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Lei nQ 466, de 16 de setembro de 2013. 

EMENTA: DISPOE SOBREA POLiTICA MUNICIPAL 
; 

DE ATENDIMENTO ADS DIREITOS DA CRIAN9A E 
DO ADOLESCENT£, 0 CONSELHO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DA CRIAN9A E DO ADOLESCENT£, 0 
CONSELHO TUTELAR E O FUNDO DA INFilNCIA E 
ADOLESCENCIA e da outras providencias 
correlatas. 

Fa90 saber que a Camara Municipal de' Jati, Estado do Ceara, rio 
uso de suas atribuicoes legais, em sessao ordinaria realizada no dia 06 de 
setembro de 2013, aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

TITULO I 
DA POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA 

CRIAN<;:A E DO ADOLESCENTE 

CAPITULO I 
Disposicoes Gerais 

Art. 12 - Esta Lei dispce sabre a Politica Municipal de 
Atendimento aos Direitos da Crianca e do Adolescente, fixando as normas 
gerais para sua adequada aplicacao, estabelecendo as novas normas 
concernentes ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente, ao Conselho Tutelar e ao Fundo da Infancia e Adolescencia. 

Art. ZQ - A Politica de Atendimento aos Direitos da Crianca e do 
Adolescente, no ambito Municipal, far-se-a par meio das seguintes linhas de 
acao: 

I - politicas sociais basicas: 

II - politicas e programas de assistencia social, em carater 
supletivo, para aqueles que deles necessitem: 

III - services especiais de prevencao e atendimento medico e 
psicossocial as vitimas de negligencia, maus tratos, exploracao, abuso, 
crueldade e opressao: 

IV - service de identificacao e localizacao de pais, responsaveis, 
criancas e adolescentes desaparecidos; 
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TITULO II 
Dos Instrumentos da Politlca Municipal de Atendimento aos Direitos 

da Crlanca e do Adolescente 

Art. 62 - Sao instrumentos da Politica Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Crianca e .do Adolescente: 

I - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescents 
(CMDCA); 

II .., Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 
(FMDCA); 

III - Conselho Tutelar. 

CAPITULO I 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 

Secao I 
Dlsposlcoes gerais 

Art. 72 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente de Jati (CMDCA) e um 6rgao deliberativo, formulador e 
controlador da politica de atendimento aos direitos da crianca e do 
adolescente, vinculado a Secretaria Municipal de A�ifo Social, com 
cornposicao paritaria de seus membros. 

Secao II 
Composicao, requisitos, processo de escolha, natureza juridica e perda 

da funcao 

Art. 82 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente de Jati (CMDCA) e composto por 10 (dez) membros titulares, 
sendo 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal, com 
representatividade originaria da Secretaria de Saude, Secretaria de Acao 
Social, Secretaria de Administracao, Secretaria de Educacao e Secretaria de 
Agricultura, e 05 (cinco) representantes das Entidades Sociais. 

Paragrafo unico - Para cada Conselheiro Titular havera um 
suplente, indicado pelo orgao ou organizacao ao qual pertence o membro 
efetivo. 
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CAPiTULO III 
Do Conselho Tutelar 

Secao I 
Dlsposlcoes Gerais 
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Art. 20 - 0 Conselho Tutelar e orgao permanente e autonomo, 
nao jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da crianca e do adolescente. · 

Art. 21 - No Municipio de Jati havera 01 (um) Conselho Tutelar 
coma orgao integrante da administracao publica local, composto de 5 
( cinco) mernbros, escolhidos pela populacao local para mandato de 04 
(quatro) anos, permitida 01 (uma) reconducao, mediante novo processo de 
escolha. .. 

Secao II 
Do funcionamento 

Art. 22 - 0 Conselho Tutelar deve funcionar com a presenca de 
todos os conselheiros, de segunda a sexta-feira, das 8h00min (oito) horas da 
manha ate as 17h30min (dezessete horas. e trinta minutos),com intervalo 
entre jornada de uma e hora e meia para refeicao, · 

Paragrafo Unico - Fora do dia e horario de expediente, bem 
coma nos feriados, os conselheiros distribuirao entre si, segundo as normas 
do Regimento Interno, o atendimento em regime de plantao, sendo que para 
o regime de plantao o Conselheiro tera seu name divulgado em escala 
previamente elaborada pelo Conselho Tutelar, para o atendimento das 
ernergencias e ocorrencias, 

Art. 23 - 0 Conselho Tutelar lavrara ata diaria de suas 
deliberacoes, fazendo constar as ausencias dos conselheiros, justificadas ou ·, 
nao. 

Art. 24 - Os conselheiros escolherao, na data da posse, o seu 
presidente, vice-presidente e secretario, para um mandato de 01 (um) ano, 
nao havendo limitacao para quantidade de reeleicoes. 

Art. 25 - A Adrninistracao Publica Municipal disponibilizara .o 
suporte tecnico-administrativo-financeiro necessario a eficiente atuacao do 
Conselho Tutelar, tambern disponibilizando as instalacces fisicas para o 
eficiente exercicio das atividades do Conselho. � 
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