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CNPJ: 05.854.534/0001-07

LEI Nº 2.728/2014. DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

"Altera a lei Municipal 1870/93, e dá outras
providências ..."

João Neto Alves Martins, Prefeito Municipal de São João do Araguaia, Estado do Pará, faz saber
que a Câmara Municipal de São João do Araguaia, aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º- Os artigos 26 a 42 da Lei Municipal N° 1870/93, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Da Escolha dos Conselheiros e do Processo Eleitoral

Art 26. A escolha dos membros dos Conselhos Tutelares será feita pelos eleitores do Município, sob
a responsabilidade do COMDICA( Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
e a fiscalização do Ministério Público, nos termos do artigo 139 da Lei Federal n" 8.069, de 1990.

Art 27. Os Conselheiros serão eleitos pelo voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos
do Município, em eleições regulamentadas pelo COMDICA e coordenadas por comissão por ele
especialmente designada.

§ I°Cabe ao COMDICA, através de Resolução, prever a forma e registro dos candidatos, formas e
prazos para impugnações, registro de candidaturas, organizar e definir o processo eleitoral, a data de
votação, proclamação dos eleitos, termo de compromisso e posse dos Conselheiros.

• § 2° Serão considerados eleitos os candidatos aos Conselhos Tutelares que forem mais votados de
uma lista única.

§ 3° A composição dos Conselhos Tutelares se dará de maneira intercalada, seguindo a ordem de
votação, iniciando pelo candidato mais votado até se completarem os titulares de todos os
Conselhos Tutelares existentes no Município.

§ 4° Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obtiver o melhor
desempenho no teste seletivo e, persistindo o empate, considera-se eleito aquele que tiver idade
maior,

Art. 28. São requisitos para candidatar-se a Conselheiro Tutelar:

I - reconhecida idoneidade moral;
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II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no Município;

IV - escolaridade mínima de Ensino Médio;

V - reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, no mínimo de dois anos, com a descrição das atividades desenvolvidas;

VI - ser apresentado por entidade inscrita ou entidade membro do COMDICA, podendo apresentar,
respectivamente, até três candidatos;

VII - estar em pleno gozo das aptidões tisicas e mentais para o exercício efetivo da função de
Conselheiro Tutelar, devidamente atestadas por profissionais habilitados;

VIII - ser submetido à avaliação psicológica específica, realizada por profissionais escolhidos pela
comissão designada pelo COMDICA, que comprove as condições psicológicas para trabalhar com
conflitos sociofamiliares atinentes ao cargo e para exercer, na sua plenitude, as atribuições
constantes no artigo l36 da Lei Federal n?8.069, de 1990, e da legislação municipal em vigor; e

IX - ser aprovado em teste seletivo de conhecimento da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de
1990, e Língua Portuguesa, com conteúdos que abranjam até o nível de ensino médio, sob
supervisão da comissão designada pelo COMDICA.

§ 1° O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício
de outra função pública.

§ 2°O candidato que, sendo membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, pleitear cargo de Conselheiro Tutelar, deve pedir seu afastamento no ato da aceitação
da inscrição de Conselheiro.

Art. 29. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento assinado e
protocoladojunto ao COMDICA, devidamente instruído, com todos os documentos necessários à
comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 28 desta Lei.

Art.30. Encerrado o prazo para a inscrição e registro, o COMDICA fará publicar edital e afixará, no
mural de publicações da Prefeitura Municipal e em sua sede, a nominata dos candidatos que a
requereram.

Parágrafo único. Desde o encerramento das inscrições, os documentos estarão à disposição dos
interessadosque os requererem, na sede do COMDICA, para exame, a critério da comissão
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designada.

Art. 31. Publicado o edital, será aberto o prazo de três dias para impugnações, e, na ocorrência
destas, os candidatos serão intimados, pela mesma forma, para, no mesmo prazo, apresentarem
defesa.

§ 1° Decorridos os prazos definidos no caput, será oficiado ao Ministério Público para os fins do
artigo 139 da Lei Federal n° 8.069, de 1990.

§ 2° Havendo impugnação do Ministério Público, o candidato terá igual prazo para apresentar
defesa, mediante intimação pelos mesmos meios de comunicação.

§ 3° Cumpridos os prazos deste artigo, as impugnações serão submetidas à Comissão Eleitoral para
decidir sobre o mérito, no prazo de três dias, e dessa decisão, publicada no Jornal do Município ou
em outro jornal local, caberá recurso para a assembléia do COMDICA, no mesmo prazo, que
decidirá em igual período, publicando sua decisão no Jornal do Município ou em outro jornal local.

Art. 32. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o COMDICA publicará edital no Jornal do
Município ou em outro jornal local, com a relação dos candidatos habilitados.

Seção III

Da Propaganda Eleitoral

Art. 33. A propaganda dos candidatos será permitida somente após o registro das candidaturas.

Art. 34. Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos,
imputando-lhes solidariedade por excessos praticados por seus simpatizantes.

Art. 35. A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela
legislação municipal ou às posturas do Município e garantirá a utilização por todos os candidatos
em igualdade de condições, bem como. não será permitida propaganda que implique em grave
perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.

§ 1° Considera-se grave perturbação à ordem a propaganda que infrinja as posturas municipais, que
perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana.

§ 2° Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a promessa de
dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, mediante o apoio para
candidaturas.
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atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que não poderão ser
equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o
eleitor a erro, auferindo, com isso, vantagem a determinada candidatura.

§ 4° O descumprimento das disposições deste artigo sujeitarão os candidatos infratores às seguintes
penalidades:

a) retirada, recolhimento ou suspensão da propaganda;

b) no caso de reincidência: retirada, recolhimento ou suspensão da propaganda e multa de 100 a 500
Valores de Referência Municipal- VRMs; e

c) persistindo a infração: cassação da candidatura.

Art. 36. Compete à Comissão Eleitoral e ao COMDICA processar e decidir sobre as denúncias
referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da
propaganda, o recolhimento do material, aplicação de multas e indicação de cassação de
candidatura ao COMDICA.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada, recolhimento ou
suspensão da propaganda, a fim de garantir o cumprimento desta Lei.

Art. 37. Todo cidadão poderá dirigir denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de
propaganda eleitoral enquadrada nas situações do artigo 35, desde que devidamente fundamentada.

§ 1° Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que a candidatura
envolvida apresente defesa no prazo de três dias.

§ 2° Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar a
anexação de provas, bem como efetuar diligências.

§ 3° O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da Comissão
Eleitoral no prazo máximo de três dias.

§ 4° Da decisão da Comissão eleitoral caberá recurso ao COMDICA, que deverá ser apresentado em
três dias, a contar do recebimento da notificação.

Art. 38. É da competência exclusiva do COMDICA a aplicação da sanção de cassação de
candidaturas.

§ 1°A decisão do COMDICA será notificada à candidatura envolvida no prazo máximo de três
dias.
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§ 2°A candidatura notificada deverá apresentar recurso, querendo, no prazo máximo de três dias,
observado o pleno exercício do direito de ampla defesa e do contraditório.

§ 3°Da decisão final do COMDICA não caberá recurso.

Seção IV

Da Realização do Pleito

Art. 39. O pleito para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares será convocado pelo
COMDICA,mediante edital publicado no Jornal do Município ou em outro jornal local,
especificando dia, horário e os locais de votação e apuração dos votos.

Art. 40. A eleição dos Conselheiros Tutelares ocorrerá no prazo máximo de noventa dias a contar da
publicação referida no artigo 32 desta Lei.

Parágrafo único. A renovação dos Conselhos Tutelares terá publicação do edital quatro meses antes
do término dos mandatos dos eleitos.

Art. 41- As eleições realizar-se-ão através de umas eletrônicas e, somente na total impossibilidade
de utilização desses equipamentos, por cédulas confeccionadas pela Prefeitura Municipal, mediante
modelo aprovado pelo COMDICA, que serão rubricadas por um Membro da Comissão Eleitoral e
pelo Presidente da mesa receptora ou por um mesário.

§ 1°O eleitor poderá votar apenas em um candidato.

§ 2°Nas cabines de votação serão afixadas listas com relação dos nomes, cognomes e números dos
candidatos aos Conselhos Tutelares.

Art. 42. As várias organizações governamentais ou não governamentais poderão ser convidadas
pelo COMDICApara indicarem representantes que comporão as mesas receptoras e/ou apuradoras,
bem como, cada candidato poderá credenciar no máximo um fiscal para cada mesa receptora ou
apuradora.

Artigo 2°_ Fica acrescentado o §3° ao artigo 43 da LeiMunicipal 1870j93:

§3- Ficam garantidos aos Mem

bros do Conselho Tutelar, os seguintes direitos:

I-Cobertura previdenciária.
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11- Gozode férias anuais remuneradas, acrescidas de 1j3(um terço) do valor da remuneração
mensal;

I1I-Licença-Maternidade;

IV-Licença Paternidade;

V-Gratificação Natalina.

Artigo 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de São João do AraguaiajPA, em 19 de Dezembro de 2014.

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo JOÃo 00 AA4GUA1A, M
CNPJ: 05.85U3410001~1

PUBLICADO
Em: /2. I....!...?:: / :?9...!.!l._
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