
onselho Municipal de bireitos da Crianga e
do Adolescents

RESOLUQA0 N ' 17/2022
De 13 de Setembro de 2022

Aprovar I ' alteragao do Regimento Interns
' do Conselho Tutelar de Guaxup6-MG.

O Conselho Municip

MG, fundamentado
confere o Estatuto

8069/90;

I de Direitos da CrianQa e do Adolescente cle Guaxup6,

o Lei Municipal 2.675/2019 e no uso da compet6ncia que

da Crianga e do Adolescente - ECA - Lei Federal Ro

Considerando a piediria ordin6ria do Conselho Municipal de Direitos da Crianga

e do Adolescente dcl Guaxup6 em 12 de setembro de 2022, registrada em ATA

de no 18/2022;

RESOLVE

Art. lo Aprovar a j-a alteragao do Regimento Interno do Conselho Tutelar de

Guaxup6-MG;

Art. 2o Etta Resolugao entra em vigor a parter de sua publicagao

Guaxup6

£
Presidents CMDCA
Walmor 8mbroti

/

12 de Setembro de 2022
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REGIMENTO INTERNO Di CONSELHO TUTELAR DA CKiANQA E DO ADOLESC
GUAXUPE/MG

ENTE DE

CAPiTULO I

D+ DENOMiNAQAO, SEDE E FINALIDADE

SEQAO I

DA DENOMiNAQAO

seQAO ll
DA SEDE

=al:Till:;E;l. R:llH.Hll :l REID
3551 -541 5

SEQAO 111

DA FINALIDADE

Art. 3' O Conselho Tuteidr de Guaxup6 6 6rgao permanente
encarregado pda socieda(je de zelar peso cumprimento dos
adolescentes, previstos na leida Lei n '. 8.069/90.

e aut6noma nio jurisdicional,
direitos da:s criangas e dos

CAPiTULO ll
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iO FUNCIONAMENTO E ATRIBUIQOES

SEQAO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 4' O Conselho Tutelar de Guaxup6 funcionari atendendo, por meio de seus Conselheiros, faso
a caso:

1.

11

De segunda a sexta-tdira, o atendimento na sede sera das 07h30min ds llh30min e das
1 3h00min ds 17h00minl registrado em ponto eletr6nico. . .
Nos horgrios de aimoW4, noturnos, feriados e finais de semana, o atendimento sera efetuado
por memo do plantao de disponibilidade a ser exercido por um Conselheiro Tutelar, contactado
atrav6s do n ' (35) 9 88+1-7123, obedecendo-se a escala de rodizio

$ 1o O Conselheiro Tutelar cjxercera suas fung6es de segunda a sexta-feira
horas, em horgrio determinadb pelo presente Regimento Interno

pelo periodo de oito

$ 2o O Conselheiro Tutelar, fjeia manha, relatarg as ocorr6ncias de seu plantao de disponibilidade,
entregara o celular e perman+cera em sobreaviso.

EJ:=z'=1'::u'£k= ==r=='=:===:!:':su=:=:=:::'=:=El:
seQao 11.

$ 4o A escala de trabalho
coordenador ao Conselho M

suas posteriores alteraQ6es deverio ser sempre comunicadas pelo
nicipal dos Direitos da Crianga e Adolescente de Guaxup6 (CMDCA).

: ,:;=H'E====£t= :: F= == ,e=J= S:== ':;!: ?::=1= :::::=S:£
6rgao ou entidade e outra para arquivo do Conselho.

$ 6' Qualquer pessoa que
desse, 6rgao este, que acoi

rocurar o Conselho Tutelar sera prontamente atendida por um membro
ipanhara o caso at6 o encaminhamento definitivo.

K£HE l:b HUIF=nlE.i;lH,==:;
realizadas e expedira reiat6jio das atividades desenvolvidas, aos 6rgaos competentes.



&
Art. 5o Os Conselheiros Tuteibres de Guaxup6 reunirao. ordinariamente, quinzenalmente, na sede
do Conselho ou em outro iocbi apropriado, em dia e hora a serem definidos pda coordenagao, e
extraordinariamente tantas ve4es quantas forem necessdrias.

al.$":' ""'us#:1 13T :SITH""'
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lv.

As sess6es servo instaibdas com o qu6rum minimo de tr6s (03) Conselheiros Tutelares e as

decis6es em relagao aoj; casos servo tomadas em colegiado.
Nas sess6es, seri tratbdo qualquer assunto referente is atribuig6es legais do Conselho

Tutelar, vedada nas mej;mas a discussio de assuntos estranhos aos servigos do 6rgao.

As medidas de cargter emergencial, tomadas durante os plant6es, servo comunicadas aos

demais Conselheiros ncl primeiro dia otil subsequente, para ratificagao ou retificagao.

As decis6es servo mbtivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante

documentos escritos, nb puzo mgximo de quarenta otto horas, sem prejui2=0 de seu registro

em arquivo pr6prio, na j;ede do Conselho.

Parigrafo Onico -- As reuni6bs ordinirias ou extraordinirias do Conselho Tutelar servo realizadas
Onica e exclusivamente enjre seus membros, diante do sigilo das informag6es e assuntos

discutidos por tal 6rgao, pod4ndo as panes interessadas comparecer e acompanhar, sem direito a

voto ou voz, ou no caso de s4r convidado por deliberagao da maioria dos conselheiros tutelares.

Art. 6o Nos registros de cada caso deverio constar, em sintese, as provid6ncias tomadas e a esses

registros somente terdo ac(lsso os conselheiros tutelares e sua equipe t6cnica multidisciplinar

(CAPS, CREAS, CRAS), o Cbnseiho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, mediante

solicitagao fundamentada, aqsim como os interessados, ressalvada requisigao do Minist6rio POblico
e do Poder Judiciirio.

Paragrafo Onico -- C6pias db relat6rios e documentos em arquivo junto ao Conselho Tutelar servo
disponibilizados, em puzo estabelecido peso referido 6rgao, apenas is pe:ssoas diretamente

envolvidas no caso ou seus procuradores, e ainda assim desde que nio contenham informag6es

sigilosas que possam comprbmeter a integridade fisica, psiquica e/ou moral da crianQa/adolescente

ou venham a colocar em risco aqueles que efetuam denOncias ou mesmo comprometer a pr6pna

apuragao da ocorr6ncia.
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SEQAO 111

DO BANCO DE HORAS

Art. 7' Horas de atividades ajtraordinarias, mencionadas no artigo 4', $ 3', deste regime

registradas pda Coordenagao na forma de um banco de horas e compensadas em folgas.

$ 1o Servo consideradas horan; de atividades extraordindrias, as seguintes situag6es:
1. Realizar o plantao de disponibilidade designado a outro Conselheiro Tutelarl
11. Deslocar-se em viagbm oficial representando o Conselho Tutelar de Guaxup61

111. Realizar o plantao df disponibilidade em feriadosl

nto, servo

Art. 8' As horas de atividadej; extraordinirias, servo compensadas dentro de um puzo estipulado

de 48 horas, desde que rjao afete o andamento das atividades deste Conselho e esteja

previamente autorizado pda I)oordenawao.

1. Fica permitido o acOmulo de dois dias, por Conselheiro, em canter de banco de horas a
ser retirado em ocasi6es de +merg6ncia.
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SEQAO 111

DAS ATRIBUIQ6ES

Art. 9' Sio atribuig6es do Cbnseiho Tutelar aquelas estabelecidas pda Lei Federal 8.069/90 e

pda Lei Municipal de n '. 2.67li de 25 de julho de 2019.

1. Atender criangas e &dolescentes nas hip6teses previstas nos artigos 98 e 105 da Lei n '
8.069/90, aplicando hedidas relacionadas no artigo 101 , de I a vll, da re:spectiva Lei.

11. Atender e aconseihbr pals ou responsaveis nas mesmas hip6teses acima relacionadas:

aplicando as medidils previstas no artigo 129, 1 a vll da Lei n ' 8.069/90.

ill. Fiscalizar as entidades de atendimento de criangas e adolescentes situadas no municipio

e os programas pol estas executados, conforme artigo 95, da Lei n ' 8.069/90, devendo

em cano de irreduiaridades representarem a autoridade judiciaria no sentido da

instauragao de procbdimento judicial especifico, nos moldes do previsto nos artigos 191 a
193, do mesmo Diploma Legal.

IV. Promover a execug$o de suas decis6es, podendo para tanto:

a) Requisitar, junto a Secretaria Municipal competente, servigos pOblicos nas areas de

saOde, educagao, sbrviWO social, previd6ncia, trabalho e seguranga.

b) Representar junto d autoridade judiciaria no caso de descumprimento injustificado de suas
deliberag6es, propcjndo a instauragao de procedimento judicial por infragao ao disposto no

artigo 249, da Lei n '. 8.069/90, sem prejuizo de outras medidas aclministrativas e/ou

judiciais, no sentidb da garantia das prerrogativas do Conselho Tutellar e da protegao

integral das crianW4s, adolescentes e/ou familias atendidas.
v. Encaminhar ao Mirjist6rio POblico, noticia de fato que constitua infragao administrativa ou

penal contra os djreitos da crianga e do adolescente (artigos 228 a 258, da Lei n '

8.069/90), inciusivb quando decorrente das notifica96es obrigat6rias a que aludem os
artigos 13 e 56, incjiso 1, da Lei n '. 8.069/90.

vi. Representar ao Mihist6rio POblico para efeito das ag6es de perda ou suspensao do poder

familiar, sempre qjie constatar a ocorr6ncia das situa96es previstas nos artigos 1637 e
I fnf nrtinns 24 136. inciso XI e 201 , inciso 111, da Lei n '. 8.069/90)do C6digo1638 IVI
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vll. Encaminhar a autoribade judiciaria os casos de sua compet6ncia (artigo 148 da Lei n '
8 .069/90) .

VIII. Representar ao Juiz da Infincia e da Juventude nos casos de infragao administrativa ds
normas de protegad a crianga ou adolescente, para fim de aplicagao das penalidades

administrativas corrdspondentes (artigos 194 e 245 a 258, da Lei n ' 8.069/90).

lx. Providenciar a medina estabelecida pda autoridade judiciaria dentre as previstas no artigo

101 . de I a vl, da Lbi n ' 8.069/90, para o adolescente autor de ato infracional, com seu

encaminhamento acjF servigos pOblicos e programas de atendimento correspondentes.

X. Expedir notificag6es

xl. Requisitar, junto 4os cart6rios competentes as segundas-viag das certid6es de
nascimento e de 6biko de crianga e adolescente, quando necessirios.

xll. Representar, em n(jme da pessoa e da familia, contra programas ou programag6es de

radio ou televisio que desrespeitem valores 6ticos e sociais, bem como, contra

propaganda de pro4utos, praticas e servigos que possam ser nocivos a saOde da crianga

e do adolescente, (brtigo 202, $ 3', inciso ll da Constituigao Federal, e: artigo 136, x, do

Estatuto da CrianUd e do Adolescente).
xlll. Assessorar o Podel Executive local na elaboragao da proposta orgamentaria para pianos

e programas de btendimento aos direitos da crianga e do adolescente, devendo
acompanhar, desd4 o inicio, todo processo de elaboragao, discussio e aprovagao das

propostas das dixjersas leis orgamentarias (Plano Orgamentario F'lurianual, Lei de

Diretrizes OrWamehtarias e Lei Orgamentaria Anual), apresentando junto ao setor

competente da Ad+inistragao POblica (Secretaria ou Departamento de Planejamento e/ou

Finangas), assam cbmo ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente,
dados relativos is maiores demandas e defici6ncias estruturais de atendimento a crianga

e ao adolescente que o municipio possui, que deverio ser atendidas, em cargter

prioritario, por awad)s, servigos pOblicos e programas especificos a serem implementados

pelo Poder Pobiic(I, em respeito ao disposto no artigo 4', capuf e paragrafo Onico, alineas
'c" e "d", da Lei n '. 8.069/90 e artigo 227, capuf, da Constituigao Federal

xlv. Recepcionar as cdmunicaWees dos dirigentes de estabelecimentos de atengao a saOde e
de ensino fundamental, creches e pr6-escolas, mencionadas nos artigos 13 e 56 da Lei n '

i ae na innntpq incliisive com o acionamento do Minist6no

&
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-uver noticia da prgtica de infragao penal contra cri

&2a28/262:

POblico, quando h
adolescente.

anna ou

xv. Ao atender qualquei

registro civil e, verifi-

o fato ao Minist6rio

"h", da Lei n '. 8.069i

O atendimento pres
atendimento de se

familia natural ou s

sense) e a ser end

social (cf . artigo 221

incisos I a IV, da L-

LOAS).
O atendimento pre

infracional se restri

98, da Lei n '. 8.0

destinadas aos pail

incisos I a Vll, di

respectivo, inciusivl
assam como a even

da autoridade policil

O Conselho Tutela

por adolescente.

poder ou violagao

especificas de prob

As medidas de pr

necessidades pei

necessirio, por i

profissionais das
poderao ser requi

crianga ou adolescente, o Conselho Tutelar conferiri sempre o seu

:ando sua inexist6ncia ou grave irregularidade no me,smo, comunicari

POblico, para os fins dos artigos 102 e 148, paragrafo Onico, alinea

ado a crianga e ao adolescente pelo Conselho Tutelar pressup6e o

s pals ou responsavel, assim como os demais integrantes de sua
bstituta, que tem direito a especial protegao por parte do Estado (/afo

minhada a programas especificos de orientagao, apoio e promoQao

carat e $8', da Constituigao Federal, artigo 101, inciso IV e 129,

i n '. 8.069/90 e disposig6es correlatas contidas na Lei n '. 8.742/93 -

0

XVI

xv11 itado pelo Conselho Tutelar a crianga acusada (Ja pratica de ato

ge a anilise da presenga de alguma das situag6es previstas no artigo

9/90, com a subseqiJente aplicagao das medidas de protegao e

ou responsavel, nos moldes do artigo 101, incas.os I a Vll e 129,

mesmo Diploma Legal, ficando a investigagao do ato infracional

no que diz respeito a participagao de adolescent:es ou imputaveis,

tual apreensao de armas, drogas ou do produto da infragao, a cargo

I responsavel.

deverg acompanhar os atos de apuragao de ato infracional praticado

quando houver fundada suspeita da ocorr6ncia de algum abuso de
de direitos do adolescente, no sentido de providenciar as medidas

gao de direitos humanos, previstas e cabiveis em lei.

PteQao aplicadas pelo Conselho Tutelar deverio levar em conta as
ag6gicas especificas da crianga ou adolescentes (apuradas, se
uterm6dio de uma avaliagao psicossocial, levada a efeito por

areas da pedagogia, psicologia e assist6ncia social, cujos servigos

itados junto aos 6rgaos pOblicos competentes - CF artigo 136, inciso

xv 111

Xlx
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111, alinea "a", da L4i n '. 8.069/90), procurando sempre manter e fortalecer os vinculos

familiares existentes (cf. artigo 100, da Lei n '. 8.069/90)

XX. O Conselho Tutelar aplicara a medida de acolhimento institucional zelando pda estrita

observAncia de sed cardter provis6rio e excepcional, a ser executada em entidade

pr6pria, cujo progr4ma respeite aos principios relacionados no artigo 92, da Lei n '.
8.069/90, nio imp4rtando em restrigao da liberdade e nem ter duragao superior ao
estritamente neces4ario para a reintegragao a familia natural ou colocagao em familia

substituta (devendc a aplicagao desta Optima medida ficar exclusivamente a cargo da

autoridade judiciarid competente).
xxi. Caso o Conselho 'Huteiar, ap6s esgotadas as tentativas de manutengao e fortalecimento

dos vinculos tamiiiijres, ou em virtude da pratica, por parte dos pais ou responsavel, de

grave violagao dos beveres inerentes ao poder familiar, assim como decorrentes de tutela

ou guarda, se conxjencer da necessidade de afastamento da crianga ou adolescente do
convivio familiar ejou da propositura de agro de suspensao ou de:;tituigao do poder

familiar. farc imedidta comunicagao do fato ao Minist6rio POblico (artigo1 36, incisos lv e V

c/c artigo 201 , mci:jK) 111, da Lei n '. 8.069/90), ao qual incumbirA a propo:situra das medidas
judiciais correspon4lentes.

XXII. Nos casos em que o Conselho Tutelar aplicar a medida de acolhimento institucional (com

estrita observanciJ do disposto no $4' do artigo 136 da Lei 8069/90), o fato deveri ser

comunicado ao Juiz e ao Promotor de Justiga da vara da Infincia e da Juventude no

puzo improrrogavbl de 02 (dois) dias Oteis, e se por qualquer razio nio for possivel o
imediato recimbio a familia de origem, deveri o Conselho Tutelar zelar para que seja

deflagrado procedjmento judicial especifico, destinado a suspensao ou destituigao do

poder familiar e/4u a colocagao em familia substituta, de modo que a crianga ou

adolescente perm4neWa abrigada peso menor periodo de tempo possivel

XXIII. Na aplicagao das medidas protetivas do artigo 101, da Lei n '. 8069/90, decorrentes das

requisig6es do artigo 136 do mesmo diploma legal, o Conselho Tutelar deveri considerar

sempre o superior interesse da crianga e do adolescente.

xxlv. O membro do c(Inseiho Tutelar, no exercicio de suas atribuig6es, tem livre acesso a
qualquer local potllico e particular onde se encontre crianga ou adolescente no Municipio,

ienletn nn artinn 5o inciso XI. da ConstituiQio Federal

&
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;onselho Tutelar participar, com direito de voz, nas reunites do

dos Direitos da Crianga e do Adolescente, bem como de levar ao

, casos administrativos de dificil solugao, para que sejam analisados
cionados por meio da agro articulada dos diversos setores da

encaminhari relat6rio trimestral ao Conselho Municipal dos Direitos

;ente, aos 6rgaos municipais encarregados da execugao das politicas

o POblico e ao juiz da Vara da Infincia e da Juventude, contendo a
!ferentes ao exercicio de suas atribuig6es. bem homo as demandas e

lementagao das politicas pOblicas, de modo que sejam definidas

eradas provid6ncias necessdrias para solucionar os problemas

'UTELAR DA CRIANgA E ADOLESCENTE DE GUAXUPE
lapitao Joio Machado, n ' ll , Centro, Guaxup6/MG

(35) 3551 5415 - (35) 9 8861 7123
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E prerrogativa do

Conselho Municipal

conhecimento dess

em conjunto e sol

administragao muni

O Conselho Tutelar

da Crianga e Adores

pOblicas,ao Minister
sintese dos dados [i
defici6ncias na im
estrat6gias e deli

existentes.

xxVI

$ 1o -- No desempenho d(I suas atribuig6es legais, o Conselho Tutelar nio se subordina aos

poderes Executivo, Legisiati\jo e Judicidrio, ou mesmo ao Minist6rio POblico

$ 2' - E vedado ao Consejlho Tutelar executar servigos e programas de atendimento, os quais

devem ser requisitados aos +rgaos encarregados pda execugao de politicas pOblicas.

Art. 10o O membro Conselho Tutelar sera declarado impedido de analisar o caso quando:

11

111

lv.

A situagao atendidb envolver c6njuge, companheiro, ou parentes ern linha com reta

colateral ou afinidacje, at6 o terceiro grau, inclusive.

For amigo intimo otl inimigo capital de qualquer dos interessados.

Algum dos interessbdos for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, de seu

c6njuge, companh4iro, ainda que a uniio homo afetiva, ou parentes em linha reta,

colateral ou por afididade, at6 o terceiro grau, inclusive

Tiver interesse na shiuWao do caso em favor de um dos interessados.

$ 1' -- O membro do consbiho Tutelar tamb6m podera declarar suspeigao por motivo de foro
intimo.

S 2' - O interessado poder4 requerer ao Colegiado o afastamento do membro do Conselho Tutelar

que considere impedido, nab hip6teses desse artigo.



CAPITULO 111

DA COORDENAQAO

SEQA0 1
COORDENADOR

Art. ll ' O Conselho Tutelar be Guaxup6 teri uma coordenagao composta por um Coordenador e
um vice-Coordenador, que servo escolhidos pelos seus pares, em reuniio interna presidida pelo

conselheiro mats velho, logo na primeira sessio ap6s a posse do Colegiado, cord mandato de dots

anos, admitido recondugao.

Art. 12o Ao coordenador do

Convocar ordingria

Presidir e coordena

Representar o Con:

que for solicitada

conselheiros.

Cumprir e fazer cul

como garantir a ex(

Assinar, isoladame
Decidir com o voto

Autorizar a troca dl

andamento das ativ

Elaborar a escala

participagao em re
Encaminhar ao CM

Regimento Interno,

e lavradas em atas

;onselho Tutelar de Guaxup6 compete:

extraordinariamente as reunites do Conselho Tutelar.

as reunites do Conselho Tutelar de forma dinAmica e participativa.

!lho Tutelar em juizo, perante autoridades e em todas as reuni6es em

a participagao do Conselho, podendo delegar esses a outros

11

111

lv. iprir as normas regimentais e deliberativas do Cons;echo Tutelar, bem

)ugao de pianos de trabalho.

ite ou em conjunto, as correspond6ncias do Consellio Tutelar.

le qualidade os casos de empate nas votag6es

plant6es entre conselheiros, desde que nio haha prejuizo para o
dades do Conselho Tutelar.

le atendimento, de plant6es, cronograma de visitas, escala de f6rias,
ni6es ou eventos.

DCA, denOncia de indisciplina do Conselheiro, no cumprimento desse
bem como Resolug6es acordadas pda maioria em reunites conjuntas

para provid6ncias cabiveis.

iisitar materiais e bens, conforme necessidade do Conselho Tutelar.

v.
VI

Vll

Vl1 1

lx

X Avaliar o uso e req



Art. 13' Ao vice-coordenadorl do Conselho Tutelar de Guaxup6 compete

1. Substituir o coor&enador em suas faltas e impedimentos

11. Colaborar com o coordenador em suas atribuig6es.

111. Redigir todas as atas das reunites do Conselho Tutelar em livro pr6prio

lv. Elaborar a pautzl da reunigo ap6s consultar os demais conselheiros.

Paragrafo Onico -- No ca:jo em que um membro escolhido para a coordenagao perder seu
mandato de conselheiro ou denunciar ao cargo de diretoria, deverA ser realizada nova escolha, no

puzo de dez dias da comuhicaWao da perda do mandato ou renOncia, para o preenchimento do

cargo vago, visando o t6rmirjo daquele mandato.

SEQAO ll
DOS SERViQOS AUXILIARES

Art. 14o Todos os serviddres, designados ou postos a disposigao do Conselho Tutelar de

Guaxup6, servo de responbabiiidade de seu superior imediato, cabendo ao c;oordenador deste

Conselho, apenas comunic:jr ao referido superior os fatos que necessitam de re:;olugao.

Paragrafo Onico -- As tunUI)es de auxiliar administrativo, que podera ser exerci(Ja tamb6m por um

estagiario, e auxiliar de sbrviUos gerais ficario, exclusivamente, a disposigao do Conselho

Tutelar, de segunda a sext#-feira, em hordrio normal de expediente.

Art. 15' Compete ao auxiii4r administrativo do Conselho Tutelar de Guaxup6:

1. Orientar, coordena+ e realizar o servigo de recepgao-

11. Prestar as informad6es que Ihe forem requisitadas.

111. Agendar compromjssos dos conselheiros tutelares.
lv. Manter sob sua gbarda e responsabilidade o arquivo de correspondlincias

expedidas, livros e outros documentos do Conselho.

recebidas e



Art. 16' Compete ao iotorista do Conselho Tutelar de Guaxup6

Transportar os conf;eiheiros tutelares para: visitas. reunites, assembleias, audi6ncias,

confer6ncias, comisj;aes pertinentes e cursos afins e/ou qualquer servigo de uso exclusivo

do Conselho Tutelarl

Entregar documentcs provenientes do Conselho Tutelar.

Ficar, exciusivamenje, a disposigao de segunda a sexta - feira, durante o horirio normal

de expediente do C+nselho Tutelar e nos plant6es noturnos.

Transportar os conbeiheiros tutelares, pais e responsaveis, criangas, adolescentes ou

qualquer pessoa da comunidade, desde que esteja envolvida nos atendimentos do

Conselho Tutelar.

Exercer outras atividades pertinentes ao Conselho Tutelar.
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111

lv.

v.



CAPiTULO IV

DA bOMPETENCiA E DOS PROCEDIMENTOS

SEQAO I
DA COMPETENCIA

Art. 17' A compet6ncia para atuagao do Conselho Tutelar de Guaxup6 seri determinada

1. Pelo domicilio dos pris ou responsaveis.

11. Pelo lugar onde qe encontre a crianga ou o adolescente, na falta dos pals ou

responsaveis.

$ 1' - Nos casos de ato infracional praticado por crianQa, compete ao Cortselho Tutelar do

municipio em que se deu a bwao ou omissio, observando-se as regras de cone:Kao, contin6ncia e
prevengao, tomas as providijncias cabiveis.
$ 2' -- A execugao das r$edidas de protegao podera ser delegada ao Conselho Tutelar da

resid6ncia dos pais ou respl)nsaveis, ou local onde sediar-se a entidade que acolher a crianga ou

o adolescente, encaminharjdo-se o caso, via oficio, solicitando-se que aquele remeta relat6rio

completo ap6s a plena execjuWao em comento.

Art. 18o O Conselho Tut4lar de Guaxup6 atuarg nos limites desse municipio, e os casos

pertinentes is criangas e aos adolescentes de outros municipios servo encaminhados is
autoridades competentes dio municipio de origem dos envolvidos. observando-se, todavia, o

disposto no artigo 147 do El;tatuto da Crianga e do Adolescente, no que se refere a compet6ncia.

SEQAO ll
DOS PROCEDIMENTOS

SUBSEQAO I

DA FiSbALiZACAO DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO



Art. 19' O Conselho Tutelar de Guaxup6 fiscalizari as entidades de atendimento a criangas e a
adolescentes por meio de xjisita e inspegao, por um ou mats de deus membros, verificando,

basicamente, o cumprimento das obrigag6es elencadas no artigo 94 da Lei no. 8.069/90 -ECA - e
Lei n '. 12.010/2009, elaboraddo o Termo de Visita e Inspegao, que conterd:

11

111

lv.

v.
VI

Data e horgrio.

Nome(s) do(s) cons4iheiro(s) tutelar(es) autor(es) da inspegao-

Nome de quem recebeu o conselheiro tutelar para a inspegao

Denominagao da enjidade visitada e sua respectiva caracterizaQao (finalidade, diretoria

eleita, caracterizagal) das criangas e adolescentes, entre outros).

Descrigao detaihad4 de eventuais irregularidades.
Data e hora do t6rmjno da visita, com assinatura dos conselheiros tutelares que a

executaram, bem como do representante da entidade que acompanhou €] visita.

Art. 20' As visitas e inspeWdes servo efetuadas esporadicamente a cada entidade para atestar o

funcionamento de acordo coh artigo 91 da Lei n '. 8.069/90 -ECA , e sempre que houver

denOncias de irregularidade:

Paragrafo Onico -- O Co$selho Tutelar, verificada a irregularidade no Termo de Inspegao,

representarg ao Minist6rio rjobiico para os fins de aplicagao das penas previstas no artigo 97 da
Lei n '. 8.069/90, sem preltjizo da responsabilidade civil e criminal, via do pr'ocedimento a ser
instaurado com fulcro nos adtigos 191 a 193 do ECA.



CAPiTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES

SEQAO I
DOS DIREITOS

Art. 21' Sgo direitos dos Codseiheiros Tutelares de Guaxup6

1 - GratificaQao N#talinal

11 - F6rias anuais jemuneradas com 1/3 a mais de ajuda de gusto

111 - Licenga gestahte

lv - Licenwa-paterhidadei

V - Licenga para tjatamento de saOde;

VI - Inclusio no regime gerd da Previd6ncia Social

vll -- Identidade rjuncionai, uniformes e calgados de seguranga adequ.ados

SEQAO ll
DOS DEVERES

Art. 22' Sio deveres do cohseiheiro tutelar de Guaxup6:

Zelar pelo cumprimbnto dos direitos da crianga e do adolescente previstos em lei.

Exercer com zelo e dedicagao as atribuig6es do cargo

Cumprir as decis6es do Conselho Tutelar, exceto quando manifestamente ilegais.

Levar ao conhecimbnto dos demais membros do Conselho Tutelar, em sessao, as

irregularidades de 4ue tiver ci6ncia em razio de suas atribuig6es.

Ser leal ao Consejho Tutelar, vedada qualquer divulgagao de assunta relativo is
atribuig6es desse cl/ou casos atendidos e documentos arquivados

Guardar sigilo sobrje assunto do Conselho Tutelar.

Atender com prestbza ao pOblico em gerd, fornecendo as informag6es requeridas

ressalvadas is profegidas por sigilo.

11
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lv.

v.

VI

Vll



Vlll

lx
Tratar com urbanida#e as pessoas.

Zelar pda economic do material e a conservagao do patrim6nio do Conselho Tutelar,

sendo vedada a utilikagao de qualquer material desse ou sua sede para fins particulares

ou politico-partidario=

Manter conduta combativel com a moralidade administrativa

Ser assiduo e pontu#l ao servigo.

Observar as normas legais e regimentais.
User o uniforme do d)onselho Tutelar e a identidade funcional em local visivel

x.
XI.

XII.

Xlll



CAPiTULO VI

DAS PROiBiQ6ES E PENALIDADES

SEQAO I
DAS PROiBiQ6ES

An 23o E vedado ao conselhi

1. Ausentar-se do serv

ngo ser em casos e:

11. Retirar sem pr6via

ao arquivo do respe

111. Recusar f6 a documl

IV. Opor resist6ncia inl

servlgo.

V. Promover manifesto

VI. Comentar a pessoi

responsabilidade.

VII. Coagir ou aliciar pe:

VIII. Vader-se do cargo

da fungao pOblica.

IX. Receber propina,

suas atribuig6es.
X. Omitir ou mentir sol

XI. Romper sigilo em n
XII. Utilizar pessoal ou

XIII. Exercer outra ativi-

XIV. Deixar de usar o u

iro tutelar de Guaxup6:

go durante a sua jornada, sem pr6via comunicagao a coordenagao, a

cepcionais, que deverio ser justificados no dia Otis seguinte.
lnu6ncia do coordenador, qualquer documento ou objeto pertencente

:tivo Conselho Tutelar.

ntos pOblicos.

stificada ao andamento de documento e processo ou execugao de

gao de desaprego no recinto de trabalho.
estranha ao Conselho o desempenho de atribuigao que sega de sua

soas vinculadas ao Conselho a filiarem-se a partidos politicos.

ara lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade

)omissgo, presente ou vantagem de qualquer esp($cie em razio de

re informag6es pertinentes ao trabalho.

lagao aos casos analisados peso Conselho Tutelar.

ecursos materials do Conselho em servigos ou ativi(fades particulares

ade, incompativel com exercicio do cargo, nos termo lei.

iforme e a identidade funcional.

SEQAO ll
DAS PENALIDADES

Art. 24' O conselheiro tutelbr de Guaxup6 que infringir as normas e dispositivos deste Regimento

estari sujeito ds san96es prjpvistas na Lei Municipal.



CAPITULO Vll

DiSPOSiQ6ES FINALS

Art. 25' O Conselho Tutelar db Guaxup6 apresentara um relat6rio trimestral de suas atividades que
ficarA a disposigao de 6rgaos punicipais.

Art. 26' Os casos omissos d este Regimento servo resolvidos em reuniio, com a participagao de

todos os membros do Consejho Tutelar de Guaxup6

Art. 27o Este Regimento pobera ser alterado, no todo ou em parte, em reuniio designada para

esse fim, com a participagao de todos os membros do Conselho Tutelar de Guaxup6-

Paragrafo Onico -- As aiterbWaes no Regimento devergo ser referendadas peta Conselho

Municipal dos Direitos da CrihnWa e do Adolescente de Guaxup6-

Art. 28' Este Regimento entja em vigor na presente data, revogando-se as disposig6es em
contrgrio.

CONSELHO TUTELAR DE GUAXUPE



FLAVIA CHUEIRE BARBOSA
Coordenadora do Conselho Tutelar

ANT6NiO CARLOS MIGUEL
Vice-Coordenador do Conselho Tutelar

RLA PEREIRA JUNQUEIRA MONTEIRO
Conselheira Tutelar

LUIZ CARLOS AFFINI
Conselheiro Tutelar

MICHELE RODRIGUES RIBEIRO
Conselheiro Tutelar


