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Lei nº 561/2003 
 
 
 

 
Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos 
Direitos da Criança e do Adolescente, cria o   
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Conselho Tutelar, o Fundo 
Municipal  dos  Direitos  da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° A Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente far-se-á 

segundo ao disposto nesta Lei. 

Art. 2º O atendimento à criança e o adolescente visará especificamente: 

I – à criação e educação no seio da família e ou, excepcionalmente em família substituta; 

II - ao direito à vida e à saúde, que será assegurada mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência; 

III - ao direito à liberdade, respeito e dignidade como pessoa humana em processo de 

desenvolvimento e sujeito civis, humanos e especiais, compreendo os seguintes aspectos: 

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições 

legais; 

b) participar da vida familiar e comunitária sem descriminação; 
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c) divertir-se e praticar esportes, 

d) ter opinião de expressão; 

e) crença e culto religioso. 

f) buscar abrigo, auxílio e orientação; 

g) participar de atividades políticas nos preceitos da Lei. 

IV – o direito ao registro, que consiste na individualidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da autonomia, dos valores, 

das idéias e crenças dos objetos pessoais; 

V - é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-o a salvo de 

qualquer tratamento violento, desumano c constrangedor. 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA L DO ADOLESCENTE 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO 

Art. 3º É criado, na forma do art. 88 da Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA, como órgão deliberativo 

e controlador de sua forma de cooperação governamental com a finalidade de auxiliar a 

Administração na orientação, deliberação e controle de matéria de sua competência. 

Parágrafo único. O COMDICA, ficará vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal e 

funcionará em consonância com os Conselhos Federal e Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, articulando-se aos similares Municipais. 

Art. 4° O COMDICA é o órgão encarregado de estudo e busca de soluções de problemas 

relativos à criança e ao adolescente, especialmente na execução de programas sócio-educativos e de 

proteção à eles destinados, em regime de: 
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I - liberdade assistida; 

II - orientação sócio familiar, 

III - apoio- sócio-educativo em meio aberto; 

IV - colocação familiar, 

V - abrigo; 

VI - liberdade assistida; 

VII – semiliberdade. 

§ 1º O COMDICA manterá registro de inscrição e alteração de programas das entidades 

governamentais e não governamentais, com seus regimes de atendimento, comunicando os registros 

ao Conselho Tutelar e autoridades judiciárias competentes. 

§ 2º As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 

COMDICA, que comunicará o registro do Conselho Tutelar à autoridades judiciária da respectiva 

localidade, desde que satisfeitos as seguintes exigéncias: 

I - oferecer instalações físicas adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança; 

II - apresentar plano de trabalho, com princípios desta lei; 

III - seus quadros sejam constituídos de pessoas idôneas; 

IV - estejam regularmente constituídas. 

Art. 5º Compete ao COMDICA propor: 

I - políticas de programas de assistência social, em caráter supletivo para os necessitados; 

II - serviços especiais de preservação e atendimento médico e psicosocial para vítimas de 

maus tratos, exploração, abuso, crueldade, opressão e negligência; 

III - serviços de localização e identificação dos pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos, 
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IV - assistência jurídica social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

V – definir a política social básica do Município. 

Parágrafo único. O COMDICA executará o controle das atividades contidas no “caput” 

deste artigo, no âmbito municipal, visando integrá-las com as atividades semelhantes dos municípios 

circunvizinhos e da região. 

Art. 6º O COMDICA compor-se-á de 10 (dez) membros, designados pelo Prefeito, e 

escolhidos pela instituição de procedência, com direito a voto, sendo: 

I - Cinco representantes do município, a saber: 

a) um representante da Secretaria Municipal da Administração e Finanças; 

b) um representante da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social; 

c) um representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) um representante da Assessoria Jurídica do Município; 

e) um representante da Secretária Municipal da Agricultura. 

II - Cinco representantes sem qualquer vinculação com a Administração Municipal, 

representantes das seguintes entidades: 

a) um representante da Associação de Sat’Ana; 

b) um representante do Conselho Paroquial; 

c) um representante do Clube de Mães da sede do Município; 

d) um representante dos Cursilhistas; 

e) um representante dos Circulo de Pais e Mestres do Município – CPMs. 

§ l° As Entidades com representação no COMDICA indicarão três (3) nomes, cada uma, 

dentro as quais o Prefeito indicará um nome para fazer parte do COMDICA. 

§ 2º O mandato dos membros do COMDICA, será de dois (2) anos, permitida a recondução; 
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§ 3° O Presidente do COMDICA será eleito por seus membros, para o mandato de 02 (dois) 

anos, podendo ser reconduzido; 

§ 4º Estarão impedidos de participar do COMDICA os cidadão em exercício de cargos 

eletivos ou forem candidatos ao mesmo. 

Art. 7° O desempenho da função do membro do COMDICA será gratuito e considerado de 

relevância para o Município. 

§ 1° A ausência não justificada por 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, no 

período de 01 (um) ano, implicará na exclusão automática do Conselheiro, cujo o suplente passará à 

condição de titular. 

§ 2° Perderá a condição de Conselheiro, com a convocação imediata do suplente, aquele que 

se registrar como candidato a cargo eletivo em qualquer âmbito da administração Pública Municipal, 

Estadual e Federal. 

Art. 8º O COMDICA reunir-se-á, no mínimo uma vez por bimestre, ou extraordinariamente, 

quando convocado pelo Presidente. 

Art. 9º O Prefeito poderá designar servidores para a execução dos serviços de secretaria do 

COMDICA. 

§ 1º As Secretarias e Departamentos Municipais darão ao COMDICA apoio técnico e 

administrativo necessários à realização de sua finalidade e execução de suas atribuições; 

§ 2º O COMDICA elaborará seu Regimento Interno, que será submetido à aprovação do 

Prefeito Municipal. 

Art. 10. O Poder Executivo Municipal determinará o local onde funcionará o COMDICA. 

Art. 11. A despesa decorrente de aplicação desta Lei correia por conta do Crédito especial 

que será aberto pelo Poder Executivo Municipal, que terá por finalidade designar no orçamento 

verbas para manter as finalidades do desempenho do COMDICA. 
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DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

Art. 12. É criado o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA, vinculado ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, destinado a suportar as 

despesas dos programas de assistência, prevenção e amparo ao menor, estabelecidos segundo a 

deliberação do COMDICA. 

Art. 13. Constituem recursos do Fundo: 

I - os aprovados cm Lei Municipal, constante no orçamento; 

II - os recebidos de entidades, empresas privadas ou físicas,  em doação; 

III - auxílio e subvenção específicas concedidas por órgão público; 

IV - os provenientes de origens licitas diversas; 

V – os provenientes de multas e condenações judiciais. 

Art. 14. O FMCA será administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, através do Presidente e Tesoureiro por ele designado dentre os membros do 

COMDICA. 

§ 1° A Secretaria Municipal da Fazenda manterá os controles contábeis e financeiros de 

movimentação de recursos do FMCA, observado o previsto na 4320/64, e fará a tomada de contas 

dos recursos aplicados. 

§ 2° O Ministério Público determinará a forma de fiscalização de aplicação, pelo Fundo 

Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos referidos no artigo anterior. 
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DO CONSELHO TUTELAR 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO TUTELAR 

Art. 15. E criado o Conselho Tutelar do Município, encarregado de executar as medidas da 

política de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente, conforme define a Lei Federal n° 

8.069/90 de 13 de julho de 1990 e estabelecida pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do 

Adolescente – COMDICA. 

Art. 16. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto de 

cinco (5) membros titulares c cinco (5) suplentes, com mandato de 3 (três) anos, permitida a 

recondução, mediante prestação de concurso e eleição. 

Art. 17. Para candidatar-se a exercer as funções de membro do Conselho Tutelar, será 

exigido a apresentação de Curriculurn Vitae e comprovação dos seguintes requisitos: 

I – reconhecida idoneidade moral; 

II – comprovada experiência na área de atendimento a crianças e adolescentes; 

III – ensino médio completo; 

IV – idade superior a 21 anos; 

V – residir no Município. 

Art. 18. O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar de que trata o Art. 139 

da Lei Federal n° 8.069/90 de 13 de julho de 1990, c suas alterações, reger-se-á por esta Lei e pelo 

Regimento Interno do COMDICA. 

Art. 19. O COMDICA, através de Resolução da maioria absoluta de seus membros e com 

ampla divulgação, estabelecerá regras a serem cumpridas para a realização de concurso para a 

escolha dos 5 (cinco) membros titulares e dos 5 (cinco) membros suplentes. 

§ 1º Não poderão concorrer a cargo de Conselheiro Tutelar, os membros do COMDICA. 
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§ 2º As impugnações e outras dúvidas surgidas durante e depois da seleção para escolha dos 

candidatos a Conselheiros Tutelares, serão resolvidas pelo Presidente juntamente com a comissão 

escrutinadora e com a fiscalização do representante do Ministério Público. 

§ 3º O regimento do COMDICA estabelecerá as demais medidas a serem consideradas para o 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente quanto a prazo, registro e 

homologação de inscrições para realização do concurso, forma e prazo para impugnações, 

proclamação dos aprovados e posse dos Conselheiros. 

Art. 20. O Presidente do Conselho Tutelar será gratificado nas mesmas condições dos demais 

membros, não havendo distinção pelo exercício do cargo. 

Art. 21. Perderá o mandato, o Conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível pela 

prática de crime ou contravenção, ou candidatar-se a cargo eletivo nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal. 

Parágrafo Único. Verificada a hipótese prevista neste artigo, o COMDICA, declarará a 

vacância, dando imediata posse ao primeiro suplente. 

Art. 22. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem violados; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsáveis, no que foi previsto em Lei; 

III - promover a execução das decisões tomadas pelo Conselho tutelar, podendo: 

a) requisitar serviços públicos no âmbito Municipal, arca serviço social, educação, saúde, 

trabalho e segurança e previdência social; 

b) representar junto a autoridades judiciárias nos casos de descumprimento de deliberações 

do Conselho Tutelar. 

IV - encaminhar ao Ministério Público as infrações administrativas ou penais, contra os 

Direitos da Criança e do Adolescente; 
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V - encaminhar ao judiciário os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida judiciária quanto a: 

a) encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade; 

b) matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento de Ensino Fundamental; 

c) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio e tratamento de alcoólatras e 

toxicômanos; 

d) requisição e tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 

e) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

f) abrigar a criança e o adolescente à entidades adequadas, quando necessário; 

g) colocação em família constituída; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes, quando 

necessitar; 

IX - assessorar o Poder Executivo, na elaboração da proposta orçamentária, planos e 

programas de atendimento à criança e ao adolescente; 

X - representar em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no 

art. 220, § 3°, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito da ação de suspensão do pátrio-poder. 

Parágrafo Único. O Conselho Tutelar elaborará seu regimento Interno, a ser fixado, em 

resolução, pelo seu Presidente. 
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Art. 23 As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revisadas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Tutelar serão postas em prática pela aprovação da 

maioria absoluta e baixada pelo seu Presidente. 

Art. 24. O Poder Executivo Municipal colocará local à disposição do Conselho Tutelar, 

fixando dias e horários de expediente, por decisão do Conselho Tutelar. 

Art. 25. O Poder Executivo Municipal poderá colocar servidores à disposição do Conselho 

Tutelar, por solicitação deste, para exercer os trabalhos de secretaria. 

Art. 26. O Conselho Tutelar será presidido por um membro eleito, pelos seus pares, por um 

período de 01 (um) ano, podendo ser reeleito. 

Art. 27. O desempenho da função de membro do Conselho Tutelar é considerado serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

Art. 28. As Secretarias e órgãos da Administração Municipal darão ao Conselho Tutelar, 

apoio técnico e administrativo necessário à realização de suas finalidades e atribuições, em sintonia 

com os programas estabelecidos pelo COMDICA. 

Art. 29. As despesas da execução dos programas para atendimento à Criança e ao 

Adolescente terão cobertura do Fundo Municipal, criado pelo artigo 13° desta Lei. 

Art. 30. No prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, por convocação do 

Prefeito Municipal, os representantes dos órgãos e entidades a que se refere o art. 6°, se reunirão para 

elaborar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA, bem como as normas regulamentadoras do processo eleitoral do Conselho Tutelar, a 

qual será composta a Comissão Eleitoral por cinco (5) membros, escolhidos pelos seus pares. 
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Art. 31. Na mesma reunião, os membros do COMDICA, elegerão seu Presidente, Vice-

Presidente, 1° Secretário, 2° Secretário e Tesoureiro. 

Art. 32. Revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nºs 239/99, 285/2000, 

337/2001, 420/2002 e 428/2002, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e três. 

 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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