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ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITA00 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

XIII - Normas que regulam a gestao do Fundo e das 
alteracOes ocorridas no exercicio, ou declaracao 
expressa de sua nao ocorrencia (Art. 9°., Inciso II da 
IN n° 03/2013 do TCM-CE) 

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 

Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA - CE 
CNPJ: 07.667.92610001 - 84 FonelFax: (88) 3648 -1078 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA 

Lei N° 224 de 30 djeri-rft66de 1998. 

EMENTA: Estabelece diretrizes bitsicas para a politica de 
atendimento integral a crianga e ao adolescente do Munici-
pio de Uruoca, substitui na Integra a Lei Municipal N ° 146\91 
de 13\09191 e dá outras providencias. 

CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA APROVA E EU SANCIONO A 
SEGUINTE LEI 

Art. 10  - A Politica Municipal de atendimento dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente, corn fundamento na Lei Federal n ° 8.069, de 13 de jullto de 
1990 e nesta Lei, sera efetivada por meio de 

I - Programas e servicos sociais basicos de educacao, saude, recreacao, 
esporte, cultura, lazer, profissionalizacao que assegurem o desenvolvimento 
fisico, mental e social da crianca e do adolescente, em condices de 
liberdade e dignidade; 

11 - Programas de assistencia social , em =Ater supletivo para aqueles que 
deles necessitem ; 

- Servicos especiais de prevencao e atendimento medico e psicossocial as 
vitimas de negligencias, maus-tratos, abuso, crueldade e opresao; 
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IV - Outros programas e\ou servicos de protecao ou socio-educativos 
respeitadas as normas a serem definidas pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Crianca e do Adolescente. 

Paragrafo Onico - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar e 
manter entidades governamentais para efetivacao do disposto neste artigo, 
podendo, ainda estabelecer consOrcio intermunicipal para atendimento 
regionalizado, mediante previa anuencia do Conselho Municipal dos 
Direitos da Crianea e do Adolescente. 

Art 2 ° - A Politica Municipal de atendimento dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente e assegurada, principalmente, atraves: 

I - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente; 
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente; 
Conselho Tutelar 

Art. 3 ° 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 
anteriormente criado pela Lei N 146\91, de 13 de Setembro de 1991, a 
qual a presente Lei na Integra ora substitui, funcionara como orgao 
deliberativo e controlador das aches governamentais, vinculado a Secretaria 
de Assistencia Social ou orga'o correspondents, competindo-lhe : 

I - Estabelecer normas e diretrizes para a politica de atendimento integral a 
crianca e ao adolescente no Municipio de Uruoca CE ; 
II - Acompanhar e avaliar as aces do poder publico municipal c de 
entidades nao governamentais que atuam junto a crianca e ao adolescente, 
mantendo o registro das instituicOes e de seus programs de atendimento; 
III - Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 
conjuntamente corn a Secretaria de Assistencia Social; 
IV - Coordenar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
acompanhando e avabando a atuacSo dos Conselheiros Tutelares; 
V - Democratizar a inforrnacao sobre a realidade da crianca e do adolescente 
do Municipio de Uruoca; 
VI - Executar outras atividades correlatas. 
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Art. 4 ° - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Cnanca e do Adolescente, a 
partir da vigencia da presente Lei , passa a ser composto de 08 (oito ) 
Entidades, sendo : 

I - 04 ( quatro ) Conselheiros Titulares, coin os seus respectivos suplentes, 
indicados pelo Prefeito Municipal, representando os seguintes orgaos 
governamentais: Secretaria de Assistencia Social , Secretaria de Educacao, 
Secretaria de Sailde e Secretaria de Administracao e Financas. 
111 - 04 ( quatro ) Conselheiros Titulares, corn seus respectivos suplentes, 
representando entidades nao governamentais que desenvolvann programas e, 
projetos e\ou atividades relacionadas corn a crianca e adolescente no Muni - 
cipio de Uruoca , escolhidos em FORUM ESPECIAL convocado pelo 
Conselho Municipal de Assistencia Social em conjunto corn o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Sustenthvel dentre todas as entidades 
regularizadas e registradas na forma da lei. 

§ 1 ° - 0 exercicio da ftmcao de Conselheiro é considerado de interesse 
publico relevante e nao sera remunerada. 

§ 2 ° - Os membros do Conselho Municipal exercerao mandato de 
02 ( dois ) anos, admitindo-se uma Unica reconducao subsequente. 

Art. 5 ° - Integram o Conselho Municipal dos direitos da Crianca e do 
Adolescente : 
I - Colegiado; 

Comissao Executiva; 

Paragrafo unico - A estrutura e atribuicefes da Comissao Executiva serao 
definidas pelo Regiment° Interno, devendo seus membros serem eleitos pelo 
Colegiado para urn mandato de 02 ( dois ) anos, pennitindo uma Unica 
reeleicao. 
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Art. 6 ° - Fica, em substituicao a Lei n ° 146 \9 I de 13 de setembro de 1991., 
instituido o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, sob 
nova e atualizada concepcao , corn o objetivo de criar condicties financeiras 
de administrar os recursos destinados ao atendimento de awes especificas 
crianca e ao adolescente. 

Paragrafo Onico - 0 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente sera vinculado a Secretaria de Assistencia Social c gerido, de 
forma conjunta , por esta e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca 
e do Adolescente, observadas as diretrizes do Plano de Acao e Plano de 
Aplicacao, competindo-lhes especialmente: 
I - Definir as awes de atendimento; 
II - Elaborar o Regimento Interno; 
IlI - Elaborar o orcamento anual do Fundo. 

Art. 7 - Constituirao receitas do Fundo de que trata esta Lei: 
I - Contribuicoes a fundos consignados no orcamento do Municipio; 
II - Doacaes de pessoas fisicas e juridicas; 
III - De acOes, auxilios, subvencOes, letwlos, transferenclas de entidades 
nacionais e internacionais; 
IV - Recursos de aplicace ,es financeiras; 
V - Produtos de aplicacOes de recursos disponiveis e de vends de materials, 
publicacoes e eventos; 
VI - Recursos oriundos dos Conselhos Nacional e Estadual da Crianca e do 
Adolescente; 
VII - Valores de multas previstas na Lei Federal de n ° 8.069 90. 

Art. 8 ° - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente serao depositados e movimentados cm estabelecimento de 
credit() oficial, em contas especificas e sera° aplicados de acordo corn as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal. 

Art. 9 ° Fica Criado o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, como 
orgao autemomo e permanente, nao jurisdicional, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da erianca e do adolescente, no 'ambito do 
Municipio de Uruoca 
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§ 1 ° - 0 Conselho Tutelar ora criado sera composto por 05 (cinco ) 
membros escolhidos pelo voto facultative dos eleitores do Municipio de 
Uruoca na forma estabelecida por esta Lei e per resolugoes expedidas pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga a do Adolescente para urn 
mandato de 03 ( tre,ss ) anos, permitida uma Unica reconducao subsequente. 

§ 2 ° - 0 processo de escolha sera realizado sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente e a devida 
fiscalizacao do representante do Ministerio PUblico Estadual_ 

§ 3 ° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do 
Adolescente expedir Resolugao regulamentando o processo de escolha do 
Conselho Tutelar, bem como designar tuna Comissao Especial para 
acompanbar, organizar, registrar as candidaturas, fi xar normal de 
propaganda, determinar prazos para impugnagao dos candidates, elaborar a 
cedula eleitoral e exercitar outras atribuigoes definidas pelo Colegiado. 

§ 	Cabers ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do 
Adolescente proclamar os Conseiheiros Tutelares eleitos e dar-Ihes posse 
conjuntamente corn o Prefeito Municipal, tudo devidamente fiscalizado pelo 
Promotor de Justiga da Comarca, conforme a Lei N ° 8.069 de 13 de Julho 
de 1990. 

§ 5°. - Sao impedidos de servir no mesmo Conselho marido e muffler, 
ascendente e descendents , sogro e genro ou nora, irmaos, cunhados, durante 
o cunhadio, do e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Art. 10 - 0 exercicio da fimgao de Conselheiro Tutelar podera ser remunera-
do, constituindo-se servico publico relevante , corn presuncao de idoneidade 
moral. 

§ - Tendo em vista a necessidade de dedicacao exclusiva dos Conselheiros 
Tutelares no exercicio de suss complexas functies, corn base na Lei no. 
8.069 de 13 de julho de 1990 - " ESTATUTO DA CRIAKA E DO 
ADOLESCENTS,", marco historic° da responsabilidade social que o pais 
assume em relacao a sua Infancia c Juventude , devera o Municipio de 
Uruoca , corn base em detalhado Plano de AO° e Metas especifico ao 
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Conselho Tutelar determinar, dentre valrios outros detalhes de cunho 
operacional e tecnico, em Lei propria a jomada de trabalho e, caso determine 
na medida das possibilidades do min° municipal ( e de outros recursos 
externs que porventura possam ser utilizados ) podera fixar remunerac„ao 
corn o objetivo de que sejam cumpriclas as irrecusiiveis finalidades deste 
Conselho. 

- Para o cumprimento do Paragrafo I °  deste artigo, devera ser observada 
a compatibilidade com o Artigo 16 desta Lei. 

Art.11 - A Secretaria de Assisfencia Social providenciara todas as condicaes 
necessarias ao efetivo funcionamento do Conselho Tutelar. 

Art.12 - Somente poderSo concorrer ao processo de escolha no Conselho 
Tutelar os candidatos que preencherem, ate o final do prazo de inscrieoes 
fixado pelo Conselho Municipal, os seguintes requisitos: 
I - Reconhecida idoneidade moral, mediante a apresentacAo de certidAo de 
antecedentes criminais e de antecedentes da Justica Federal; 
H - Comprovaelo de residancia no Municipio de Uruoca, mediante 
declaraccio expedida por 02 ( dues ) pessoas idaneas ou por documento 
policial; 
HI- ldade superior a 21 ( vinte e um ) anos; 
IV - Nivel de Escolaridade : 1 °. Grau Completo. 

Art. 13 - As atribuicities do Conselho Tutelar sib definidas pela Lei Federal 
de no. 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 14- A perda do mandato dos Conselheiros Tutelares sera decidida pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Crianea e do Adolescente, na ocorrencia 
das seguintes hipotese.s: 
I - For condenado em sentenea penal transitada e julgado; 
11 - Proceder de modo incompativel corn as fimettes de Conselheiro Tutelar; 
lu - Nao comparecer injustificadamente a 02 (dues) retulioes consecuti-
vas ou 05 ( cinco ) intercaladas, no mesmo ano; 
IV - Mudar de domicflio. 
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Art. 15 - 0 procedimento a ser instaurado para eleicao ou formalizactio de 
perda do mandato clever* ser tornado pela maioria absoluta dos membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, em returido 
convocada especialmente para este fire. 

Art. 16 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, 
no prazo de ate 180 dias, baixarti Edital abrindo processo de escollia dos 
membros do Conselho Tutelar. 

Art 17 - Apr:5s a proclamacAo dos Conselheiros Tutelares eleitos serAo todos, 
Titulares e Suplentes, submetidos a urn treinamento corn o objetivo de 
capacita-los para o efetivo desempenho das fun des de Conselheiros, sob 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente. 

Art. 18 - Fica o Chefe do Bader Executivo autorizado a incluir na proposta 
orcamentaria anual a previsAo dos recursos necessarios ao funcionamento 
do Conselho Tutelar. 

Art. 19 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicaeao, revogadas as 
disposicaes em contrario, especialmente a Lei de N ° 146\91, de 13 de 
setembro de 1991 a qual, na Integra a presente Lei substitui. 

Paco da Prefeitura Municipal de Uruoca, 7,0 de eleten.13-ar de 1998. 
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MANOEL C • -417 • Z DOS SANTOS 

Prefeito M cipal 
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ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABIT/WAD 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAKA E DO ADOLESCENTE 

Declaracao 

Declaro, pars os devidos fins, que durante o periodo de 01/01/2015 a 
31/12/2015, na gestAo da Sra. Grazielly Fonseca Silva, nAo houve alteracAo nas normas 
que instituiram o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Uruoca. 

Uruoca-C E, 31 de dezembro de 2015. 

GRAZIELLY FO ECA SILVA 
Gestora 
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