária 
municipal da Educação, Dirlene 
Mendonça, e dirigentes da Ford do 
Nordeste - realizada ontem pela 
manhã na Prefeitura - sacramen
tou a parceria da montadora de au
tomóveis com a cidade de Salva
dor na área de educação. No en
contro, ficou acertado que a escola 
adotada pela Ford será a Alexandri
na Santos Pitta, que atende 1.056 
alunos de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Telecurso e está si
tuada na periferia de Salvador. 

Segundo Miguel de Oliveira, ge
rente de assuntos institucionais e 
governamentais do Complexo Ford 
do Nordeste, a empresa definiu 
como prioritária sua atuação soci
al em dois segmentos: meio ambi
ente e educação básica. Oliveira 
salienta que a Prefeitura de Salva
dor tem realizado um belo traba
lho na área de educação. 

Após equipar ou construir área de 
esportes na primeira escola, a Ford 
patrocinará uma segunda e assim, 
sucessivamente. 

"A Ford entra na rede munici
pal como nossa parceira no senti-
do de intervir para suprir uma de
terminada necessidade de cada es
cola", afirmou a secretária Dirlene 
Mendonça. Ela salientou que em 
poucos anos o número de escolas 
municipais passou de 173 para 321 ~ 
e seus alunos de 56 mil para 150 º 
mil. Mendonça destaca o projeto ] 
Escola Arte e Alegria, que já conta ~ 

com 68 parceiros atuando de di- "' 
versas maneiras, mas sempre com 
ênfase na qualidade da educação. 

"A meta é aproximar os alunos 
das escolas da realidade de Salva
dor, fazer com que as crianças co
nheçam a cidade onde vivem", diz 
a secretária. Ela acentua que isso 
inclui visitas das crianças a mu
seus e teatros e participação em 
cursos de artesanato e danças. 
"Queremos que a escola seja atra
tiva para a criança", concluiu. 

Parcerias 
~ 

A Educação Municipal está am- â 
pliando o número de parceiros. ~ 

Reunião, ontem, no Palácio Thomé de Souza definiu a parceria 

Ele diz que a rede pública da 
cidade vai bem, mas pode melho
rar ainda mais. "Nosso objetivo é 
identificar se a escola que apoiare
mos precisa de uma quadra poli
esportiva, um laboratório de infor
mática ou uma brinquedoteca e co
laborarmos para que essa necessi
dade se transforme em realidade'', 
disse o executivo da Ford. 

Depois de uma reunião entre o pre- "' ._ ____ _ 
feito de Salvador, Antonio Imbas- A escola, que atende a 1.056 alunos, será beneficiada com obras 

Oliveira informou que essa par
ceria foi definida em uma conversa 
do prefeito Imbassahy com Anto
nio Maciel Neto, presidente da 
Ford. Além de Salvador, a montado
ra apoiará também escolas nos mu
nicípios de Camaçari e Dias D' Ávila 
A meta da Ford é iniciar esse traba
lho conjunto com a Prefeitura o mais 
breve possível, talvez já em abril. 

sahy, a secretária da Educação e 
Cultura de Salvador, Dirlene Men
donça, e o gerente de Assuntos Ins
titucionais e Governamentais do 
Complexo Industrial Ford Nordes
te, Miguel Oliveira, foi acertada a 
nova parceria entre Prefeitura de 
Salvador e Ford. A empresa auto
mobilística vai adotar uma escola 
pública de Salvador. 

Prefeitura anuncia tabela de 
pagamento do mês de março 

A Prefeitura vai pagar nos próximos dias I •, 2 e 3 de abril os venci
mentos do funcionalismo municipal, referentes ao mês de março. A 
Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) divulgou o cronograma man
tendo a prioridade para os inativos, que receberão as aposentadorias 
logo no dia I • (terça-feira). Em seguida, no dia 2 (quarta-feira), serão 
depositadas em conta corrente as pensões do IPS (Instituto de Previdên
cia do Salvador), bem como os salários dos servidores das secretarias. No 
dia 3 (quinta-feira), o pagamento é concluldo com a disponibilização dos 
sll6rios dos funçiooários das autarquias, fundações e empresas municipais. 

Com este novo acordo já são 
64 parceiros investindo na me
lhoria da qualidade da educação 
pública municipal através da re
cuperação da rede fisica escolar, 
construindo espaços alternativos, 
quadras esportivas, bibliotecas e 
laboratórios de informática." Mais 
uma vez se amplia o leque de par-

ÓRGÃOS 

1. INATIVOS 

2. PENSIONISTAS (IPS) 

3. SECRETARIAS 

4. AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES 

S. EMPRESAS 
Fonte: Sefaz 

ceiros com um trabalho signific 
tivo de uma empresa de gran· 
porte e muito sensível para o i 
vestimento social em Salvado1 
garantiu a secretária da Educaç 
e Cultura de Salvador, Dirle 
Mendonça. Depois da reunião 
grupo técnico da SMEC e os 
presentantes da Ford visitaran 
Alexandrina Santos Pitta. 
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ATOS DO PODER LEGISlATIVO 

DA BAHIA, 

LEI Nº __ 6 _. 2_6~5/~2_0_03 ___ _ 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operações de crédito, oferecer garantias e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 

Faço saber que a Câmara Municipal do Salvador decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir 
operaçõei; de crédito junto à DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da 
Bahia S/A, até o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
destinadas ao financiamento dos estudos, projetos técnicos e execução de obras e 
serviços de infra-estrutura urbana e saneamento, em áreas habitadas por 
populações carentes, de conformidade com as regras estipuladas pelas normas 
pertinentes e pelo disposto nesta Lei. 

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito 
de que trata o caput deste artigo, serão destinados no percentual máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento) para financiar estudos e projetos técnicos. 

Art.2º - As operações de crédito referidas no artigo anterior serão 
contratadas com juros de até 9,0% a.a. (nove por cento ao ano), a!ualização 
monetária do saldo devedor calculada segundo o IGP-M ou INPC, e prazo global de 
até 216 (duzentos e dezesseis) meses. 

Art. 3º- Fica ainda o Município autorizado a oferecer, por todo o 
tempo .de vigência dos contratos pertinentes e até a liquidação total da dívida, em 
caráter irrevogável e irretratável: 

1 - como meio de pagamento dos créditos concedidos, as receitas de 
transferências do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações - ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV, da 
Constituição Federal; 

li - a título de garantia do pagamento dos créditos concedidos, as 
receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que trata 
o art. 159, 1, b, da Constituição Federal; 

Ili - a título de garantia do pagamento dos créditos concedidos, 
sendo insuficientes as receitas indicadas no inciso anterior, as máquinas e 
equipamentos eventualmente adquiridos, mediante alienação fiduciária. 

Parágrafo único - as receitas indicadas nos incisos 1 e 11 deste artigo 
serão alteradas, em caso de extinção, pelas que vierem a ser estabelecidas 
constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização. 

Art. 4° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a constituir a 
DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, em mandatária do 
Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber, junto às fontes 
pagadoras das receitas de transferências mencionadas nos incisos 1 e 11 do artigo 
anterior, os recursos vinculados aos contratos de financiamento a que se refere o 
art. 1 º, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido, por 
força dos mencionados instrumentos. 

§ 1° - As receitas de que trata o inciso 1 do artigo anterior serão 
exigidas nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando 
a DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos recursos para a 
quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras nas quais estiverem 
depositados. 

§ 2° - Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no 
inciso li do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam 
aos casos de inadimplemento do Município, e se restringem às parcelas vencidas e 
não pagas 

Art. 5° - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no 
prazo de trinta dias, contados da contratação das operações de crédito autorizadas 
por esta Lei, cópia dos respectivos instrumentos contratuais. 

Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará à Câmara 
Municipal de Salvador, num prazo de 90 (noventa) dias, após a data de celebração 
do contrato de financiamento de que trata o caput deste artigo, a relação dos 

logradouros a serem beneficiados com as obras e serviços de infra estrutura, com 
detalhamento das intervenções e cronograma de desembolso tisico-financeiro. 

Art. 6° - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos ao financiamento a que se refere o art. 1° desta Lei. 

Art. 7° - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais especiais ao orçamento vigente, se necéssários, destinados a fazer face 
ao pagamento das obrigações decorrentes dos contratos celebrados, e que se 
vençam neste exercício, bem como para assegurar a participação de recursos 
próprios nas inversões necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir 
crédito especial no valor total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias 
próprias para assegurar o cumprimento dos objetivos previstos nesta lei, podendo 
promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento de 
suas disposições. 

Art. 8" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 20 de 
março de 2003. 

DA BAHIA, 

ANTONIO IMBASSAHY 
Prefeito 

RAYMUNDO CARLOS NERY FILHO 
Secretário Municipal do Governo, em exercício 

JOSÉ HAMILTON LAGE SOARES 
Secretário Municipal da Fazenda, em exercício 

LEI Nº 6. 266/2003 

Dispõe sobre alteração da Lei Municipal de 
Criação e Funcionamento dos Conselhos 
Tutelares de Salvador, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 

Faço saber que a Câmara Municipal do Salvador decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° - Ficam instituídos, no Município de Salvador, os Conselhos 
Tutelares como órgãos permanentes e autônomos, sem caráter jurisdicional, 
encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, na forma da Lei n. 0 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e Lei Municipal n.0 4488192. 

Art. 2º - Os Conselhos Tutelares, integrantes da Administração 
Pública Municipal, serão instalados pelo Poder Executivo, correspondendo a cada 
Região Administrativa de Salvador, e seu funcionamento será ininterrupto, vedada 
a seleção prévia de atendimento. 

Parágrafo único - Na inexistência de Conselhos Tutelares em uma 
ou mais Regiões Administrativas, o CMDCA em resolução, determinará a área de 
competência dos Conselhos Tutelares implantados. 

CAPÍTULO li 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art. 3º - O Conselho Tutelar é composto de 05 (cinco) membros 
efetivos e 05 (cinco) suplentes, escolhidos pela comunidade local, para um 
mandato de 03 (três) anos, permitida uma recondução subsequente, submetendo
se, obrigatoriamente, ao processo de escolha. 
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CAPÍTULO Ili 

DAS A TRIBUIÇÔES 

Art. 4° • Compete ao Conselho Tutelar, conforme disposto no art. 
136 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

1 • atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos 
arts .. 96 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, 1 a VII; 

•ilt li - atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as 
medidas previstas no art. 129, 1 a VII; 

Ili • promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto á autoridade judiciária, nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações; 

IV • encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente: 

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

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as previstas no artigo 101, de 1 a VI, para o adolescente autor de ato 
infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIU - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente, quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local 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 a violação 
dos direitos previstos no art. 220, parágrafo 3°, inciso li da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de 
perda ou suspensão do pátrio poder. 

Art. 5° - Caberá, ainda, ao Conselho Tutelar: 

1 - fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento à criança e ao adolescente; 

li - representar às autoridades competentes, para instauração de 
procedimento de apuração de irregularidade em entidades governamentais de 
atendimento à criança e ao adolescente; 

Ili - representar à autoridade judiciária, para instauração de 
procedimentos para imposição de penalidades administrativas por infração às 
normas de proteção à criança e ao adolescente: 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 6º O Conselho Tutelar funcionará. atendendo, através de seus 
Conselheiros, caso a caso: 

1- das 06:00 h às 18:00 h, de segunda à sexta-feira; 

li - fora do expediente normal, os Conselheiros distribuirão entre si, 
segundo normas do Regimento Interno, a forma de regime de plantão, atendendo 
às noites, nos finais de semana e feriados, com rotatividade semanal. 

Ili - para este regime de plantão, o Conselheiro Tutelar terá seu 
nome divulgado, conforme constará em Regimento Interno, para atender à 
emergência, a partir do local onde se encontra; 

IV - o Regimento Interno estabelecerá o regime de trabalho, de 
forma a atender às atividades do Conselho, sendo que cada Conselheiro deverá 
prestar 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 7° - O Conselho Tutelar realizará mensalmente. sessões 
plenárias do Colegiado. 

§ 1° - As sessões plenárias do Conselho Tutelar objetivarão o 
estudo de caso, planejamento e avaliação de ações, análise da prática, buscando 
referendar medidas tomadas individualmente. 

§ 2° - De cada sessão plenária do Conselho, será lavrada uma ata. 
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§ 3° O Regimento Interno estabelecerá os dias, horários e 
procedimentos das sessões plenárias. 

Art S° - Ao procurar o Conselho Tutelar, a pessoa será atendida por 
um membro deste, que se possível, acompanhará o caso até o encaminhamento 
definitivo. 

Parágrafo único - Nos registros de cada caso, deverão constar, em 
síntese, as providências tomadas e, a esses registros somente terão acesso os 
Conselheiros Tutelares e o CMDCA, mediante solicitação, ressalvada a requisição 
judicial ou do Ministério Público. 

Art. 9" - As decisões do COnselho Tutelar, referentes à aiança ou 
adolescente, serão sempre adotadas pela maioria absoluta dos membros, só 
podendo ser revistas pela autoridade judiciária, por iniciativa de quem tenha 
legítimo interesse. 

Parágrafo único - O Conselho Tutelar poderá delegar, por maioria 
absoluta, o exercício temporário ou permanente da missão ou função a seus 
Conselheiros, cujas decisões serão referenciadas nas sessões plenárias do 
Colegiado. 

Art. 10- O descumprimento, doloso ou culposo, de determinação do 
Conselho Tutelar será punido com multa de 03 {três) a 20 (vinte) salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

Parágrafo único - Os valores decorrentes das multas previstas neste 
artigo, .serão recolhidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente/FMDCA. 

Art 11 • Os Conselheiros Tutelares disporão de uma secretaria, 
destinada ao suporte administrativo, necessário ao seu funcionamento, utilizando
se de instalações e servidores cedidos pelo Executivo Municipal. 

Parágrafo único - O Executivo Municipal fornecerá assessoria 
técnica nas áreas de serviço social, juridica e psicopedagógica aos Conselhos 
Tutelares, quando solicitado por estes. 

Art. 12 - O Conselho Tutelar encaminhará, trimestralmente, à 
Câmara Municipal, por intermédio do CMDCA, relatório sobre suas atividades e 
sobre a situação da criança e do adolescente, no município. 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 13 A competência do Conselho Tutelar será determinada em 
conformidade com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

1 pelo domicílio dos pais ou responsável; 

li pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos 
pais ou responsável. 

§ 1° Nos casos de ato infracional. será competente a autoridade do 
lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, contingência e 
prevenção. 

§ 2° - A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade 
competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a 
entidade que abrigar a criança ou adolescente. 

§ 3° - Em caso de infração cometida através da transmissão 
simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será 
competente para a aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da 
sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença, eficácia para todas as 
transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado. 

Art. 14 - Os 08 (oito) Conselhos Tutelares já existentes, têm a sua 
competência nos seus respectivos setores de defesa da aiança e adolescente, 
elaborados pelo CMDCA em resolução. 

§ 1° - O CMDCA, em resolução fundamentada e aprovada por 2/3 
(dois terços) dos seus membros, poderá indicar a necessidade de criação de 
outros Conselhos Tutelares, em virtude do crescimento populacional deste 
município. 

§ 2° - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos demais 
Conselhos Tutelares que venham a ser criados 

CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 15 - Os membros dos Conselhos Tutelares perceberão subsídio 
mensal, em patamar razoável e proporcional à relevância de suas atribuições de 
modo que possam exercê-las em regime de dedicação exclusiva, estabelecida 
mediante proposta do Chefe do Poder Executivo, enviada à Câmara Municipal. 

§ 1° Constará da Lei Orçamentária Municipal, dotação específica 
para o atendimento da previsão do caput deste artigo. 
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§ 2° - A remuneração será proporcional: 

a) para o Conselheiro Tutelar. aos dias efetivamente trabalhados, 
assegurado repouso semanal remunerado, salvo afastamento por licença; 

b) para o suplente, aos dias efetivamente trabalhados, quando 
convocado a substituir o titular em caso de afastamento ou vacância. 

Art. 16 - Os membros dos Conselhos Tutelares não terão vínculo 
empregatício com a municipalidade. 

§ 1° - Sendo escolhido servidor municipal, fica-lhe facultado optar 
entre a remuneração prevista neste artigo e o vencimento e vantagens de seu 
cargo, vedada a acumulação. 

§ 2° - A opção de que trata o parágrafo anterior não trará prejuízo 
da contagem de tempo de serviço para os fins previstos em lei. 

Art. 17 - A jornada de trabalho dos membros dos Conselhos 
Tutelares será de 40 (quarenta} horas semanais, induindo o regime de horário de 
plantão, cumprindo-se, em qualquer caso, jornada diária não excedente a 08 (oito) 
horas. 

§ 1° - O Regimento Interno dos Conselhos Tutelares especificará as 
hipóteses de afastamento dos Conselheiros e as conseqüentes repercussões 
remuneratórias. 

§ 2° - O membro titular dos Conselhos Tutelares fará jus a um 
período de descanso anual correspondente a 30 (trinta) dias, sendo-lhe garantida 
a percepção de sua remuneração integral. 

§ 3° • O direito previsto no parágrafo anterior, se estende ao 
suplente que tiver exercido os deveres do titular, pelo prazo, consecutivo ou 
alternado, de 12 (doze} meses. 

Art. 18 - Os Consellleiros Tutelares terão direito ao recebimento de 
diárias e despesas de translado, quando houver necessidade de deslocamento 
para outro município no exercício da função. 

Art. 19 - Caberá ao Poder Executivo Municipal, assegurar o acesso 
livre e gratuito em transporte urbano, casas de espetáculos e diversões, para o 
cumprimento do trabalho de vigilância, fiscalização e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Art. 20 - A Coordenação do Conselho Tutelar encaminhará ao Poder 
Executivo Municipal a indicação de Congressos, Seminários, Cursos e outros 
eventos que sejam de interesse dos Conselheiros Tutelares, para assegurar a 
participação dos mesmos. 

Art. 21 - Considerada a extensão do trabalho e o caráter 
permanente do Conselho Tutelar, a função de Conselheiro Tutelar exige 
dedicação exclusiva, observando o que determina o art. 37, XVI e XVII da 
Constituição Federal . 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS DO CONSELHEIRO 

Art. 22 O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até julgamento definitivo, 
conforme artigo 135 da Lei n.º 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 23 - Os membros dos Conselhos Tutelares, apesar de não 
terem llÍnculo empregatício com o Município de Salvador, farão jus ás licenças 
maternidade, paternidade, lactação, adoção e tratamento de saúde, na fonna e de 
acordo com a Constituição Federal e art. 157 da Lei Estadual n• 6.677194, aplicado 
no que couber e naquilo que não dispuser contrariamente esta Lei. 

§ 1° - É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada 
durante as licenças previstas no caput deste artigo, sob pena de perda de 
mandato. 

§ 2• - A licença para tratamento de saúde será por prazo 
detenninado, prescrita por médico da rede de saúde pública (SUS), devendo a 
comunicação ao CMDCA e ao Conselho Tutelar ser previamente instruída por 
atestado médico. 

§ 3° - O descanso anual será concedido a cada 12 (doze) meses de 
efetivo exercício do mandato, pelo prazo de 30 (trinta) dias: 

a) cabe ao Regimento Interno dos Conselhos Tutelares, disciplinar a 
escala de férias, de forma a não prejudicar o funcionamento normal do Conselho; 

b) os Conselhos Tutelares enviarão ao CMDCA, no primeiro mês de 
cada ano, a escala de descanso dos seus Conselheiros; 

c) o prazo de descanso não poderá ser inferior a 15 {quinze) dias. 

Art. 24 O Conselheiro Tutelar terá direito ao recebimento do 
13º(décimo terceiro) salário. 

Página 4 

CAPÍTULO VIII 

SEÇÃOI 

DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 25 Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, na forma estabelecida nesta Lei e legislação vigente, organízçir e 
realizar a escolha do Conselho Tutelar, sendo obrigatória a fiscalização do 
Ministério Público. 

Art. 26 - Somente poderão concorrer ao processo de escolha, os 
candidatos que preencherem, até o último dia do prazo de inscrições, os seguintes 
requisitos: 

1 - ser cidadão brasileiro ou naturalizado; 

li ter idoneidade moral; 

til - possuir idade igual ou superior a 21 anos; 

IV - possuir domínio da leitura e escrita do vernáculo; 

V· residir no município de Salvador há mais de 02 (dois) anos; 

VI • possuir experiência comprovada, de pelo menos 02 {dois) anos, 
no trato de questões vinculadas aos direitos da criança e do adolescente: 

VII • residir e/ou atuar na área de competência do respectivo 
Conselho Tutelar; 

VIII - obter aprovação em prova escrita de conhecimento sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1º • Entende-se por idoneidade moral não ter sido condenado 
com sentença transitada em julgado por: 

a) crimes dolosos e/ou culposos; 
b) prestação de contas; 
c) perda do pátrio poder. 

§ 2° - A prova escrita de que trata o inciso VIII será regulamentada 
pelo CMDCA, definindo os critérios para a sua elaboração e realização, inclusive 
dia e hora de aplicação, bem como o índice de aproveitamento mínimo para 
aprovação. 

§ 3° - É vedada a candidatura em mais de um Conselho Tutelar. 

Art. 27 • O processo de escolha para Conselheiro Tutelar desdobrar
se-â nas seguintes fases: 

1 - inscrição dos candidatos; 

li • realização de uma prova escrita; 

111- pleito. 

Art 28 O Conselho Tutelar será composto de 05 {cinco) membros 
efetivos, e 05 {cinco) suplentes, escolhidos pelo voto facultativo e secreto dos 
cidadãos regularmente inscritos no município, e terá mandato de 03 (três) anos, 
permitida 01 (uma) recondução em pleito similar. 

Art. 29 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente designará, dentre os seus membros, uma Comissão Coordenadora 
do processo de escolha do Conselho Tutelar. 

§ 1° - Cáberá â Comissão Coordenadora, para efeito do processo 
de escolha dos Conselheiros, informar no Edital da Eleição as Regiões 
Administrativas e Zonas Eleitorais correspondentes aos Conselhos Tutelares. 

§ 2º Não poderão participar da Comissão Coordenadora os 
candidatos inscritos e seus parentes por consangüinidade ou afinidade, até o 
segundo grau, ou o seu cônjuge. 

Art. 30 - A Comissão Coordenadora terá prazo de até 90 (noventa) 
dias para concluir todas as fases do processo de escolha, incluindo a publicação 
dos eleitos no Diário Oficial do Município - DOM. 

Art. 31 - O Conselho Tutelar, em sua primeira reunião, escolherá o 
seu coordenador e secretário para mandato a ser estipulado pelo próprio 
Conselho. 

§ 1° - A função do Coordenador e Secretário não implícará em 
nenhuma vantagem adicional ou pecuniária. 

§ 2° - Na falta ou impedimento do Coordenador, assumirá a 
coordenação, sucessivamente, o Conselheiro mais antigo ou o mais idoso. 

Art. 32 • São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, 
cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta e enteado 

Art. 33 - Após a escolha, apurado o resultado, havendo a 
proclamação e homologação dos escolhidos, o Conselho Municipal dos Direitos da 

.. 
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Criança e do Adolescente promoverá curso de capacitação para os escolhidos, 
com a participação dos suplentes, contando com o apoio de outras entidades, 
visando instruir o Conselho Tutelar sobre suas atribuições previstas na Lei Federal 
n.0 8.069, de 13 de julho de 1990. · 

SEÇÃO li 

Art. 34 - Poderão candidatar-se todas as pessoas que preencherem 
os requisitos mencionados no art. 26 desta Lei. 

§ 1° - Os candidatos deverão formalizar seus pedidos de registro de 
candidatura por meio de impresso próprio, disponível na sede do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Executivo Municipal 
providenciará a confecção e elaboração dos impressos referidos. 

§ 2° - Cada candidato poderá registrar além do nome, um apelido e 
um número. 

§ 3° - Havendo dois ou mais registros de nomes ou apelidos de 
candidatos, prevalecerá o primeiro registro. 

Art. 35 - É vedada a formação de chapas, agrupando candidatos, 
bem como a vinculação de candidaturas a qualquer partido político ou instituições 
públicas ou privadas. 

Parágrafo único - As instituições públicas e privadas poderão 
cooperar na divulgação dos candidatos inscritos, e cujas candidaturas tenham sido 
homologadas, sem, contudo, deixar transparecer suas preferências. 

Art. 36 - As candidaturas serão formalizadas. no período 
determinado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que expedirá edital a ser amplamente divulgado. 

§ 1° - O edital fixará prazo, de pelo menos 30 (trinta) dias para 
registro de candidaturas ao Conselho Tutelar e conterá os requisitos exigidos pelo 
art. 26 desta Lei e legislação pertinente, mencionando, ainda, a remuneração a 
que fará jus o Conselheiro escolhido e empossado. 

§ 2° - O requerimento de registro de candidatura deverá ser 
preenchido pelo próprio candidato e entregue para o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente em local e para pessoa especialmente 
autorizada, o que será divulgado no edital que trata este artigo. 

Art. 37 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente indeferirá os pedidos de registro de candidaturas, cujos postulantes 
não preencherem os requisitos legais exigidos. 

Parágrafo único - A decisão do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente que indeferir o pedido de registro de candidatura, será 
sempre fundamentada. 

SEÇÃO Ili 

DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS 

Art. 38 - Visando assegurar igualdade de condições na escolha 
pública, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fiscalizará 
os meios de comunicação, inclusive emissoras de rádio, de forma que os 
candidatos disponham do mesmo período de tempo na divulgação de suas 
candidaturas. 

Art. 39 - Durante a campanha que antecede a escolha popular, 
poderão ser promovidos debates, envolvendo todos os candidatos, cujas 
inscrições tenham sido deferidas, permitindo aos cidadãos avaliarem o potencial 
de cada postulante ao Conselho Tutelar. 

Parágrafo único - Caso o número de candidaturas deferidas 
impossibilite a realização de um único debate com todos os concorrentes, é 
facultada a realização de debates de grupos de candidatos, desde que haja a 
aceitação de todos aos critérios de sua realização e divisão. 

Art. 40 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente providenciará ampla divulgação da escolha, de forma a conscientizar 
e motivar os cidadãos aptos à mesma. 

Art. 41 - Fica expressamente proibida a propaganda que consista 
em pintura ou pichação de letreiros ou outdoors nas vias públicas, nos muros e 
nas paredes de prédios públicos ou privados, ou nos monumentos, e faixas 
somente poderão ser afixadas dentro de propriedades particulares, vedando-se a 
sua colocação em bens públicos ou de uso comum. 

§ 1° - Se permitirá a distribuição de panfletos, mas não a sua 
afixação em prédios públicos ou particulares, considerando-se lícita a propaganda 
feita por meio de camisetas, bonés e outros meios, desde que não sejam 
ofensivos a qualquer pessoa ou instituição pública ou privada, sendo 
expressamente vedada a propaganda por alto falantes ou assemelhados fixos, ou 
em veículos. 

§ 2° - O período lícito de propaganda terá início a partir da data em 
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que forem homologadas as candidaturas, encerrando-se 03 (três) dias antes da 
data marcada para a escolha. 

. . § 3º - No dia da escolha é vedado qualquer tipo de propaganda, 
su1e1tando-se o candidato que promovê-la a ter a cassação de seu registro de 
candidatura em procedimento a ser apurado, perante o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

SEÇÃO IV 

DA ESCOLHA 

Art. 42 - O modelo de cédula, no caso da votação manual, 
elaborado da forma mais simplificada possível, conterá os nomes de todos os 
candidatos na ordem decrescente de sorteio ou em ordem alfabética, ser.do este 
realizado em reunião do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
a presença dos candidatos que quiserem comparecer, e perante o represe~tante 
do Ministério Público, que será previamente notificado pessoalmente de tal data. 

§ 1° - A cédula no caso da votação manual para a escolha dos 
Conselheiros Tutelares serão rubricadas pelos membros das mesas receptoras de 
votos, antes de sua efetiva utilização pelo cidadão. 

§ 2° - A cédula conterá os nomes de todos os candidatos cujo 
registro de candidatura tenha sido homologado, obedecendo a ordem de sorteio a 
ser realizado na data de homologação das candidaturas na presença de todos os 
candidatos que, notificados, comparecerem, ou em ordem alfabética, de acordo 
com decisão prévia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

§ 3° - Os cidadãos poderão votar em até 05 (cinco) nomes, 
constantes da cédula, sendo nulas as cédulas que contiverem mais de 05 (cinco) 
nomes assinalados ou que tenham qualquer tipo de inscrição que possa identificar 
o votante no caso de votação manual. 

§ 4° - A homologação e o sorteio de que trata o § 2º, será realizado 
em até 05 (cinco) dias úteis após a data de encerramento do prazo para registro 
de candidaturas ou da data de julgamento de eventual(is) impugnação(ões), sendo 
que o Município de Salvador providenciará a confecção das cédulas ou umas 
eletrônicas no montante necessário à escolha popular e indicada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 5° - O processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares 
poderá ser realizado através de votação eletrônica, nos termos da Lei Eleitoral. 

Art. 43 - Qualquer pessoa maior e capaz, inscrita eleitoralmente pelo 
munic1p10, poderá, até o último dia útil antes da realização da homologação 
referida no parágrafo 4° do artigo anterior, requerer ao presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a impugnação de 
candidaturas, em petição fundamentada e indicando as provas que poderão ser 
produzidas. 

§ 1° - Impugnada qualquer candidatura, a homologação das 
candidaturas ficará suspensa até decisão final do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

§ 2° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com autuação da impugnação, via sua Secretaria, providenciará em 
24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da impugnação, a notificação 
do impugnado para produzir sua defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
ouvindo, em seguida, o Ministério Público pelo mesmo prazo. 

§ 3° - Finalizadas tais providências, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 48 (quarenta e oito) horas, por 
maioria simples, a impugnação, declarando válida ou invalidando a respectiva 
candidatura impugnada. 

§ 4° - Decididas eventuais impugnações, o Conselho procederá na 
forma do artigo anterior. 

Art. 44 - O Conselho Municipal. dos Direitos da Criança e do 
Adolescente solicitará ao juiz eleitoral da circunscrição eleitoral respectiva, com 
antecedência, o apoio necessário à realização do pleito, inclusive a relação das 
seções de escolha do município e relação dos cidadãos aptos ao exercício da 
escolha. 

Art. 45 - No dia designado para a realização da escolha, as mesas 
receptoras de votos, cujo número e localização serão divulgados com 
antecedência de 30 (trinta) dias antes da data da escolha, estarão abertas aos 
cidadãos, no horário das 08 às 17 horas. 

Parágrafo único - O número de seções que não poderá ser inferior a 
1/3 (um terço) das seções eleitorais do município, será decidido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e divulgado no prazo do caput 
deste artigo. 

Art. 46 - Cada seção funcionará com, pelo menos, 02 (dois) 
mesários, entre os quais o presidente, e permitida no recinto a presença de, no 
máximo, 02 (dois) candidatos por vez. 
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§ 1° - Na cabina de votação será afixada uma relação com os 
nomes dos candidatos, obedecendo a ordem de homologação. 

§ 2° - Será permitido o voto do cidadão, mesmo que ele não 
apresente o seu título eleitoral, desde que não haja dúvida na oportunidade, sobre 
sua real identidade. 

§ 3° - Não portando, o cidadão, qualquer documento de identidade, 
o presidente da mesa receptora, consultando seus auxiliares e eventuais fiscais 
presentes, decidirá pela coleta ou não do voto do mesmo na forma geral, fazendo
º quando não houver nenhuma dúvida concreta sobre tal identidade. 

§ 4° - Havendo argüição de dúvida relevante quanto á identidade do 
cidadão, por parte de qualquer pessoa presente no local, o presidente da seção 
deverá colher em separado o voto, descrevendo tudo na ata de sua seção, 
inclusive nominando o impugnante e sua justificativa. 

Art. 47 - Terminada a votação, serão as umas lacradas na presença 
de 02 {dois) candidatos e, na falta destes. de um ou mais cidadãos. e o lacre, 
rubricado pelos presentes. 

Art 48 - Todo o processo de escolha será fiscalizado pelo 
representante do Ministério Público da Comarca, que intervirá quando julgar 
necessário, podendo, ainda, indicar auxiliares, acompanhado todo o procedimento 
pelo juiz de direito da Vara da Infância e da juventude da Comarca. 

Parágrafo único - Os mesários que atuarão na apuração da escolha 
de Conselheiro Tutelar, serão indicados pelo juiz eleitoral da Comarca e 
convocados antecipadamente para o dia da apuração pela Justiça Eleitoral, a 
pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

SEÇÃO V 

DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS ESCOLHIDOS 

Art. 49 - Encerrado o horário designado para votação, todas as umas. 
devidamente lacradas e rubricadas, serão levadas pelos mesários para o local 
designado para apuração, onde a Junta Apuradora, coordenada pelo presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a 
fiscalização do Ministério Público, iniciará a apuração dos votos. 

Art. 50 Os serventuários da Justiça, o Prefeito Municipal e os 
Vereadores, poderão assistir a apuração em local próximo, mas no local da efetiva 
apuração. somente poderão permanecer os escrutinadores previamente 
designados. os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o representante do Ministério Público e o juiz da Infância e da 
Juventude. 

Parágrafo único - Os candidatos ao Conselho Tutelar ou um fiscal 
indicado por cada candidato, poderão acompanhar a apuração, obedecido 
eventual rodízio no local, caso o espaço não permita a permanência dos mesmos 
no recinto. 

Art. 51- Serão considerados escolhidos os 05 (cinco) candidatos 
mais votados. 

§ 1° - Os candidatos que pelo número de votos obtidos estiverem 
colocados de sexto a décimo lugar, serão declarados suplentes do Conselho 
Tutelar. 

§ 2° - Havendo empate entre os candidatos, será considerado 
escolhido aquele que tiver comprovado sua documentação, apresentada na 
oportunidade do pedido de registro da candidatura, de maior experiência em 
instituições de assistência à infância e à juventude. 

§ 3° - Persistindo o empate, se dará preferência ao candidato mais 
idoso 

Art. 52 - Os incidentes que ocorrerem durante a apuração, serão 
resolvidos por decisão da maioria dos membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, ouvido o Ministério Público, constando-se 
tudo do boletim da Junta Apuradora. 

Art. 53 - Terminada a apuração de todas as umas, não havendo 
questões incidentes a serem solucionadas, o presidente do Conselho proclamará 
os escolhidos, anunciando que, os que tiverem interesse, terão prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para apresentar formalmente impugnação quanto ao resultado 
da escolha. 

Parágrafo único - O procedimento de decisão de eventuais 
impugnações ao resultado tratado pelo caput, seguirá as regras estabelecidas 
para impugnações do registro de candidaturas. 

. Art. 54 - Decorrido o prazo do artigo anterior, sem qualquer 
impugnação quanto ao resultado da escolha, ou decididas todas as impugnações 
apresentadas, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com a participação do Ministério Público, designará data para a 
posse dos escolhidos e comunicará o resultado da escolha ao juiz de direito, ao 
Prefeito Municipal, ao presidente da Câmara Municipal e ao Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando-lhes a relação nominal 
dos Conselheiros escolhidos e seus suplentes, em ordem decrescente com 
relação ao número de votos obtidos 
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Art. 55 - Em todas as seções haverá formulário próprio para 
lavratura da ata com descrição minuciosa das ocorrências verificadas e o número 
de votantes, subsidiando a feitura do Boletim de apuração a ser preenchido pela 
Junta Apuradora. 

Parágrafo único - O Boletim de Apuração será elaborado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

CAPÍTULO IX 

DO REGIME DISCIPLINAR 

SEÇÃO 1 

DAS PENALIDADES 

Art. 56 - Considera-se falta funcional grave: 

1 - manter o Conselho fechado, durante horário de eXPediente; 

li - usar da função em beneficio próprio; 

Ili - romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho 
Tutelar que integre; 

IV - manter conduta incompatível com o cargo que ocupa, ou 
exceder-se no exercício da função, de modo a exorbitar sua atribuição, abusando 
da autoridade que lhe foi conferida; 

V - recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso, quanto ao 
exercício de suas atribuições, quando em expediente de funcionamento do 
Conselho Tutelar; 

VI - aplicar medida de proteção, contrariando a decisão colegiada do 
Conselho Tutelar; 

VII - deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido, 
sem justificativa; 

VIII exercer outra atividade, incompatível com o exercício do cargo, 
nos termos desta Lei; 

IX - receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas 
emolumentos, diligéncias; 

X - não realização de reuniões do Colegiado, 

XI não participação em eventos de capacitação sem justificativa 
plausível 

Art. 57 - Serão penalidades aplicáveis ao Conselheiro Tutelar: 

1 - adverténcia; 

li suspensão não remunerada, de 01 {um) a 03 (trés) meses; 

Ili - perda da função. 

Art. 58 A adverténcia será aplicada. por escrito, nas faltas 
funcionais graves, tratadas nos incisos do art. 56. 

Art 59 - A suspensão não remunerada será aplicada: 

1 - em caso de reincidéncia do que se refere os incisos mencionados 
no art. 56. 

li - em caso de falta funcional grave, inciso VIII do art. 56: 

Ili em caso de falta funcional grave, inciso VII do art. 56, se essa 
ausência não justificada alcance mais que 10 {dez) dias úteis subsequentes. ou 15 
(quinze) dias úteis alternados, no período de 03 (trés) meses. 

Art. 60 - Perderá o mandato o Conselheiro que 

1 após a aplicação de suspensão não remunerada, cometer nova 
falta grave 

li for condenado pela prática de crime doloso ou culposo, 
contravenção penal ou pela prática de infrações administrativas, previstas na Lei 
n.º 8.069/90; 

lll - deixar de comparecer, sem justificativa, em 02 (duas) sessões 
consecutivas, ou a 03 (três) alternadas, no mesmo ano; 

IV - quando o Conselheiro Tutelar não cumprir a carga horária 
estabelecida; 

V - quando o Conselheiro. depois de receber advertência, persistir 
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na falta funcional grave, inciso IV do art 56. 

SEÇÃO li 

DA SINDICÂNCIA ADMINISTRA TIVA 

Art. 61 -A apuração de irregularidade será instaurada por denúncia 
de qualquer pessoa física ou jurídica, ou por representação do Ministério Público. 
O processo de apuração é sigiloso. 

Art. 62 - A apuração de irregularidade será feita por uma comissão 
de sindicância, instaurada pelo CMDCA, que designará o presidente e mais 02 
(dois) membros, assegurando-se a imparcialidade dos responsáveis pela 
apuração, o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Art. 63 - Como medida cautelar, e para que o Conselheiro Tutelar 
não venha a influir na apuração da irregularidade, o presidente do CMDCA poderá 
ordenar o seu afastamento do exercício da função, pelo prazo de até 30 (trinta) 
dias, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstàncias o 
exigiram. 

§ 1° - Gabe ao presidente do CMDCA autorizar a prorrogação do 

§ 2º - As reuniões da comissão serão registradas em atas, que 
deverão detalhar as deliberações adotadas. 

Art. 64 - Na fase de processo, a comissão promoverá a tomada de 
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a 
coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a 
permitir a completa elucidação dos fatos. 

Art. 65 É assegurado ao Conselheiro Tutelar o direito de 
acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzír provas e formular quesitos, quando se tratar de 
prova pericial, inclusive indicando assistente técnico. 

§ 1° - a comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o 
esclarecimento dos fatos. 

§ 2º - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a 
comprovação do fato independa de conhecimento especial de perito. 

Art. 66 - As testemunhas serão intimadas a depor, mediante 
mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o 
ciente do interessado, ser anexada aos autos. 

Paragrafo único - Se a testemunha for Conselheiro Tutelar, o 
mandado será feíto através do coordenador desse Conselho, com indicação do dia 
e hora marcados para a inquirição. 

Art. 67 - O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, 
não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 
infirmem, proceder-se-à a acareação entre os depoentes. 

§ 3º - A reinquirição das testemunhas pelo procurador do acusado, 
somente podera ser feíta por intermédio do presidente da comissão. 

Art. 68 - Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão 
promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos 
nos dois artigos anteriores. 

§ 1º - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 
separadamente, e sempre que dívergirem em suas deciarações sobre os fatos ou 
circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 

§ 2° - O procurador do acusado poderá assistir ao seu interrogatório, 
sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas. 

Art. 69 - Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação 
do Conselheiro, com especificação dos fatos a ele imputados, e das respectivas 
provas. 

§ 1º - O indiciado será citado, por mandado expedido pelo 
presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-lhe vista do processo na sede do CMDCA. 

§ 2" - O prazo de defesa poderá ser prorrogado, pelo dobro, para 
diligências reputadas indispensáveis. 

§ 3° - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da 
citação, o prazo para defesa contar-se-à da data declarada em termo próprio, pelo 
membro da comissão que fez a citação ou por quem for designado para tal 
providência. 

Art. 70 - Achando-se o indiciado em local incerto e não sabido, será 
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citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município DOM, por 03 (três) 
vezes consecutivas e 01 (uma) vez em jornal de grande circulação, para 
apresentar defesa. 

Art. 71 - Considerar-se-á revai o indiciado que, regularmente citado, 
não apresentar defesa no prazo legal. 

§ 1° - A revelia será declarada por termo nos autos do processo e 
devolverá o prazo para a defesa. 

§ 2° Para defender o indiciado revel, o presidente da comissão 
designará 02 (dois) Conselheiros Tutel.ares de outro Conselho, para atuarem como 
defensores dativos. 

Art. 72 - Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório 
minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas 
em que se baseou para formar sua convicção, e o apresentará na primeira 
assembléia do CMDCA, depois da conclusão dos trabalhos da comissão. 

§ 1° - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do Conselheiro Tutelar. 

§ 2° - Reconhecida a responsabilidade do Conselheiro Tutelar, a 
comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes, e faz uma recomendação motivada da 
penalidade. 

Art. 73 - As conclusões da sindicância administrativa devem ser 
remetidas ao CMDCA que, em plenária e sessão privada, deliberará acerca da 
adoção das medidas cabíveis. 

Art. 74 - Verificando a existência de vício insanável, o CMDCA 
declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de 
outra comissão de sindicância, para instauração de novo processo. 

Parágrafo único - O CMDCA designará nova comissão se considerar 
que os fatos não foram devidamente apurados, reabrindo-se, em conseqüência, 
todos os prazos do processo administrativo . 

Art. 75 - O julgamento fora do prazo não implica em nulidade do 

Art. 76 Quando a violação cometida pelo Conselheiro Tutelar 
constituir ilícito penal, caberá ao CMDCA oferecer noticia de tal fato ao Ministério 
Público para as providências legais cabíveis. 

Art. 77 - A decisão do CMDCA na conclusão do processo de 
sindicância será, obrigatoriamente, publicada no Diário Oficial do Município - DOM, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

Art. 78 Quando a penalidade aplicada é a perda do mandato, cabe 
ao CMDCA expedir resolução declarando vago o cargo, e dando posse ao primeiro 
suplente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 79 - O Conselho Tutelar elaborará o Regimento Interno, dentro 
de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a publicação desta Lei. 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 80 Os Conselheiros Tutelares que pretenderem disputar nova 
escolha, para eventual recondução por uma vez, deverão desincompatibílizar-se 
até o primeiro dia útil, posterior ao dia da homologação das candidaturas pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e, do Adolescente, assumindo o 
suplente, na ordem decrescente de votação, desde que não seja também 
candidato, caso em que assumirá o suplente imediatamente abaixo. 

Parágrafo único A ínobservància do prazo do caput deste artigo 
acarreta a inelegibilidade do candidato e possibilitará a impugnação da 
candidatura e o indeferimento de seu pedido de registro. 

Art. 81 Os Conselhos Tutelares encaminharão, anualmente, até o 
dia 15 de maio, ao Poder Executivo Municipal, por intermédio do CMDCA, previsão 
de dólação orçamentária necessária ao seu funcionamento, para serem incluídas 
na Lei Orçamentária de exercício seguinte. 

Art. 82 - O membro do CMDCA que tiver ciência de irregularidades 
nos Conselhos Tutelares, é obrigado a tomar as providências necessárias para 
sua imediata apuração, mediante processo administrativo disciplinar, assegurada. 
ao acusado, a ampla defesa. 

Art. 83 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

llllllllj!llllllllllli!illlllllmmmnmmm!HHHmiiammmmmH Salvador, 21 de março de 2003 



Diário Oficial do Município 

Art. 84 - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 20 de 
março de 2003. 

ANTONIO IMBASSAHY 
PREFEITO 

RAYMUNDO CARLOS NERY FILHO 
Secretário Municipal do Governo, em exercicio 

RAIMUNDO HUMBERTO CAIRES ARAÚJO 
Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social 
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ATOS DO PODER EXECUTNO 
DECRETO N" .lii~.1A4. ... de ... ZD.. de ..... w.a.r.ço. ......... de 2003 

Abre ao Orçamento Fiscal, na Superintendincia 
de Engenharia de Tráfego - SET, o Crédito 
Adicional Suplementar, na forma que indica e dá 
outras provid&icias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuiçGes, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei 
Oflinica do Municfpio e devidamente autorizado pela Lei Orçamentária Anual 
nº 6.252, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 6º, inciso 1, alínea "d", 

Artiao 1°- Fica aberto ao Orçamento Fiscal, na Superintendfncia de 
Engenharia de Tráfego • SET, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
RS 180.000,00 ( cento e oitenta mil reais ), na forma indicada no anexo a este Decreto. 

Artigo 2º - A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a 
Controladoria Geral do Municlpio, deverão fazer as anotaçlies das modilicaçlles 
resultantes do presente ato. 

Artigo 3º • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4°- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 20 de 
março de 2003. 

ANTONIO IMBASSAHY 
Prefeito 

JOSt HAMILTON LAGE SOARES IVAN CARLOS ALVES BARBOSA 
Secretário Municipal da Fazenda, em 

exercício Secretário Municipal dos Transportes Urbanos 

ANEXO AO DECRETO N" 14, 184 

PREFE!TIJ:RA MlJN. 00 SAL V AOOR CREDITO ADICIONAL SliPLEME;.1 AR 

09 • Seaet.aria MmUcipal dos Transportes U!'batto!: - S~mJ 

0952 • Superintendênda de Engenharia de Tráfego- SET 

095202 - Assessoria 'f écnica • ASTEC 

PROJETO/ ELEMENTO FONTE 
AT1\1DADE DE DESPESA 

26. 122. 029. 2001 :t3.9íU9 043 

26. 126. 029 1146 J.3.90.39 043 

26. 452. 029 2148 4490l2 040 

26. 12'.t 038. l 147 3.3.90.39 043 

26 122. 038. ll47 4-.4.90.:52 043 

TOTAL 

SUPLEMENí AÇÃO 

100.000 

20.000 

60.000 

180.000 

/2003 

PAG: l 

Vak>res em RS LOO 

ANVLAÇÀO 

120.üOO 

60.000 

180.000 

Decrelo de •.••••••.•... 2(1... ......... de .....•.•.•••.•••• miir&:.9. ............. de 2111.~ •• 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Nomear ROBERTO ADOLPHO DA SILVA FILHO para exercer o 
cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Salvador - IPS. 
Grau 58, Código 5803. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Nomear GEORGINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Chefe, Grau 55, Código 5501, da 
Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Administração e exonerar, a pedido. 
do mesmo cargo, ROBERTO ADOLPHO DA SILVA FJLHO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Nomear SONALE MIRIAN SILVA FONSECA para exercer o cargo 
em comissão de Subcoordenador Central, Grau 54, Código 5416, da 
Subcoordenadoria Central de Modernização Administrativa e Informática, da 
Coordenadoria Central de Desenvolvimento da Administração Municipal da 
Secretaria Municipal da Administração e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, 
GEORGINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 20 de 
março de 2003. 

•• 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • ••••i••i••••••••iiei••••••••••ii•••••••••••i•i•••••••i 

Secretaria M~nicipal da Fazenda -SEFAZ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DESPACHOS FINAIS DO ILM°. SRº. SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 
DELEGAÇÃO DE COMPET~NCIA- PORTARIA N.0 093/01. 

ASSUNTO: ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE
ZA- ISSQN. 

Processo n.º: 011840/2003 
Interessado ELPÍDIO BRITO PESTANA FILHO 

(Inscrição no CGA sob o n• 225.5491001-95) 

Processo n.0 : 00121112003 
Interessado ANTÔNIO JOSÉ GANTOIS CARIA 

(Inscrição no CGA sob o nº 178.341/001-03) 

INDEFIRO 

ASSUNTO: ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI
AL E TERRITORIAL URBANA- IPTU. 

Processo n.0 : 011394/2003 
Interessado MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA 

(Inscrição Municipal nº 131.998-1) 
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DIARIO OFICIAL DO 

MUNICIPIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

Veracidade 
lnstitucionalização de Zona Especial 

de Interesse Social, inserção de 
lideranças populares no processo 
político-partidário. avaliação da 
legislação ambiental do Estado da 
Bahia e outros temas estão sendo 
abordados nos artigos da quarta 
edição on-line e oitava edição impressa 
da revista Veracidade. disponível 
também no endereço www.veracidade. 
salvador.ba.gov.br. A revista é uma 
publicação da Secretaria Municipal de 
DesenvoMmento Urbano. Habitação e 
Meio Ambiente (Sedham). 

Prefeitura inaugura passarela e 
garante segurança a pedestres 
O equipamento tem 220 metros de extensão e fica na Paralela, nas proximidades da FTC 

A 
passarela foi construída pela 

Companhia de Desenvolvimento 

Urbano de Salvador (Desal) e vem 

se juntar a outras instaladas naquela 

avenida, visando proporcionar maior fluidez 

do tráfego e facilitar a travessia segura de 

moradores e estudantes da região. 

Reconhecidamente uma das vias mais 

movimentadas da cidade, a Paralela já 

conta com passarelas nos trechos 

Pernambués/Salvador Shopping, 

Pernambués/Hospital Sarah, Imbuí, Extra 

Hipermercados, Parque de Exposições e de 

acesso à Avenida Carybé. PÁGINA 3 O equipamento objetiva desafogar o tráfego e garantir a travessia segura da população 

Codesalleva ações preventivas para Três Mangueiras 
HÁIJCI: FREITAS 

Ouvir as principais demandas dos 

moradores e realizar serviços 

emergenciais capazes de minimizar os 

efeitos da chuva. Estas são as principais 

metas que a Defesa Civil Itinerante 

pretende cumprir na comunidade de Três 

Mangueiras, em Canabrava, onde uma 

equipe de técnicos chegou na manhã de 

ontem e vai permanecer até amanhã, nos 

turnos da manhã e da tarde. A mobilização 

faz parte da Operação Chuva 2009, da qual 

participam diversos órgãos operacionais da 

Prefeitura. PÁGINA 26 Na tenda armada na Rua Simone Machado, os técnicos atendem os moradores da área 



PROCESSO: 004147912008 
C.GA 125.8541002-111 

SALVADOR- BAHIA 
QUARTA-FEIRA 
1° DE ABRIL DE 2009 
ANO XXII - N• 4.867 

NOME OU RAZÃO SOCIAl: CLAUOINE DE MA TOS TOULIER 
ENDEREÇO; R. BRAULIO GUIMARÃES N" 72 (ARMAÇAO) 

PROCESSO: 001343312008 
C.G.A: 274.2131001-23 
NOME OU R!>V.O SOCIAL CATARINA LOBO SANTOS DE SOUZA 
ENDEREÇO; R. ROUXINOL N" 60 AP 404 (IMBUI) 

PROCESSO: 0017241/2008 
C.G.A: 268.1751001-06 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: CATARINA PINHEIRO E ALMEIDA UMA 
ENDEREÇO; VILA GRAÇA N" 7fl' (LIBERDADE) 

PROCESSO: 0333312008 
C.G.A: 211.2861001-66 
NOME.Q.U RAZÃO SOCIAL: CLAUDETE LELIS SOUZA 
ENDERS/;:0; R. GUANABARA N" 569 (AMARA.LINA) 

PROCESSO: 004646012008 
C.G.A: 301.2421001-86 
NOME OU R!>V.o SOCIAL OANUSA TEIXEIRA GUIMARÁES 
ENDEREÇO; R. PATATIVAS N"135 AP 102B (IMBUI) 

PROCESSO; 003887212008 
C.G.A: 296.7111001-20 
NOME OU R/>V.o SOCIAL: DAIANE CONCEiçAO BARBOSA 
ENDEREÇO; R. "A"- FAZ. COUTOS 111 N" 23E (F. COUTOS) 

PROCESSO: 001835712008 
C.G.A: 295.3141001-57 
NOME OU R/>V.O SOCIAL DIONISIA ANUNCIAçAo DOS SANTOS 
ENDEREÇO; ESTRADA DAS BARREIRAS N" 106E (<!A.RREIRA.S) 

PROCESSO; 003922212008 
C.G.A; 293.837/001-113 
NOME OU R!>V.O SOCIAL DIEGO SAMIR CARDOSO VIEIRA 
ENDEREÇO; ALAMEDA MARINE N" 73 AP 1202B (STIEP) 

PROCESSO: 003051212008 
C.G.A: 235.2681001-74 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: ELOER FIGUEIREDO SOUZA 
ENDEREÇO: AV. MÁRIO L. FERREIRA N° 381 AP 401 (C. DE FARIAS) 

PROCESSO; 001715612008 
C.G.A: 271.2781001-03 
NOME OU R/>V.o SOCIAL; EDEMEA BISPO DOS REIS JESUS 
ENDEREÇO; R. ELISABETE N" 83E (ENG". V. DA FEDERAçAO) 

PROCÉf>.SO; 007772112008 
C.G.A; 264.0931001-118 
NOME OU R!>V.O SOCIAL; EDUARDO GUIMARÃES DA COSTA LIMA 
ENDEREÇO; R. ROORIGO ARGOLO N" 473 AP 402B (R. VERMELHO) 

PROCESSO· 003498812008 
C.G.A; 296.5381001-35 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: EUNICE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: R COSME DE FARIAS N" 444 AP 302 (C. DE FARIAS) 

PROCESSO: 003084312008 
C.G.A: 274.208/001-98 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: ERICA ROCHA LORDELO 
ENDEREÇO; R. JOÃO PONot N" 18 AP 103 (BARRA) 

PROCESSO: 0031436/2008 
C.G.A: 253.737/001-34 
NOME OU R!>V.O SOCIAL ERICA BARBOSA DE JESUS 
ENDEREÇO: R. CRISTOVAO N" 32E (SUSSUA.RANA) 

PROCESSO: 0030289/2008 :;; .. ~ ~=1S~IAL ELENICE DOS SANTOS NASCIMENTO 
ENDEREÇO; R. MICRONESIA N" 61E (S. MARCOS) 

PROCESSO: 003320112008 
C.G.A: 298.8921001~91 
NOME OU RAZÃO'"SOCIAL: ELIZABETE NOVAES SCHRAMM 
ENDEREÇO· R. ARISTÓTELES DAC. LEAL N"140 (PIATÃ) 

PROC~SSO: 3177812008 
C.G A. 298.4161001-65 
NOME ~U Rf>V.O SOCIAL ELIZABETE CRISTINA LOPES ACCIOL Y DE ALMEIDA 
ENDEREÇO; R. THEODOMIRO BAPTISTA N"197 AP 103 (R. VERMELHO) 

PROCESSO; 004551912008 
C.G.A: 302.8481001-48 

I 

NOMf OU R/>V.O SOCIAL. ELENA ALESSANDRA DE CARVALHO MARTINEZ 
ENDEREÇO: R. CLARA NUNES No 523 AP 10~ (PITUBA) 

PROCESSO: 004176512008 
C.G.A: 183.2611001-63 • . 
NOME OU R/>V.O SOCIAL; FERNANDA MARIA PINTO PORTELA 
ENDEREÇO; R. GAIVOTAS BL 57 (IMBUI) 

PROCESSO: 003257812008 
C.G.A: 245.1171001-97 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: FERNANDA LOROELO ALMEIDA COSTA SANTOS 
ENDEREÇO: R. HOSANNAH DE OLIVEIRA N° 72 AP 1301 NORTE { ITAIGARA) 

PROCESSO: 001861712008 
C.G.A: 268.638/001-11 
NOME OU R!>V.O SOCIAL; FERNANDO LUIZ MAXIXE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: R. T. TELES DE MENEZES No 186 {AMARALINA) 

PROCESSO: 004019812008 
C.GA 301.0761001-96 
NOME f,oU Rf>V.O SOCIAL FRANK ARAÚJO DE ... ELO 
ENDEREÇO; R. MEDEIROS NETO N" 28 AP 102 (6(1G•. V DE .BROTAS) 

PROCESSO: 003488712008 
C.G.A 2992821001·96 
NOME OU RAZÃO SOCIAL GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ 
ENDEREÇO; R. MOCAMBO SJN (TROBOGY 

PROCESSO: 0038264/2008 
C.G.A: 300.8061001-89 
NOME OU R!>V.O SOCIAL: GEYSON DE LIMA SILVA 
ENDEREÇO: R. AMAZONAS N"1146AP 1304 (ITAIGARA) 

PROCESSO: 003857912008 
C.G.A: 3007391001-()9 
NOME OU Rf>V.O SOCIAL GILDMARA SOUZA PAIM 
ENDEREÇO; R. SEBASTIÃO LEME N" 43 (MASSARANOUBA) 

PROCESSO: 001718812008 
C.G.A: 245.2431001-67 
NOME OU R/>V.o SOCIAL GELCIMARA DOS SANTOS BARBOSA 
ENDEREÇO; R MIRANTE DO BONFIM N" 20 (. SERRAT) 

PROCESSO: 001122112008 
C.G.A: 175.3471001-03 
NOME OU Rf>V.O SOCIAL GISLANE GUIMARÃES ALVES 
ENDEREÇO; AV. PAUULO VI N" 1656 AP'203 (PITUBA) 

PROCESSO: 000380312008 
C G.A: 216.5961001-06 
NOME OU RAZAO SOCIAL HELIANE BORGES DE OLIVEIRA 
ENDEREÇO; R RAUL LEITE N" 594 AP 301 (V LAURA) 

PROC&o: 001772712008 
C.G.A; 014.1111001-57 

a DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICIPIO 

NOME OU R!>V.O SOCIAL HERMES DA SILVA BARBOSA E ESPOSA 
ENDEREÇO; AV. ANTONIO C. MAGALHAES N" 2487 511. 713 (P. BELA VISTA) 

PROCESSO: 003498712008 
C.G.A: 224.3151001-43 
NOME OU R!>V.O SOCIAL IVONILDES SANTOS BISPO 
ENDEREÇO: R. RIACHAO DO JACUIPE N" 05 (FAZ. GRANDE DO RE:TIR.O) 

PROCESSO: 000169212008 
C.G.A: 282.3151001-26 . 
NOME OU R!>V.O SOCIAL IZEL DE PANA.MIRELES 
ENDEREÇO: R MOCANBO -ILHADO N" 1038 AP 001 (ALPHAVILLE I) 

PROCESSO: 003695912008 
C.GA 289.839100144 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: ISRAEL PIO CRUZ FILHO 
ENDEREÇO; R. PERO VAZ N" 12 (P. VAZ) 

PROCESSO: 004352412008 
C.G.A: 299.8791001-48 
NOME OU R/>V.o SOCIAL JOAO BÀTISTA CAFEZEIROS SANTOS 
ENDEREÇO: CAM. "07" CAJAZEIRA.S 11 REMANESCENTE -sT 02 N" 116 (A. CLARAS) 

PROCESSO; 003260612008 
C.G.A: 274.5001001-49 
NOME OU R!>V.O SOCIAL JOAO CARLOS SUZART AZEVIEDO 
ENDEREÇO; R. QUIXABA N" 193 (PATAMARES) 

PROC&SSO: 003419512006 
C.GA 299.2991001-114 
NOME <iJ.) R/>V.o SOCIAL JOAO RICARDO BIS~O,J~SUS 
ENDEREÇO; R. HtLIO DE OLIVEIRA N" 53 AP 202 (ST" TEREZA) 

PROCESSO; 007654212007 
C.GA 240.9191001-00 
NOME OU R/>V.O SOCIAL JOSt PAULO SANTANA DOS SANTOS 
ENDEREÇO; R. CLARA SJN 1" ANO (MASSARANDUBA) 

PROCESSO: 001992412008 
C.G.A: 267.4341001-99 
NOME OU R!>V.O SOCIAL; JULIANA CAVALCANTE DE ABREU 
ENDEREÇO: R ALEXANDRE DE HUMBOLDT N" 104 (PITUBA) 

PROCESSO: 004913212008 
C.G.A; 251.0001001-70 
NOME OU R!>V.O SOCIAL: JOSEMAR SW SANTANA PIMENTEL 
ENDEREÇO: R. CASSILANDRO BARBUDA No 48 (C. AZUL) 

PROCESSO: 003765712008 
C.G.A 299.4581001-33 
NOME OU R!>V.O SOCIAL; JAIRO PEDREIRA CARNEIRO 
ENDEREÇO; R. MONTEVIotU N" 02 (N. HORIZONTE) 

PROCESSO: 003121112008 
C.G.A: 279.1401001-98 
NOME ÓU R!>V.O SOCIAL; JOSt DE SOUZA ANDRADE NETO 
ENDER';_9<J: R. cANDIDO PORTINARI N" 350 (AF\10? (BARRA) 

PROCESSO: 0037745912005 
C.G.A: 018.7541001-84 
NOME OU R/>V.o SOCIAL; JOSt LUIZ COSTA SOUZA 
ENDEREÇO; R. PLINIO GUERRIRO N" 429 AP 501 (H. FLORESTAL) 

PROCESSO: 003508412008 
C.GA 295.4921001-93 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: JACQUELINE FIUZA DA SILVA REGI$ 
ENDEREÇO: R. NITA COSTA N" 128 AP 503 (J. APIPEMA) 

PROCESSO: 0038421/2008 
C.G.A: 281,0541001-97 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: JAMILE OLIVEIRA DIAS 
ENDEREÇO; R. RODOLFO PIMENTEL N" 210 AP 1304 (O LISBOA) 

PROCESSO: 003325312008 
C.G.A: 214.3981001-58 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: JEOVANIA NERES DE LIMA 
ENDEREÇO; ~· T AMANOARt N" 21 (A. CLARAS) 

PROCESSO; 003951512008 
C.G.A: 296.701/001-47 
NOME OU R!>V.O SOCIAL. JÚLIO JOSt DOS SANTOS 
ENDEREÇO; R. GUILHERME DIAS N" 35 (A DO PERU) 

PROCESSO: 004471012008 
C.G.A: 301.637/001-12 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: JOSENEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO 
ENDEREÇO; R. IBIRAPUERA N" 30 (A DO PERU) 

PROCEiêSO: 000163812008 
C.G.A:·Q91.3851001-20 
NOME OU R!>V.O SOCIAL: JANE LAMAR SILVA RODRIGUES 
ENDEREÇO; R. PAR COPO. DA PITUBA N" 454 AP 1201(PITUBA) 

PROCESSO: 002042312008 
C.G.A: 281.3791001-72 
NOME OU RAZÃO SOCIAL: JUSCILENE SANTOS DA SILVA 
ENDEREÇO: R. NOVA DE ITAPUA N" 29 (ITAPUA) 

SALVADOR, 31 DE MARÇO DE 2009 
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Diversos 
Publicação feita nos termos da Lei n• 3.675/86 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-BA- CMDCA 

RESOLUÇÃO N.0 01/2009 

O Conselho Municipal dos Direitos e do Adolescente do Município de salvador, no uso das suas atribuições legais 
conferidas pelo Art. 88 do Estatuto da criança e do Adolescente, tendo em vista o disposto no art. 2°, alinea XI da 
Lei Municipal n° 4231/90, e após detida análise da proposta de Regimento Interno apresentada pelos Conselheiros 
Tutelares, resolve: 



a DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICIPIO 

Art. I Aprovar a alteraçl.o do Regimento Interno dos Conselhos Tutelares de Salvador. 

Art. 2 Revogar as Resoluções anteriores sobre o assunto. 

Esta Resoluçlo entrará em vigor a partir da data de sua publicaçlo 

Art. I 

Art. 2 

Art. 3 

REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SALVADOR 

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Regimento Interno. tem por finalidade normatizar o funcionamento dos Conselhos 
Tutelares de Salvador~Ba, com fundamento da Lei Federal 0° 8069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. a Resoluçlo 75/2001 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
A~olescente, a Lei Municipal n° 6.266/03 e Legislaçlo Vigente. 

Tem como base a Lei federal n• 8069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução 075 do 
CONANDA - Conselho nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a lei Municipal n.o 
6266/03, que dispõe sobre a alteraÇão da Jei Municipal de criação e funcionamento dos Conselhos 
Tutelares de Salvador ou Legislação Vigente. 

Parágrafo Único: Conforme lei Municipal, caberá ao Poder Público loca] fornecer 051 
recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao fimcionamento 
do Conselho Tutelar para que as ações necessárias. disciplinadas neste 
regimento, sejam viabilizadas. 

Para melhor entendimento deste regimento, definem-se os seguintes conceitos: 

a) Colegiado: órgao deliberativo composto por cinco Conselheiros Tutelares do mesmo 

b) Sessão Plenária: é a reunilo oficial do Colegiado 

c) Plantão Centralizado: o atendimento nos h.orários e dias que os Conselhos Tutelares nlo funcionam 11a 

sua sede oficial 

d) Assembléia: reunilo de todos os Conselheiros Tutelares 4e Salvador 

CAPITUW 11 DA ÁREA DE ABRANGtNÇJA E COMPETtNCIA . 

'Art. 4 

Art.5 

Art. 6 

Art. 7 

, 
Os Conselhos Tutelares de SalVador, estão sediados nas Regiões Administrativas definidas na 
Resoluçao 20/2006 do CMDCA, confonne art. 2" da Lei Municipal 6.266/03. · 

·Parágrafo Único: Enquanto nlo for possivel a implantação de um Conselho Tutelar para 
cada RA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
editará Resolução definindo a área de abrailgência de cada Conselho 
Tutelar, baseada, quando possivel, na divisão porRA. 

Cada Consc:lho Tutelar somente poderá atuar na sua área de abrangência com observância nos artigos 
147 da Lei Federal n° 8.069190 e no artigo 13 da Lei Municipal n° 6.266/03, ou legislaçao,vigente. 

§ 1 o No caso da nlo identificação da ~ de abrangência, caberá o atendimento imediato, em: 
obediência ao principio da ,"primazia de receber pÍ'oteção e socorro em quaisque~ 
circunstâncias ... devendO, posterionnente, a Coordenação dos Conselhos Tutelares definirem e 
encaminhar ao Conselho Tutelar competente. 

§2° Em situações emergenciais, na impossibilidade de tempo e ·recurso devidamente justificados do 
encaminhamento para o Conselho da área de abrangência, deverá o Conselho Tutelar que fizer 
o atendimento aplicar imediatiunente a medida de proteção e encaminhar ao Conselho Tutelar 
competente, no primeiro dià útil subseqüente. 

Quando os pais da(s) criar'lça(s) ou adolescentC(s) residirem em áreas diferentes o atendimento caberá 
aO Conselho da área onde reside a criança e/ou adolescente. · 

Tratandoase de crianças e adolescentes oriundas de outras localidades do Estado ou Pais a área de 
abrangência será definida: 

I. pela área onde tiver referência familiar; . 

11. pelo lugar onde foi encontrado: i111existindo referência familiar. 

Art. 8 Os casos provenientes de Hospitais e Escolas. no cumprimento dos artigos 13 e 56 do Estatuto da 
piança e do Adolescente, deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar da ~ de abrangência, de acÕrdo com o 

1
ertigo 3° deste Regimento. 

§I 0 Em caso de Crianças e Adolescentes de outras localidades que estejam intbnadas em hospil:&is, 
deverá ser observado o artigo anterior. · 

§2° Situações de ameaça ou violação de direitos que envolvam crianças e adolescentes de várias 
áreas, caberá atendimento imediato ao Conselho Tutelar da área de ocorrência e, caso seja 
necessário um atendimento junto à famflia, deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar da 
área de competência. 

CAPiTULO 111 DAS ATRIBUIÇOES E DOS ATENDIMENTOS 

Art. 9 

Art. 10 

Art. 11 

As atribuições do Conselho Tutelar estio definidas no artigo 136, da Lei Federal n° 8.069/90 e artigos 
4° e s~> da Lei Municipal 6.266/03 ou Legislação Vigente. 

No exercfcio das atribuiçOes referidas no artigo anterior, deverá ao Conselho Tutelar: 

'Í. 

11. 

111. 

IV. 

Subsidiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na elaboração 
de projetos e programas de atendimento a criança e ao adolescente, fornecendo 
informações que apontem as d~das; 

Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente através de seminários, palestras, 
boletins infonnativos e outros. integrandoase às ações do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

Sistematizar dados infonnativos quanto à situação da criança e do adolescente no 
Municipio e encaminhar trimestralmente ao CMDCA. utilizandoase para tanto do SIPIA 
- Sistc:ma de Infonnação para a Infincia e Adolescência; 

Enviar trimestralmente os relatórios de atividades para o CMDCA e ao Órgão que esteja 
vinculado administrativamente. 

Para auxiliar no desempenho das atribuições dos Conselhos Tutelares haverá urna equipe de 
Assossoria Técnica composta por profissionals das áreas de Direito, de Assistência Social e de 

Art. 12 

Art. 15 
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Psicopedagogia, conforme art. 11, da Lei Municipal6266/03. 

Parágrafo Único: A equipe de Assessoramento Técnico funcionará. em horário administrativo, de 
forma centralizada e em local definido pelo Õrglo ao qual os Conselhos 
Tutelares estio vinculados administrativamente. 

Os atendimentos sAo de caráter sigilosos, sendo vedado: 

I. Estudo de caso e comentários fora do colegiado ou na presença de pessoas alheias ao 
assunto; 

11. O acesso de terceiros no decorrer do atendimento; 

111. Divulgaçlo de fichas de atendimento, laudos e pareceres. 

Os atendimentos serlo realizados sem interrupçlo, salvo em casos emergenciais. 

Os documentos referentes aos atendimentos, deverlo ficar, permanentemente, à disposiçAo de todos 
os Conselheiros Tutelares, para viabilizar o atendimento em caSos de intercorr!ncias. que exijam 
encaminhamentos imediatos, na ausência do Conselheiro ~utelar que acompanha o caso. 

Para garantir um atendimento satisfatório à demanda. deve pe~manecer no mlnimo Ol(wn) 
Conselheiro Tutelar na Sede do Conselho Tutelar, nos hon\rios administrativos. 

Parâgrafo Único: Na averiguaçlo de denúncias. também ~ recomendado que seja efetuada 
por mais de Ol(um) Conselheiro Tutelar. 

CAPiTULO IV OA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Das disposiç6es gerais 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Os Conselhos Tutelares terto suas instalações nas suas respectivas éreas de abrangetlcia, em local 
cedido pela Prefeitura Municipal. observandoase as condições adequadas do imóvel, quanto à 
estrutura flsica e a facilidade de acesso ao p(Jblico. 

Parágrafo Único: De acordo com as necessidades, o local de prestaçlo do atendimento à 
populaçlo poderá ser allenldo para atender situações emergenciais, f~ 
populares e sistema de plantões. 

Os Conselhos Tutelares funcionarlo das seguintes fonnas: 

§ I" No honlrio administrativo de segunda a sexta-feinl, das 08:00 às 18:00 horas e atendimen~ 
emergenciais das 18:00 às 20:00 horas. 

§ 2° Nos sábados. domingos e feridls em regime de plantão centralizado diurno das 08:00 às 20:00 
horas. 

Os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar ficarlo à 
disposição do(s) Conselheiro(s) Tutelar(es). 

Dos Plantões Centralizados 

Do plantão centralizado diurno 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Os plantões centralizados diurnos acontecerão nos sábados. domingos e nos feriados oficiais das 
08:00 às 20:00 horas. 

§ to Os plantões ser1o partilhados entre todos os Conselhos Tutelares. 

O plantao centralizado acontecerá em uma ou mais sedes de Conselfto Tutelar. 

O plantão centralizado terá no minimo dois Conselheiros para o seu funcionamento. 

Os Conselhos Tutelares elaborarlo a escala dos Plantões Centralizados para seis meses conforme 
formulário padrão e as encaminharão para o CMDCA e órgão municipal que estão vinculados 
administrativamente. 

§ 1 o A escala deve ter a data, o nome do Conselheiro Tutelar e o número do seu respectivo 
Conselho Tutelar. 

§ 'r Respeita-se a rotatividade de cada Conselho Tutelar e também dos seus Conselheiros. 

§ 3 Somente pode haver troca de esCala mediante documento assinado pelos Conselheiros 
Tutelares. 

O plantão centralizado deve ter livro de ocorrência próprio guardado na secretaria da sede do Plantio 
Centralizado. 

O Plantão Centralizado deve ter livro de comparecimento próprio. 

§ 1 o Serêo anotados todas as pessoas que comparecerem no atendimento do plantão centralizado, 
informando no livro o nome, o horário da chegada e RG se tiver. 

§ 2" O Conselheiro Tutelar ao assumir o plantão deverá registrar sua presença mediante assinatura e 
hon\rio de chegadÍ: como também registrará o encerramento do seu plantio, no livro. 

No cumprimento do regime de plantão, competiré. ao Conselheiro Tutelar atuar em casos' 
emerg~nciais. 

§I" Os atendimentos realizados durante os plantões terão continuidade nos respectivos Conselhos 
Tutelares de abrang~cia. · 

;Da freqüência e das faltas 

'Art. 26 

Art. 27 

Art.28 

Art. 29 

Art. 30 

A assiduidade dos Conselheiros Tutelares e dos funcionários colocados à disposição do Conselho 
Tutelar será atestada por lista de freqüência, que será encaminhada ao órglo municipal ao qual os 
Conselhos Tutelares estio vinculados administrativamente. 

O Conselho Tutelar deve ter livro de ocorrência própria. 

O Conselho Tutelar deve ter livro de comparecimento próprio que fique na mão do atendente. 

§ 1° Serão anotados todas as pessoas que comparecerem no atendimento do respectivo Conselho 
Tutelar, informando no livro o nome, assinatura, o horário da chCgada e o número do RG. 

§ 2° O Conselheiro Tutelar deverá também seguir o procedimento do parágrafo anterior na chegada 
dos dois turnos. 

O Conselheiro Tutelar deverá preencher também na lista de freqüência os plantões com os seus 
horários conforme anotações no livro de comparecimento do Plantão Centralizado. 

O Conselheiro Tutelar deverá registrar em formulário padronizado as atividades externas. como 
diligências e representações do Conselho Tutelar. discriminando a data, o horúio de inicio e fim, o 
local e a atividade .... 
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Para justificativa das faltas, o Conselheiro Tutelar apresentará em até três dias úteis após o primeiro 
dia da falta. atestado médico, e/ou relatório acompanhado de documentos comproba.!órios, ao 
Coordenador( a) do seu Conselho Tutelar, que encaminhará. imediatamente ao órgão municípal ao qual 
estão vinculados administrativamente, arquivando uma cópia· 

§ 1 o Deve ser entregue ao Coordenador o documerito original. protocolando a sua entrega 

§2° Na ausência da justificativa legal no prazo estabelecido, ocorrerá o desconto na folha de 
pagamento, sem prejuizo das demais sanções. 

§3° Na eventual necessidade de faltar ao Plantão centralizado devetá ser feita à substituição com 
um outro membro do Colegiado. 

§4° A folha de freqüência de cada Conselheiro Tutelar deverá ser entregue ao órgão municipal que 
esta vinculado administrativamente até o quinto dia útil de cada nlês. 

As faltas não justificadas serão obrigatoriamente comunicadas ao CMDCA e ao órgão municipal ao 
qual estão vinculados administrativamente pelo coordenador do Conselho Tutelar, para aplicação das 
penalidades previstas na Lei Municipal. 

§I o Inclui-se também para todos os efeitos, as faltas ocorridas em reuniões do Colegiado ou da 
Assembléia dos Conselhos Tutelares, nos plantões centralizados e comissões. 

§2° Ao; faltas devem ser comunicadas até o 5° dia útil do mês subseqüente. 

Cada Conselho deverá decidir em sessão plenária. sua escala de férias. 

§1° Caberá ao coordenador, enviar até o terceiro mês de cada ano da gestão, a escala de férias, para 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de tomar as 
pr.ovidências relativas ao suplente. 

§2° O Conselheiro Tutelar somente poderá usufruir as suas férias após a sua publicação pelo 
CMDCA no Diário Oficial do Municfpio. 

§3° Havendo dissenso o CMDCA tomará as providências cabiveis. 

CAPiTULO V DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Art. 42 

São instâncias dos Conselhos Tutelares: 

I. Assembléia de todos os Conselheiros Tutelares 

11. Coordenação dos Conselhos Tutelares; 

111. Sessao Plenária 4.e cada Conselho Tutelar; 

IV. Coordenador( a) de cada Conselho Tutelar; 

V. Secretário (a) de cada Conselho Tutelar; 

VI. Comissões. 

Fica constitufda a Assembléia Geral de todos os Conselheiros Tutelares de Salvador 

§ 1 o A assembléia se reunirá trimestralmente, com duração de quatro horas; 

§2". O( A) Coordenador( a) da Assembléia será indicado pela Coordenação dos Conselhos Tutelares; 

§3° A Assembléia será convocada pela coordenação no mfnimo com quinze dias de antecedência. 
intbnnando ao CMDCA. 

Compete à Assembléia Geral dos Conselheiros Tutelares: 

Discutir os témas apresentados pela Coordenação; 

11 Nomear membros ducomissOes; 

III Indicar um representante dos Conselhos Tutelare!< para cada Câmara Técnica do CMDCA,. 
exceto~ a CAntara Técnica de Legislação e Infra-estrutura que terá dois representantes; 

IV Propor ao CMDCA alterações no Regimento lntel'no. 

Parágrafo Único: Os representantes nas CAmaras Técnicâs do CMDCA representado os Conselhos 
Tutelares nas Assembléias do CMDCA. 

A lista de presença será assinada no inicio da Assembléia em ordem de chegada. anotando horário, 
nome e número do Conselhó Tutelar. 

No horário de encerramento da Assembléia· todos os participantes assinarão outra lista de presença 
ati'atando horário de saida. nome e número do Conselho Tutelar. 

A assembléia terá três chamadas: a primeira no horário marcado, a segunda com trinta minutos após e 
a terceira com quarenta e cinw minutos. Não havendo quorum. não acontecerá a assembléia 

Parágrafo Único: CQmo quorum entenda-se a metade dos Conselheiros Tutelares de 
Salvador mais Üm. · 

Para a justificativa de au~ncia aplica-se o disposto do art. 30 e deverão ser apresentadas por escrito à 
mesa coordeóadora, as quais serlo apreciadas na coordenação e remetido para o CMDCA. 

As Assembléias ordinárias e extraordinárias obedecenlo ao seguinte funcionamento: 

§1' 

§2" 

I. AbertW11 pelo( a) Coordenador( a); 

11. Verificação do número de presentes; 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior; 

Infonnes e comunicações referentes às del_iberações da Assembléia anterior; 

Discussão e votação da matéria em pauta; 

Apresentação das Comissões; 

Distribuição dos temas para as respectivas comissões; 

Comunicações gerais da mesa coordenadora; 

IX. O que ocorrer; 

X. Encerramento. 

Não será objeto de discussão ou votação o assunto que rlão conste da pauta, salvo por decisãoj 
do plenário, caso em que será discutida após conclusão dos trabalhos programados para ~ 
Assembléia 

Matéria de pauta que, por qualqu~ motiv?, ~ão for discutida e vo~ deverá co~; 
obrigatoriamente, na pauta da reumão ordmária subseqüente, salvo dec1slo contrária dq 
plenário. 

A cada assembléia será lavrada uma Ata em livro próprio peloía) secretário( a) contendo, em resumo, 
todos os assuntos tratados e as deliberações que forem tomadas, as quais deverlo ser lidas e 
aprovadas ao fim da Assembléia 

Parágrafo Único: A Ata será assinada pela coordenação da mesa. 

Art.43 

Art. 44 
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Caberá ao Coordenador(a) da Assembléia encaminhar ao CMDCA a relação dos Conselheiros 
faltosos, observando-se o disposto no artigo 60, inciso III da Lei Municipa16.26612003 ou legislação 
em vigor. 

Parágrafo Único: O coordenador da Mesa deverá entregar a relação dos faltosos dentro da 
prazo de três dias úteis. 

As deliberações da Assembléia senlo tomádas pela maioria simples de seus membros, sendo; 
promulgadas pelo( a) Coordenador( a). 

Da coordenaçlo dos Conselhos Tutelares 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

A C~rdenaçlo dos Conselheiros Tuielares. constituída pelos coordenadores de cada Conselho, é ~ 
órgão que disciplina a ~rganização interna do conjunto dos Conselhos Tutelares no Municipio. 

Compete à Coordenação dos Conselhos Tutelares: 

II 

111 

Unifonnizar a fonna de prestar o atendimento, bem como harmonizar o entendimento das 
atribuições pertinentes ao Conselho Tutelar; 

Manifestar-se em nome doe Conselheiros Tutelares; 

Representar publicamente ou designar representante dos Conselhos Tutelares junto à 
Sociedade e ao Poder-Público quando entender conveniente; 

IV Decidir sobre os conflitoS' de área de competência entre os Conselhos Tutelares; 

V Prestar contas trimestralmente dos trabalhos realizados, em relatório circunstanciado, a se~ 
remetido ao CMDCA; 

VI Elaborar a pauta da Assembléia Geral dos Conselheiros Tutelares; 

VII Indicar o( a) Coordenador( a) e Secretário( a) da Assembléia Geral dos Conselheiros Tutelares; 

VIII Convocar Assembléia extraordinária dos Conselheiros Tutelares. 

A coordenação se reunirá ordinariamente uma vez por mês. 

§I o As reuniões acontecerllo no horário administrativo. 

§ZO NAo havendo mais que a metade dos membros, não acontecerá a reunião da coordenação. 

A lista de presença será assinada no inicio da reunilo da coordenaçlo em ordem de chegada,! 
anotando horário, nome e número do Conselho Tutelar. 

No horário previsto da sessAo todos os participantes assinarão outra lista de presença anotando horário 
de salda, nome e número do Conselho Tutelar. 

No inicio de sua reunião será detenninado o( a) secretário( a) da reunião que deverá registrar a Ata em 
livro próprio. 

As deliberações serlo tomadas pela maioria simples de seus membros. 

pa Sessio plenAria de cada colegiado 

Art. 52 

Art. 53 

Art. 54 

Art. 55 

Art. 56 

O colegiado se reunirá em sessão plenária semanalmente num dia fixo. 

Parágrafo Único: Na primeira sessAo da gestlo será estabelecido o horário e. o dia· da 
semana, dispensando a necessidade de çonvocatória. salvo sessão 
extraordinária. · 

As deliberações das sessões plenárias do Conselho Tutelar serlo to~ pela maioria simples de 
seus membros, sendo promulgadas pelo( a) Coordenador( a) do Conselho. 

Sempre que necessário, o Colegiado realizará reuniões conjuntas com os técnicos que compOem a 
Assessoria Técnica. 

O plenário de cada Conselho Tutelar é o fórum máximo, normativo e deliberativo, com obedi&lcia 
aos seguintc:s requisitos: 

I. 

11. 

É indispensável a maioria dos membros do Conselho Tutelar para a realização das: 
sessões do plenário; 

As sessões do Plenário somente serão públicas, se houVer con~ocação especifié'a. para 
detenninado fim. podendo participar, mediante convite, sem· direito a voto, 
representantes e dirigentes de instituições cujas atividades conttibuam para a reali7Jl.Çio 
dos objetivos do Conselho Tutelar. 

O(A) coordenador( a) deverá comunicar ao CMDCA. ao fim de cada mês, em fonnuiário próprio, os 
Coriselheiros Tutelares presentes e ausentes nas Sessões Plenárias. 

Parágrafo Único O fonnulário deve eonter datà da sessão do colegiado, hórário, nomes dos 
presentes, nomes dos ausentes com eventuais justificativas e em anexo os 
documentos comprobatórios. 

Do(a) Coordenador do Colêgiado 

Art. 57 

Art. 58 

A coordenação de cada colegiado será composta por um(a) coordenador(a) e um(a) sei:retário(a) 
escolhidos entre os seus membros. 

Ao coordenador, além de suas atribuições de Conselheiro Tutelar, compete: 

I. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

Representar o Conselho Tutelar; 

Assinar documentos e correspondências oficiais d~ Conselho; 

Presidir as reuniões plenárias, tomando parte nas discussões, com direito a voto; 

Convocar sessões extraordinárias, sugerir a pauta e a ordem do dia. abrir, rubricar e 
encerrar os livros utilizados pelo Conselho Tutelar nas reuniões; 

Promulgar as deliberações do Conselho; 

Requerer os recursos humanos, materiais e financeiros previstos no orçamento 
municipal, para o bom funcionamento do Conselho Tutelar, administrando-os junto com 
"$•) secretário( a) do Çonselho; · 

Ao observar qualquer ato que julgue prejudicial ao funcionamento do Conselho Tutelar, 
convocar o colegiado no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) para deliberar a 
.soluçao do problema; 

Preparar e enviar mensalmente ao órgão municipal que esta administrativamente! 
vinculado e responsá.vel pelo pagamento dos subsidias e salários, a freqüência meJWLl, 
dos membros de seu Conselho Tutelar e dos funcionários colocados à disposiçlo; 

Solicitar e participar da realizaçlo de estudos e pesquisas sobre a situaçlo e atençlo l 
criança e ao adolescente, sugerindo medidas que visem à otimizaçlo das ações do 
Conselho Tutelar, sobretudo projetos de f<>r111ação, capaoilação, treinamerito t 
reciclagem de Conselheiros Tutelares e Servidores; 
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x. 
XI. 

XII. 

.-Participar na coordenaçAo dos Conselhos Tutelares; 

Preparar e enviar ao CMOCA e ao órglo municipal ql,IC esta vinculado 
administrativamente relatório trimestral dos atendimentos; 

Outras atividades correlatas e inerentes ao cargo. 

DO(A) .~ECRETÁRIO(A) 

Art. 59 Ao secretário, além das suas atribuições de Conselheiro Tutelar compete: 

I. Secretariar as sessões do colegiado; 

11. Manter organizados livros, fichas e toda documentaçlo do Conselho Tutelar; 

III. Supervisionar, a fim de manter as condiç6es necessluias para asseio e conservaçlo e manutençlo das 
instalaçlles do Conselho Tutelar; 

IV. Prestar asseSsoramento t6cnico e administrativo ao Conselho Tutelar, a fim de otimizar o atendimento; 

V. Msc:sso111r o( a) Coordenador( a) nos assuntos pertinentes ao Conselho Tutelar; 

VI. Elaborar com o( a) Coordenador( a) a sugcstlo de pautas das sessões plenárias; 

VIl. Tomar providências administrativas ncc:essárias à convocaçlo, instalaçlo c funcionamento das 
reunioes do Conselho Tutelar; 

VIII. Msc:ssow a elaboraçlo do relatório anual do Conselho Tutelar, junto aos demais Conselheiros 
Tutelares e apresentá-lo em sesslo plenária para aprovaçlo; 

Art. 60 

Art. 61 

;ru.. 62 

Art. 63 

Art. 64 

IX. ~ documentos necessãrios aos encaminhamentos do Conselho Tutelar, de acordo com as 
delibemções das sessões plenárias; · 

X. Adotar providencias para expediçlo de documentos; 

XI. Requerer a Prefeitura Municipal do Salvador, pessoal para atender as necessidades -do Conselhu 
Tutelar ou o remanejamento de servidores; 

XII. Outras atividades correlatas e inerentes ao cargo. 

O mandato do( a) Coordenador( a) e do( a) Secretário( a) será de um ano, podendo ser reeleito por igual 
periodo, nlo sendo permitida mais de uma recooduçlo na mesma funçlo. 

A eleiçlo do( a) Coordenador( a) e do( a) Secretário( a) deverá acontecer na primeira semana da nova 
gestlo e as seguintes, um mês antes do ténnino do mandato. 

§I• 

§2• 

§3• 

§4• 

A eleição deve ser lavrada no livro de Ata do Conselho Tutelar, mencionando a data da eleiç:Ao 
e os membros participantes. · 

Somente poderá haver eleição se houver no minimo 4 Oonselheiros Tutelares presentes. 

O( A) novo( a) coordenador( a) e secretário( a) assumirlo as suas funçl!es-no dia subseqüente ao 
ténnino do mandato do atuaJ coordenador( a) e secretário( a), exceto na primeira gestão quando 
estes assumem as suas ~nçOes de imediato. · 

O resultado da eleição deve ser comunicado pelo{a) Coordenador(a) atual ao êMDCA, ao 
' órgão municipal que os Conselheiros Tutelares estão vinculados adminisb'ativamente e aos 

órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direito no prazo mãx_imo de 3 dias úteis. ) 

O(A) Coordenador(a) e o(a) Secretário(a) poderio perder o cargo por decisao de maioria dos 
membros de·seu Conselho Tutelar, em sessão plenária convocada para ta1 fim. devendo, na mesma 
reunião, proceder nova eleiçlo para ocupação da vacância • 

§ 1° A sessão deve conter no minimo 4 dos membros do Conselho Tutelar. 

§~ Os novos eleitos assumirão a sua função a partir da sua eleição complementando o tempo deste 
mandato. 

§3° O resultado da eleição deve ser comunicado pelo coordenador atuaJ ao CMDCA, ao órgão 
municipal que os Coqselheiros Tutelares estão vinculados administrativamente e aos órgãos 
integrantes do Sistema de Garantia de Direito no prazo de 3 dias úteis 

Ocorrendo as férias do Conselheiro Tutelar no exercicio da coordenação o cargo serâ acumulado pelo 
outro membro da coordenação. 

Ocorrendo vacância do cargo de Conselheiro Tutelar, o Coordenador, comunicará imediatamente ao 
Conselho MunicipaJ dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a efetivaÇão do suplente. 

Das Câmaras técnicas e comissões 

Art. 65 

Art. 66 

Art. 67 

Art. 68 

As Câftlaras Técnicas são órgãos auxiliares pennanentes dos Conselhos Tutelares, compostas por no 
minimq S membros. com a finalidade de analisar, verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir 
parecer sobre as matérias que lhe forem atribuidas. 

Parágràfo Único: É vedado a participaçlo de mais um membro do mesmo Conselho Tutelar 
na mesma Câmara Técnica. 

Ficam instituídas as 'seguiÓtes Câmaras Técnicas: 

I. Administração e planejamento; 

11. Articulaçlo e divulgaçlo; 

III. E~do de casos e eilcaminhamentos; 

IV. Orçamento e polfticas públicas; 

V. Ética e procedimentos. 

Parágrafo Único: Poderão ser criadas ComissOes temporárias, para tratar de matérias que 
porventura nAo estejam contempladas nas Câmaras Técniças acima e que 
requeiram urgência no tratamento das mesmas. 

Compete à Câmara Técnica de Administração e Planejamento: 

H. 

Ill. 

IV. 

Buscar subsidias para otimizar o funcionamento técnico e administlativo do Conselho 
TJJtelar:~ 

Criai mecanismos para assegurar os direitos e vantagens dos Conselheiros Tutelares; 

Fazer o planejamento anual das ações do órgAo; 

Elabow projetos; 

V. Elaborar documentos.de interesse geral; 

VI. Outras atribuições que lhe forem conferidas nas Assembléias. 

Compete à Câmara Técnica de articutaçlo e divulgaçlo: 

I. Buscar os meios necessários para a divulgaçlo do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

H. 

Ill. 

Produzir materiais infonnativos: folders, cartazes, boletins. panfletos. etc.; 

Promover a articulaçlo necessária para garantir a participação dos Conselheiros 
Tutelares em encontros de capacitaçlo e eventos de interesse do Conselho Tutelar; 

Art. 69 

Art. 70 

Art. 71 

Art. 72 

Art. 73 

Art. 74 

'Art. 75 

'Art. 76 

IV. 

V. 

VI. 
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Promover eventos: seminários,. palestras. encontros, etc.; 

Promover confraterni~; 

Promover a tuúculaçilo com outros Conselhos de poUticas públicas. visando a 
promoçllo, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes; 

VIl. Outras atribuições que lhl: forem conferidas nas Assembl~ias. 

Compete à C4mara Tl!cnica de Estudo de Casos e Eocaminhamentos: 

I. 

11. 

Ill. 

IV. 

Unificar os procedimentos dos Conselhos Tutelares; 

Buscar a padronizaçlo dos encaminhamentos feitos nos Conselhos Tutelares,; 
estabelecendo modelos unificados.para as medidas aplicadas; I 
Buscar assessoria j~dica e outras que se fiz.crcm ncccss6rias, para estudo de cas1 
complexos; . 1 

Outras atribuições que lhl: forem conferidas nas Assembléias. 

Compete à C4mara T6cnica de Orçamento e Pollticas Públicas: 

I. Elabo111r o orçamento anual necess6rio à manutençlo dos Conselhos Tutelares <i 
apresentar ao executivo municipal; • · 

11. Fazer levantamento periódico:: das prioridades referentes 6s pollticas públicas., 
necess6rias.para os encaminhamenlo6 das crianças e adolescentes; 

111. Propor projetos destinados ao ateodimento das necessidades levantadas e. 
apresentar ao Cooselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

IV. Buscar. assessoria na ãrn econômica e legislaliva, para auxiliar o desempenho de suas 
funções; 

V. Outras atribuições que lhe forem conferidas nas Assembltias. 

Cumpcte à Clmara Técnica de Etica e Procedimentos: 

I. Discutir e elaborar códigos de ética e procedimentos para os Conselheiros Tutelares; 

H. Avaliar situações referentes aos comport8mentos dos Conselheiros Tutelares e 
funcionérios. emitindo parecer; 

lll. Outras atribuições que lhe forem conferidas nas Assembltias. 

Os pareceres das Câmaras Técnicas e Comissões serlo apreciados. discutidos e votados n~ 
Assembléia dos Conselheiros Tutelares e encaminhados ao CMOCA. 

Poderão participar das reuniões das Câmaras Técnicas e Comissões como convidados especiais. sem 
- direito a voto, representantes de instituições, entidades e pessoas que tenham algum vinculo com a 
questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Os membros de cada C~ Técnica e Comissilo elegeria entre si um(a) coordenador(a) e um(a) 
a:lator(a). 

Compete ao Coordenador da Câmara Técnica e Comissao: 

I. Convocar e dirigir as reuniões; 

11. Encaminhar à Assembléia os estudos e propostas; 

111. ~Outras atividades con-elatas e inerentes ao cargo. 

Compete ao relator da Câmara Técnica e Comissão: 

Fazer registro das discussões e encaminhamentos da Câmara Técnica e Comisslo; 

11. Elaboryu- os relatórios; 

Ill. Manter organizados os documentos da Câmara Técnica e Comisslo. 

CAPITUW VI DAS FALTAS E PENALIDADES 

Art. 77 

Art. 78 

Art. 79 

As penalidades aplicáveis ao Conselheiro Tutelar são: 

I. Advertência; 

Suspenslo; 11. 

111. Perda do mandato. 

Parágrafo Único: As hipóteses em que as penalidades serAo aplicadas, slo as constantes nos 
artigos 56 a 60 da l.ei Municipa16.266/03. 

Além das hipóteses pennitidas por Lei (licenças de acordo com o artigo 23 da Lei MunicipaJ 
6.266/03). são admitidas também as seguintes hipóteses de afastamento do Conselheiro Tutelar: -. 

Suspensão em conf~nnidade com o -artigo 59 da Lei Municipal6.266/03; 

Ih Candidatura a cargos públicos eletivos; 

Parágrafo Único: Deverá ser apresentado ao Conselho Tutelar relatório fundamentado, para a devida 
comunicaçlo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e d~ 
Adolescente e efetivação do suplente. 

Os casos de descumprimento e inobservância do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 
Municipal 6.266/03. de Legislaçlo vigente e do presente Regimento, encaminhados à CAm~ 
Técnica de Ética e Procedimentos. para apuração e emissão de parecer. serlo eocaminhados ao: 
CMDCA para,aplicaçAo das medidas cabiveis. ' 

CAPITUW VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

·Art. 80 

Art. 81 

Art. 82 

Art. 83 

Os servidores de órglos e entidades públicas e 'ou privadas. que venham a ser colocados à disposiçlo 
dos Conselhos Tutelares, cwnprirAo, no desempenho de suas funçôes, a jornada de trabalho exigida 
pelos 6rgioslentidades cedentes. sendo os mesmos coordenados pelo Conselho Tutelar. 

Na participação em atividades externas tais como: conferências, seminários. encontros e outros 
eventos de interesse do Conselho Tutelar, deverá ser garantida a igualdade de participação. 
assegurando-se a rotatividade. 

§ 1° O periodo de participação nos eventos nAo implicará em perda salarial dos participantes. 

§2° O Conselheiro Tutelar escolhido para participar ou representar seu Conselho, deverá prestar 
contas ao seu Colegiado. mediante relatório escrito e entrega do material distribuido no evento, 
'para que faça parte do acervo do Conselho Tutelar e que todos tenham acesso. Estas 
responsabilidades se estenderão ao conjunto de Conselhos Tutelares, quando estiver 
representando este órgio, sem prejuizo dos relatórios ao órgão financiador da viagem. 

O presente Regimento poderá ser modificado em sessão plenária do CMDCA, consultando a 
Assembléia dos Conselhos Tutelares. 

Os casos omissos e as dúvidas de interpretaçlo deste Regimento sc:rlo resolvidos em sesslo plenária 
do CMOCA, consultando a Assembléia dos Conselhos Tutelares. 

O presente Regimento foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinéria de número 120, do 
CMDCA, realizada em 26 de novembro de 2008 e a sua vig&lcia se dará: a partir da data de sua 
publicaçlo. 


