
' d 

' 
• 

' 

(':' 

o 

. '· ,., 
·P:2I.994/09 

' "'·'""" ' . ' ,, ' 'ri f.,J 
PROC. N" "' "lr' 
FOLHAS - .... 

. 

PimFElTURA DO MUNICÍPIO DE BÃURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N .. 6.169.·DE 20 DF. DEZEMBRO DE 2.011 
Dispõe sobre a~ regulamentação dos Conselhos 
Tutclãrés do Município de Bauru. f'C\/Ogando a Lei

. Municipal nº 1.473, de 25 de junho ·de 1.992, e dá 
outras providênc~[IS. . ,.,, "· 

•. ~ 

' 
' 

' 

,, '·--· , ., .,!iiw~ •. ;,,,_ . 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgârilca do Municfpio de 

Bauru, faz saber que a Cãmara Municipal aprovqU e ele sanciona e p_romulga a seg~int_e lei: ' ,,.. 

" 

Art. lª 

CAPÍTULOI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

,., 

O Municij)io de Bauru terá OI (um) Conselho Tutelar 'Para cada 200 (duzentos) mil habitantes, 
sendo que cada um deles será. composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros 
suplentes, todos aprovados em Processo Escolha. co~ mandato de 03 °(lrês) anos. permitida a 
reeleição.por uma única vez por igua1 período. " .. . '" ·-

Parágrafo único. Aquele que j~ ocuPar·a função de Corisell;tci.ro Tutc!ar pretender a reeleição, deverá ser submetido 
apenas a novo Processo Eleitoral, p.os tennos indicados pelo art. 54. _ 

Art. 2° 

Parâgrafo único. 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. s• 

. ,...., "" . " .. " . 
~' ·= "~ 

Poderão s.er criados outros Conselhos Tutelares de acordo com as necessidades constatadas pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente'::· CMDCA effi éonjunto com a 
Secretaria Municipal Oo Bem-Estar' Social.e com o Ministério Público.'" ~,;':.":H, ''.':~-.. ,, .. ..:.~ 

• • ~~-:!, ~-.""i 
Caso seja detectada a necessidade de criação de um novo ConSclho Tutelar nos termos indicados 
no capu"t deste artigo, sua instalação deverá ser aprovada por no riiinimo '113 (dois terços) dos 
membros do Conselho Mu~icipa1 dos Direitos da Criança e do Adolescente _; CMDCA, votação 
esta apurada em reunião específica para tal finalidadf!!. .. 

A Administração PútJlica Municipal, atravb da Secretaria MunicipaJ do B~Esrar SociaJ, scn\ 
encarregada de viabilizar· os locais apropriados e os meios ncc;essários para o regular 
funcionamento dos Conselhos Tutelares, de acOrdo com a proposta .a.presentada pelo Conselho 
Municipal dos Oi rei tos da Criança e do Adolescente - CMDCA. · • . , -· 

.o Conselho Muniêii)ai dos Direitos da Criança e do Adolescente :,. CMDCA definirá a ãrca de 
·· atuaçãO ·de Cada Conselho Tutelar, delimitando 'uas atribuições e basei Íerritoriais.. . '• ~ 

CAPiTUW li ~ · "'-_-
DOS REQU1srros NECESSÁRIOS À JNV-ESt1ouRÁ NA F.UNÇÃO . ' .,. ' '<'4"..,. -~·~ 

1 , 
São rêquisitos necessários à investidurà na função de Con.Selheiro Tutelar: , ~ 

1- Ter reconhecida i!loneidadc moral; • ~ 
11 T Possuir idade.superior a,21 (vinte e um) anos; 

111- Residir. no Município de Bauru/SP; . 
IV - Estar em pleno goio de seu~ direi~ civis e políticos; .. 
V - Est;arctn dia C0"10S ~do Serviço Militar, para os candida'lós do sexo masculln9; 

VI - Possuir ni\lei de escolaridaae corresf)ondcnte ao nfvcl universitãrio completo; 
VII - Não ser mcmbto titulU ou suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

A~,oleScente - CMDCA; . 

-~ . ' 
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Par_~grafo únjco. 

Art. 6° 
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h '• 1!;tJ'.1~~~ -~~i.. ~~~~.i:"-1}} 
PREFEITURA 'i>Ó"M.uNICÍPIO DE BAURU 

• 
"""'• 

yIII - Ter disponibilidade de dedicação no período de funcionamento do Conselho Tutcl~ do 
qual f:µ:_ p~ ~ como de pef1!l311ecef de .sobreaviso e cuinprir plantõeS 'prriericiais 
(pc:ffodos. nowmoS, fe,-iaÍ:loS e finais de semana) conforme determinado pelo. Conselho 
Muilicipal dos Dircit95 da cflança e do A<tolcscente- cMtx;A; ~ .• 

•IX- Não ter sido destituído do poder familiar ou estar suspenso desse direito; 1_;.J";~"': 
X- . Não registrar antecedentescrimil'lais.f:'!._4-.~~;;.:;,--~1- - -,. -'""~~.._ ... ~.:.t-.'l!ib' 
. .,.-";:-,. •:._~" ~-.,,~~ ...... ~. "'~~~.t;·~·-··;;::~-- . 

O preenchimento dos requisitoS nccCsSâriõS à·· investidura na íunçio clencados no caput deste artigo 
devera ser cÕmprovado após apfoVâçãO 00 Processo Seletiyo. no ato de Registro da Candidaturas 
para o Processo Eleiloral. ::,. ·- · 
V"J.., (.'.".-.-.;.~~ J:;i,"~<~~~)ffj~Uli~'.#1~~.~ ,......:..... ii ~:~~ ~'~~Zt'11" ~~' :~ 

-""'lt·.·.:rrt~i111~- CAPITULO Ili 

• '_DAS ~,TRl_~o·_~õ~S, ?PS ~o~_SEl,Jl~S _TUT.~!-A~~s ~~!M $.--~~. ~'i 
·Í • ~ •»11' ~.d:li~~-~ ... ~~ ,, f,,.·,- ',1_ ---,_,,,. .. ,-;.e"' 

De acordo o prescrito pelo Estatuto· da Criança e do Adolescente; Lei Federal n~ 8.069, de 13 de 
julho de 1.990, são atribuições do.s Conselhos Tutclarc&: :~;;W-C-.-..., i .. ~ .'llt-.e,.oie{~~ " 
1-. Atender As alanças e adolescentes sempre que tiVClcm. ~ dircit~-~~Çados ou 

vk>Jados:· ~:ft_i.,0$,i;1;u·~;;.:~ ·..;...."=":!.>.,-~..Jt.a.;~, · ~--·; ,, ., 
a) por ação ou o~ssão da sôCiedade ou do Estado; ---~--~"'\ r.to;; !): .. • ~'Jil~)r;:·!;:'~~ 
b) .,M falta, omissão ou abuso dos pais ou mi>onsávc\; 
e) em razio de sua condilta. _ · 

J. # ~- ~ .. -,,..~-,;ir1l,J.i...:,:;,.Jk~t&i--r-d1-·t!o\.de"-tl'"~~---~~ 
11- Requisiltr certidões dc;-n~imcnto e-d~bito da criança ou addcscmle q~ nea:ssário; 

lll -

)!~ 

IV-

Receber a comunicação: u.V,:~:· 
a} dos Ca.sós dC"-suspeita ou confimr.iç!o dê m1llm tratos;~ ····ea--p:,!~:;_.,;.,"'t: "t d·1~ .. - .,.
b) de~--reiteradas~.faltast injustificadas ou de evasão escolar, após e5gotados os 
ti), procedimentos a nlvel do estabelecimento cscolllr; ..j.t:,_it::.....,_~~'~--i' . 

.. c} ~e clcvado:i __ !J_íveis. ~e ,rcpctbicia. ,, :-.- ' · 
::~, .. ~itlíHf~~~~~.~1wus·~~·~ ~1*~-~~k, . .-. 
Atendei-- à ·criáriÇa qÜe tiver setis dirCitOs aineaçados ou Violados, detcnninando. dentre 
outras, as scguinles providências: ;;.;$t;.lÕti'1°.fl.J.'b:l!f..;,i~·,~~-ttJ'M'd!"f.!I· ffll' ,.\,;ftf!:!"J\' 

a} encaminhamento aOs pais ou responsáveis, mediante termo de responsàbilidade; 

b) Orientação. apoio e acom~hafJ'lenlÔ tcmporàrio; , --'·' "'~:~~-li' .-úJ-' ~ .·--.i!.i.. " ... ' 
c) malrfcula e frequência obngátória! em estabelecimento oficial de ensino fundamental; · 
d) inclusãoj em progrânia 'Comunitário ·ou oficial de àÍiXiliÓ ·à" fainfliã;''à c'i-iança e ao 

adolescente· • ' ~-- ~ ~< • 
-~ , __ .. ~.- ...... -~_, __ .. ___ _ 

e) requisição de tratamento mtdico; pslcológk:o ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
• f, ambulaaorill;-r"~".-!. ·~ ~ \,:...!..i: ~ =~~~ '-f:_ .t't;}'!: ·~·-

. f) · incl_µsão cm programa o6cial ou comunitário de auxilio, orientação e- tratamento a 
dcpendcnteS de ilcool e tóXicos; :.-~ l!<i';.:~""'~-·~j..i..X: .• , "?.:::1t::;......;J A~ ":·:-,;~ • 

_g) abrigO 'em entidadé. i.-W"' o;_ •• '.--:- :r.,; '<., - • 

V·;..~ ·:;'"'. Atender e aconselhar os pais ou responsàveis. aplicando ~~gui1Ílcs mêdidãs: ról..L>1: ~ 
~'~~ a)~ encaminhamento a programa oficial ou comuni~o d~ pro~ à famil,ia; 

b) inclusão cm programa oficial ou comunitârio de 11-uxil_io, orientação e trafmricnto à-
.~~-~ t~~ déPC'ndCntes de ãlcÕOI e tóxlcos;"Q.cJ ~'!t~-;.1,-~V~yt:}l-O_ l-"'~- ?: r·;. .-loJ- l'l 

...... c) encaminhamenio a fratamento psicol6giço ou psiquiátrico; ~~~t't ~ ~'tlj!i~ "~· 
d)'· encamln_hamento a cursos ou programas de orientação;~...;;~~ ~'l- ~;·'., ~. 
e) obrigação de matricular o filho ou pupilo ~e '"acompanhar sua frequ~f!cia e" 

aproveitam'ento escolar~ ' ' -'~.'};· .~ 
- ' ;,\;] r.-r::.. ~ 
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Rtf. Lei-,:.• 6. 169111 

• 

Parâgrafo único. . -,,, "'~ .,; )'~ 

Art. IS 

' - • 

l l'ROC. N"· · 
FOLHAS -%~!ad·' ,, 

.. r'" ' 
~ 1. ~ 

. . . 1 'r.,,, .;~ '· ,,, f:.i':-i'" 
PRE,FEITÚRA DO MUNICÍPIO DE BAURU}': 

:.:r, . -
.:ESTADO DE SAO PAULO 

• -

~ 

" • r '"";;. 

·COnselhtiro Tutelares Tiluh ... cs, enviando as escalas para conhecimento da Secretaria Muilicipal . s ·~.- . " ,,..,, ' , .. ,, ·;!<'" _,.., 

do Bem-Estar Sociãl - SEDE . · ,,,. """ '., •· Jf. i"''~ )1 ·~ ' • ' " ~ • 
''7 i~!J, ' 1-~~:~'!'J.:i:; • ~ ~" 

""• ... ~~ , ... ' •-' 
A SecrCtaria Mtinifipal da .f)em-Esta"i SoCial deverá coritunicar a 'escala de fétias aprovada pela 
eomissãÓ Pérmanêníc de AssCssoria Financeira e. Administrativa do Conselho Mui:iicipaI· dos. 
Direitos da Criança e do Adolçsçente - CMDCA. a0: Departamento Pessoal - Secretaria Municipal 
da AdminsitràçãO para que este providencie 'aS devidas anotaçõe$ e seus respectivos pagamento's. · .· .,. - ' 

Se nlb for prejudicar o alcndimentD à função,'o ConSclhciro Tutela{ pOdérá gol.ar as férias de uma 
.s6 vez ou em dois PerlodOs igµais. de IS (quinze) dias cada Uf!l/devendo tal circunstância consbr ~" 
ellprtssamente na escala prevista no caput do urtigb 13. '--:j;·~,_, ., . • 

t·,)>: •• ''{/:..l>'.0!i,. ~ .,,.._ .. "-- .. 
f-1' ·"" "''~ ~-.\ '· "; 

! ~,., " ·n. Licença Matei-Didade --.- . 

Art. 1 fi -SCrá coriccdida licença.à Conselheira Tutelar gestante por 120 (cento e vinte) dias coosecutivos, 

§ 1• 

§ 2· 

Art. 17 

• § 1· 

§ 2• 

§3º 

Art. 18 

., 

"' 

sCm prejuízo de sua-remuneração. ~. ' 

A 1icença maternidade podcri ter inicio iio J• (primeiro) dia dO nono mts de ·gestação, salvÓ _:_. 
antecipação por p~rição médi~. ~ ;_,_-~ .. .., ~ "~--:;:,, :" . -''" · "" _,.ili 

~ õrf !;.·, ~ 't' ,V -~r-- ··l 

Ém caso de nascimentO .. prematuro, a licença terá i~ici~"I~ partir do p~o-. f~ 'if·~ . , ,.~ ,-;' ~ ''',; 

Para fazêr jus à !iCença ·maternidade nos· termos descritos pelo artigo -16 ~esra ·.Lei, deverá a · 
Conselheira Tutelar gestante submeter-se à insp.êçãó médicà. pré-agendada C feàljzada di~JTICrrte 
no setor de Pericia M~ica da Seção de ~gurança e :Medicina do Trabalho .- SESMT no s• 
(oitavo) roes de geslação, apttSelllando os seguinfc:S documentos: 
1- Atestacb original e cópia do médico gue lhe assiste solicitando.o afastamento para lic;cnça 

gestante por 120 (cento e vinte) c;lias; " • 0;, ~f;r , , 
li-;, Cópia do útllmo ultrasom; ,. ~ ,..~ _ ,,;j:i;"- ~- '"' 
Ili - Processamento da licença. ·constando o'' útliiTio dii\ de trabalho dà Conselheira, bem como a 

"~~ -~ data de inlciO de"fí::ferido".afaStamtnto; .. ~ ;;,, 
IV - Último holcrit, ·'" 

' ' 

Após realizada a -inspeção médica nos tcrmõs indicados no caput, a SéÇão de Segurança e 
Medicina do Trabalho - SESMT emitir! Laudo Pericial, entregando uma via à, Conselheira 
gestante, c.onccdcndo-lhc ou não a licença plei1eadà. ~':".!~".o~'v ,_ 

•< -~\' M . ,, __ .• ~'f-- ·- -· 
A Conselheira Tutelar deverá entregar para a Secretaria Municipar do Bem-Estar Social o Laudo 
Pericial emitido pela .Seção de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT»q'ué, J:,OJ. sua vez. 

~ comunicarã imcdiaiamente ~ Conselho Munici~ dÔs Pireitos da Criança e do AdolcsCcntc -· · 
CMDCA sobre 8 liCeriÇa 'Concédidaou não. " 
••rr ~ 

U~ vez concedida a Licença Maternidade à Conselheira Tutelar Titular, o Conselho Munic.ipal 
dos Direitos da Criança e do Adolcsocnte - CMDCA devera.convocar imediatamente• SupU!ncia 
da Conselheira Licc,i~iada ~ ~m!r ~~ .~ivi~~es, gaÍ'antindo o regular .. ~~ciónam~nto d~. ..., •1:;~ 
Conselho. • , • , • ~ "~ ~~ _,,,:: • ,, ,1, ·t)!;'t,t,i, !V ,· 

' •' ~ .. JS-, • • Ji,~- ~"'-' 
• ~-,"~i -. i-/,. ,.:-t:ç .: • ·"· ••. ,,,.'.._,_ "· 

A lic'eri'ça inatcrnidadc j;odCr4 sêr prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, desde que a Conselheira 
Tutelar .assim requeira. · "i 
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Ref. Lei n' 6.169/11 

§.1• 

§2" 

§ •• 

~ 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

' Art. 23 

PRÓC. N''-~JJµ,;>--ft:-1 
' • 1' ·~l~,c; ___ 

i..-...:. ........ - ... 

PREFEITURA DO MUNICÍP.10 DE BAURU . 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Pafa requerer a prom>gação da licença nos iennos prescritOs Pelo caput deste artigo, deverá a 
Conselheira Tutelar apresentar, até o fina! do segundo·mês subsequente ao parto, junto à Secretaria·, 
,Municipal do Bem~Estar Social rut seguintes documentações: 
!'- Requerimento. expre_sso da prorrogação da licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias; 
li-: A,testâdo de Saüde.Ocupacional emitido ~la Seção de Segurança e Med4:ina do Trabalho -

SESMT; 
III.,... Cópia da Certidão de Nascimento da criança. 

A docwncntação apresentada à Sccretari'a Municipal ~· Bem-Estar Social, após adoção das 
incdidas neccssãrias, será remetida ao Conselho ~uniéipal dos Direi_t_os da Criança e do 
Adolescente - CMDCA. 

A concessão da prorrogação da 1.icenÇa ma'temidade será realiµda mediante a avaliação da 
conveniência e oportunidade dà Administração, que neste ato será represefltatla pel~ Secretaria 
.'Municipal do Bem-Estar Social. •. 

Caso seja acolhido o requerimento de prorrogação do ·prazo da licença maii::rnidade, esta será 
concedida em continuidade a anteriormente deferida. 

l.Jma vez ocorrido o parto, sem que tenha,sído reqlit;ida a licença maternidade, esta seni concedida 
pela metade, a contar do dia do êvento. desde que pleiteada sua concessão até 15 (quinze) dias 
após. 

No caso de natimorto, decorridos 30 (t~inta) diàs do evento, a Con~elheira será submetida a ex_arqe 
médico e. se julgada apta, reas5'unirã O exerclCio da flinção-. .-

Em caSo de aborto atestado por médico oficial, a Conselheira. terá direito a-30 (trinta) dias de 
repouso remunerado. · 

A Conselheira Tutelar Supttnte só fará jus à Licença Maternidade quando assumir a função nos 
c:150s de vacância definitiva,_ nOs termos indicados pelo artigo 73_, inciso I. 

; . 
Da Licença em Callo de Adoção ou Guarda Ju~iclal 

A Conselheira Tutelar Titular que adotar ou obtiVer a guarda judicial, mediante a apresentação de 
. documentação legal, fará jus a_licença,. nos seguintes termos: · 
1- Adoção ou guar~ajudicial de criança.com até OI (u1n) ano de idadf: -A Conselheira fará 

jus à li~nça remunerada ~e 1'20 (cenlo e vinte) dias; 

§ ,. 

§ 2' 

li- Adoção ou guardajudícia! de criança com a partir.de Ol (um) ano até 04 (quatro) anos de 
idade -A Consélheira. fará jus à licença remunerada de 60 (sessenta.) dias; 

III- Adoção ou guarda judiciai de cri~nça com a partir de 04 {quatro) anos ·até 08 (oito) anos de 
idade -A Conselheira fará jus à licença remunerada de 30 (trinta) dias. · '· 

' ,- ,, 

A licença em caso de adoção ou guarda" judicial deverá ser requerida no prazo máximo de 1 S 
(quin7-e) dias, a contar da data da expedição do ter{Oo de adoção ou do tenno de guarda para fins 
de adpção e será concedida tão somente mediante a·sua apresentação. ~ · 

' 
A não obscrWnciit do 'dis'posto no parágrafo 1° des_te a~igo implicará no indeférimento do pedido 
de licença. 

7 



Rei. Lei n• 6.169/I l 

Aft. 24 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

ESTAi>O DE SÃO PAU~ 

A licença tratada no caput deste artigo também será passivei de prorrogação nos termos indicados 
pelo artigo 18. porém, tal prorrogação deve ser requerida até 15 {quinze) dias antes do término da 
fruição da licença que foi concedida à Conselheira. - · 

Para requerer a licença em cas.o de adoção ou guarda judicial a Conselheira Tutelar Titular deverá 
apresentar à Secretaria MUnicipal do Bem·Estar Social o Termo.de Adoção.ou Te.rmo de Guard~ 
para Fins de Adoção e a Certidão de Nascimento da criança sob s~a guarda. · · 

Parágrafo unico. Verificado o preenchimento dos requisitos necessários à licença_ pleiteada, esta será concedida nos 
termos indicados pelo artigo 23 desta .Lei. 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

§ ,. 

A Conselheira Tutc!U:r Suplente só fará jus à Licença em caso i:le Adoçã_o Ou Guar,da Judicial, 
qUa~do assumir a função nos-casos de vacância definitiva, nos termos indicados pelo artigo 73. 

Da Licença Paternidade 

O Conselheiro Tutelar Titular tciá.dircito ã licença patcrnidadt: dt: 05 (i:;inco) dias consecutivos, 
conladbs a partir da data do nascimento de seu filho, sem prejuizo de ·sua remuneração. - "" 

Para 8ozar do direito conferido no artigo 16, o Conse:lheiro Tutelar Titular deverá apreselltllT à 
Secretaria Municipal do Bem-Estar So&ial a Certidão de Nascimento de s_cu filho, até 24 (vinte e 
quatro) horas após a sua emissão. 

O Conselheiro Tutelar Suplente só fará. jus à Licença Paternidade quando assumir a função nos 
CS:OS de vacância definitiva, nos tennos indicados pelo ll.l'tigo 73. 

' ' 

Dn Adicional Notiirno 

O efetivo cxercicio da função de Conselheiro Tutelar no período cól'npreendido encn, ps :U (vinte e 
duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do di8 seguinte dará_ ensejo a percepção ,de adicional 
noturno, correspondente ao valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 

Para fios de cálculo Çc adicional noturno, O 1 (uma) hora, conterá 52 (cinqucn~ e dois)'minutos. 

O periodo em que o Conselheiro Tutelar encontrar-se apenas de sobreavíso, mesmo que no período· 
noturno, não será considerado para fins de pagamenlO do adicional tratado no artigo 29-desta Lei:· 

Para receber o Adicional Nol'urno, o Conselheiro Tutelar deverá apresentar aô Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescen1e - CMDCA, o Termo de Ocorrência do atendimento 
realizado no período indicado no ru1igo 29, para ser devidamente- autorizado pala Comissão 
Pcrl'nanerltc de Assessoria Financeira e Administrativa do CMDCA. '' • ~ 

O Tenno de Ocorrência indicado no caput deste artigo devericonter: 
I
I!
Hl
IV
v
Vl
VII ;-

Horário do inicio do atendimento; 
Horàrio do ténnino do aten~imento; 
Qualificação das partes; 
Endereço do loca] do atendimento; 
Relatório da ocorrência; 
Assinatura das partes; 
QualiticaçãO e assinatura da autoriadade presente no atendimento ã ocorrência; 

8 
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PREFEITURA DO M,UNICÍPIO DE BAURU. 
' ·" 

~' E~TAJ)O DE SÃO PAUL,? ~,,:f~~, : ' 
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Rer. Lei rf 6.169111 
~ ~ " .,,. "·,J• -, -. ..J: ~ 

-- jW ·-ilf:i< 
- _, ~ 1('•_:;,~~ ·,, "~ ,_ 

• 
§ 2· 

Art. 31 

Art. 32 

' ·" ~ ,~- ,. ~""' !'R~ 

-~!f' if'1 "'' ·' ·- • ' < ~ "~li.---~- ~'- -~-- - ~· 
VIII- Se houver, cópia do Boletim 4e Ocorrênciil óu cópia do _relatório do Bt;end_j!OÇ~tQ médico . 

"\'.'-.-~--.'4~' <;;'~"- '· ,. • _./" ~,Y\,, ,, ~- ' 

O Conselho Municipal d~ ~iiejt~~ da Criailça e tio Adolescente·::.... CMOC.A deverá· aprcscÍltar à 
Secretaria Municipal dÔ B~ffi-'Esui.r Social uma cópia dos T~ 'dê'oCórrência lavrados e 
autoriiados pêla comiS'são Penpanente de Assessoria Financeira e Administriitiv'a do CMDCA, 

--para fins de pCR:epçãci'de Adicional Noturno até o dia 10 (dez) de cadã-inês~ 

• 
Os Conselheiros Tutelares Suplentes, quando em efetivo exerclpio da função no perlodo ~oturno, 
farão jus à percepção do Adicional Noturno e Horas Extras., nos mesmos moldes !ixados aos 
Titulares no artigo 29 desta Lei. ,• 

Do Adicional de Sobre1viso 
"'- ' ' • ~ e;"'• _, • 

O Conselheiro Tutelar que pennaf!ecer_ de SQbreaviso, .agui.i-dando chamada, de acordo com a 
escala aprovada pelo Col'lsélho Municipal de Direitos da Criança e do Adolesceilte :_ CMDCA, 
perceber!, a _titulo de adiciona~- o equi.;a1Cnte a 113 (um terço) da reffiuneração das hor.:.s· nonli'áiS·. 

- . _,. "---.. ,:,_,;-' - -·~ .,. ' ' -"~;-~~~~li,,.. ~ . 
Parignlfo-único. Considera·sc sobrca'viso ·o periodo~ cm que o Consclhe_iro Tutclitr m8ntivcr·sC à diSj;ôsição da 

comunidade local e das autoridades para·-· atendimento·- fora 'd Ó hoÍário _,,de~ funcionamento dos 

§\º 

§ 2º 

Art. 34 

Conselhos Tutelares (períodos notum~s, ~n~i~ de SCm&na e feriadõS).~ ~ ;-..; "' ,. - ~ -
~ --~ '' '.«',.. ~ 

' Os perlodos de sobrCáviso· deverão. ier ôQianizados cm Escalas de Revezamento d~finidas pelo 
~ Conselho Municipal dos" DircitOs dá Criança e do Adolescente - CMDCA; sob a õrientação' da 

Secretaria f\.funicipal do Bcm·Estar SóciBJ e sob a fiscalização do Ministério Público. 
' ,... .. . 

Cada E$cala de Revq:amcnto de. $0brcavi~ sen1 de.no m!ximo de 24 (vinte e quatro) ho~. 

A -Escala de Revezamento referente ao pctíodq de·.'sobrea.viso deverá ser-comunicada aos 
Conselheifos nela designados coT- n~ p.fnimo, 05 (cinco) dias de antecedência. :, ~ " -· 

~-' 

O atendimcoto :o p~blico dufaH1c o pcriodo de sobreaviso sera feito pelo Conselheiro 1,"ut~Jàf 
designado na Escala de Revezamento elaborada nos tem\OS indicados no aftigo anterior, '8tnlvé~ de f"~· ~ ~ 
atendimento tclcfõnico (telefone móvel),-devendo_ C.S!ti' dirigir--sc no local da ocOir!ncia sempre que'._· 
• ----·-'·' ' '.- ~ '' .,,,.~, ., '" i"i 
n~10. ~ ~ • 't>A-.' • ·• -,~ • ,,.,,~-- ·iih·""f-

·~ ~;.,~~ -~, ' • '·~· _'l 
, .. .-,,__. :t'M 'Jt!Q, -~ .,. • ,. • 

P11Tágraf(} único. O tclefane móvel citado no caplit d~te "a'rti&O deVCrá ser concedido pela Administração Pública 
~ -MUnicipal, .i;t qual devera ter seu núfflê'io"·amplamente div\Jlgado· à' populaçJo e as: _autoridades 

locais. ' -""''·- 'lt:f).;~1':"", ·' ·. ~ -··· ·~ ~ ~ 

Art. 35 

Art. 36 

• 

~ .. _,,· l' ,- . "·-~ ~ 
_,r.... .1 •.• 

:., ""'·-!li;l .... D•s.Horas Extras .,,., · . . ' 
O Conselheiro Tulelar que exercer efetivamefitC sUa fimção fora do horário de funcionamento do 
Conxlho fiÜá jU$. à pcrceÍ>çlp Horas Extras,. a serem calculadas confóÔne ptescrito pelo artigo 36 
da Lei Municipal rr 3.373, de 29 de julho de 1.991 e nos tcnnos estabel~idos lJOS regulamentos. 

- • s ,. ~ 

• 
D• Llceaç;9 pmn Trai.meato ~ S•údc • 

Aos Conselheiros Tutelares que, por niotivo de saúde, estiverem impossibilitados de exercer SUas ,, 
.funções:será concedida licença. scmprejulzo de sua remuneração. ' f 

·- ~{~,., ""''"" ~"·~}.,,,'!.-., ~ 
,,,.. ..... __ li,~ 

;r'$---!'}f."'i:'I Jii, l.·"' •. 
~ _.,. ~~,\~f,~i. ,.-, 4.-

.. ~' ~~ .. . , - ' -

9 .• 
• 

-....• ~ 

• 

' " 
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PR:EFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
- .- - ~;;k,,';'~~~-

r FSTADODESAOPAUW • ·~;c.,"if 
··-·· f ·-.ffif::.~;· -~ 

Ref_ Lei nº6.169/I l :· ifa',, ' :: ._,?." ~ '"~- --.. < - ~ ~ """~ :.:.-:' ,, 

Art. 37 

• 
•' 

.. ,- '4~"""ffeff• ,,,,:, -,,,,,,· }/ +· . 
Os rCqucrimento5 de licença para tratãnlcnto dê- saúde tratada no ·artigo anterior, devCrão ser 
cncamifihados A Secre~~---~unicii)ã1 'dei Bem-I;:star Social, nas primeiraS ~-4 (VintC e quatro) horas 

de sua concessão. ~·- ~ .~'~ '• • ' 
' . 

Pnrâgrnfo ún_ico. A licença pa1-a tratamento de saúde Se;á concedida a partir da data constante no Atestado Mb:lico, 

Art. 38 

Art. 39 

§ ,. 

~ 

§ 2º,t., 

"' .. ,, 

' 
Art. 4o ~ 

Art. 41 

A~42 

• 

. 
Art. 43 

.. 

• 

' 

sendb expfessamentc vedada sua retroação. -

Os ~idos de licença para tr.itamento de snúde deverão ser instruidos por Atestàdo(s) ·Médico(s), 
detalhando o qWldro patológico, o CQdigo l_ntcm&Q'.onal de Doenças....: CID, séinpre na versão majs 
recente, as prescrições terapêutitas, bem como a duração da liccnÇa. 

' ' ' 

não poderão ser conccd!das.,:· inicialine~te, por perlodo 
' ' 

As licenças para tratamento _de_ saúde 
supcriM a 1 S (quinze) dias.~, W' 

oG'.~ -~ ' -, :.-... " .... ;. ··~·J ~- ,. . 
-~vendo necessidade de prôriogáção _dei 'prazo da licença para tratamento de saúde; antes do 
vencimento do rrleStiio, ·o Conselheiro deverã agClldar nova Pcrlci8 Médiêa diretamente na Seção 
deSegurançaeMedicinadoTrabalho...:SESM"f ... - .. -, -~ · ,.~ '" 

""- ~ _..,, . ' ,, .. 
~ ~" ~ ,~f' íif,._ ., ,,, "'"~'.. --

A Seçiio de Segurança e Mcdicinii 'do Trn.balhO - SESMT comunicará a prorrogação ou nãÔ da 
licença para trafamentÓ de 'SaúdC à sCcrecarta do Bem-Estar Social CJ!l 24 (vinÍC e- quatro) hoilss . 

" . . . 
• 

As Jicençiq. para tralamento de sa.Íide strl:o anotadas na frequência do Conselheiro, con:s..ndo tal 
"anotação em sua ficha funcional. · ·· , ' 

~ 

'Nos casos·em que a licença perdurar por OS (cinco) dias ou mais, a 5ecretaria Municipal do Bem. 
Estar Social deveri. providcnciaf ' 'ágêndalriento de Pericia Médica 'I ser rea1izada na Seção de 
Segurança e Mediei~ do Trabalho- SESMT. • . ' -' . . ., .. -~ 

Nas li<:e:nças Para tratamento de saúde com prazo i~rç"rior"a_ ~S (cinêO) dias, fica o Secretário( a) éla_ 
ScCretaria Municipal do Bem-Estar Social, quando Cntcndci conveniente, encarregado de apreciar 
tais pedidos, indcperidentemente -de ··in:s~ ''-inédica, desde que satisfeitos os requisitos·~ 
estabelecidos pelo artigo 38. ~ ._, ~}~-~ '!:... ~~-· -; ~ 1~· .• • "'' ""'t:'.' 

_,.e ... ,,.'1 ;t<c,~~ .,.;'' -··« 

,. .}; _ . C"-PiTuW V""·"'*"&'· " 
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

'I " • ... ._; ' ~ ··:1 ';;!~'- ,-~ >I 
..,~ ? .. ' . "' . .,.. ,~-~ ,.•_,. 
- São deveres dos Conselheiros Tutelares: -~, ·;;. .• ' 
;:" ~ • 1..:.-' CumPrir com as atribuições legai~ pic~isÍas n~ Lei Federal n• 8.069, de 13 'de julfto de 
?' 1.990, desta Lei e das demais legislações pertinent~ aos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes; -
II - Adotar as condutai compatíveis com o ciirgO; 
Ili - Comparecer assiduamente ao trabalhÓ nos~ desia Lei; 
IV - Tratar com urbanidade os colegas da comunidade e usuários de forma gctal; 
V - Trajar-se convenientemente no cxcrcicio da função;, 
VI - • Atcnckr is solicitações e determinações do- Conselho Municipal dos Oire~os da Çriança e 

do Adolescente - CMDCA. bem como do Ministério Público; -· 
• • VII~ Elaborar o Termo de Ocontricia paía fins de recebimento do Adicional Notu_rno e Horas ~ 

• · ·x.~ ·• "' f 

' 

Extras. ~ -~:r- , .. ~ ... , ,,., .,",, , ,. 
,~ .v."~' 

~ .,_~- ~ ~ - ', 

--> 
1 ,.~, ,, 

"'-·' '" 

• 

' • 

-~' ""'tl-.,,ti";:'f,-. ~ "' ~ 
~;" ,, ~":~ '~±!; ri,; ~ ~ 

li''!:~~~ -~'T" 
_,,t.,~r--'_'fJc,,~~~~; ;.'.:{•H·~ 

~" '"''i"-~---~ 
·~··- 'i~ 

,~ ;:,,; ~ 

10 



., 
·"~ 

("' 
• 

> 

' 

.;;.1.." .... ·~ ""'""-t:"""~·O.~~- -;· .. ":).< 

d ~;(" -. 

., 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO.DE BAURU 

Rc[ Lei n• 6.169ll I .· ~$ 

" ;' ~- ~ '· ~ ~ "" 

' 

Art. 44 

Art. ·45 

§ ,. 

§ 2º .. ~ • 

"', 
' r-· i: ,. 

Ait. 46 

Art. 47 

,, 

'. ""'' \., -~ "" ·' ·:. • • !t ·' ~'' : • 
VIll - Manter-se, durante o período de sobreaviso, dentro de um raio dé ação que l~e perm1ta 

aternder ;.s õêCe~idades ocasiQn!li~· atuando em defCSa' dOs Direitos da Criança e do 
' •·"><'}"' '"" . • • 

Adolescente. ;., 4.~ ' .. ,,,, • 
e ~ ~ ~ ll 

• "'·Da .;tomada de Trabalho 

Os Conselheiros 'Tutelares CStarão sujeito$ à Jornada de. Tr~bal~o de 40 (quarenta) horas semanais. 

~ . ..:' .. 
CAPJTULOVI 

DA COMP~T~NCIA 

A eç>mpetf.ncia dos~Co~lhQJ Tutelares scri detenn~: 
1 ~ Pelo domicílio dos pais ou responsáveis; · 
li~ Pelo lugar onde se encontra a criança~OO adolescente na falta dos País ôfl,responsãveis . 

. ef: ; . 
Nos casos de ato infracionãl pratic3.dó· por criança ou adolesccrlteS, será Co!npetente o Conselho 
Tutelar do lugar dq..'ação ou Omissão,~ observ'1das as regras de con~xã~, ê'Oittinência e prevenção. · . " * i' ' •' 

1 • ~,,. ,,,, ~·· .,/ 11';~~ ,;; . 
A exécuÇão das medidas de proteção pode~ kr delegada 80 Conselho Tutelar da residência dos 

··'Pais ou responsáveis, ou do local onde sCdiiif~se á"entidade que abrigar• criança ou adolescente. 
.,..,, ~;f',r""" '"' ~ - · · 

, dAPiTuLO Vi1! · ,;::...; . . . 
DO PROCES~O DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSEI,."HOS TUTELARES 
.., .... , ' •. 

. ~ ' . 
O Processo de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares será compom> por 02 (duas) fases. 
sendo a primeira fase dCnomináda- Processo. Seletivo e a segun~ fase denominada.ProccssQ 
Eleitoral. ·. .• · ~ 

O P!'°cesso. ·de. Escolha dos membros dos .. C~iiselhos i:-utelares será realiz,ado sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dolj DiícitoS da Criança e do Adolesc~nte - ÇMDCA, 
com apoto técnico do Dcpa.nami:nto ·'de Recursos J{umanos da Secretaria Municip'ár ~da., , 
Administração e sob a fiscàlização do Mini!l\ério Público, n<>s termÕs indicados piilo artigo 139 do:i 
Estâtut9 da Çriança e do Adolesúnte (Lei Federal n~ 8.069, de 13 de julhO.dC r.990). 

. '. . .· . . ,,,/ .~-~c:~;t~ .•. :~,"'',, . . 
Eniende-se como apoio técnico as onentações necesSârlrui As reuniões que deverão ser realizadas 
com as Bancas E1C8min~doras, à elabÓràção~ dds Editais (Abertura de ln5criçl5es I Convocaçõé-s)tà 
elaboração da(s) prova(s). à análisC de' tltuloS"c à publicação dos resultados. 

'· • ' ·" • ~ •. i. ''"''"' ~ 

·' ~·~~~ ' .. Y'1'... "'!~ .., Do Proceiso s;fef;vo: 
·;;- " ~ 

Art. 48 

Art.119 

• Art.i SO 

O Processó Selcti\io co!l'.istirá.?a aplicãção de Pl1va{s) e/ou análi$C.dc ti tu los. 
• ,~-?" • 

O Pr?cesso .. Seletivo destinado à sei~ dos i:nembros ~tulares e sµplentes d<>s Conselhos 
·Tutelares será coordenado por uma Comissão, denominada_. Cõmisslo de P~so- Seletivo, 

·• comPo.sta por 03 (três) membros. desigria(Íos Pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

' ••. 

do Adolescente - CtriDCA. sendo OI (um) nomeado dentre seus membtos, 01 (um) deritre os 
membros da Secretaria Mui:,iici.pãl do 'Bem-Estar .SociaJ e ·OJ (um) dentre os membTós do 
Departamento de·~ Humahos da Seadaria Munici~I da Administração. 
"" ' . ' . ·' ~ .-· -
Compete â-Comisslo de Processo Selet~o: 

• ' ' 11 

,, 

~ ;; ~ 
l': 

• 
~ ,,, " 

• 
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~· 

PROC.N" 
., •u•v1 

• ' .+ 1 \; " FOLHAS •• o 
J '" ' 

• . . '·' ~ . ·' 
PREFEITURA.DO M

0

UNlCÍPIO DE BAURU 
•• .,.. e ,.·- , ·-~ .. ~ ' '· 

ESTÀDODESÃOPAULO 

Ref. J.ei n96.169/I1 

• 

~rt. 51 

Art. 52 

• 

.. 

. ' ''" ~ 

• 

• 

1- Indicar, •no máximo; OS (cinco) mtmbros para C0"1>0J" a Banca ,Examinadoi;a. que será 

~ II .::. 
npmeada, atravéll de Portória do Senhor Prefeito Municipal; ~ ' 
Elaborar o Edital dci'~ProcC\so Seletivo, observ~_dS!!. u nonfu·s.Federais. Estadu.ais e 
Municipais vigentes; :; 

Ili - Rei:eber as inscrições; 
IV- Organizar a aplicação da(s) prova(s) e/ou a'n!lise de titulos; · · 
V- Prdvidenciar a pUblicaç!o de fódos ·os atos referentes ao Proccsro Seletivo na imprensa 

oficial. ,,,, ·r;~·: " ,.,,_" t,.,~ :(.",~~f' ~.~ • 
<"'" ('.' .-v '~ , ~ """' 

Além de m'.;tras atribuições que forem definidás pêla Comissão de Processo Selctivci, deverá a 
Banca Examinadora providenciar: · · 
1 - O conteúdo programático referente a(s} proVl:l.(s) que será(IO) aplicada(s); 
li - A elabor8,Ção da(s) prova(&); ~ ·"~· _"' ·_, ~~ ·' ~ 

0
:;_, Ili-;:- A corrcqão d11(s) prova(s) aplicada(s);!'f* ~ 

IV - A.nalisar os tltulos apl'!_sentadós pelos Candidato~ se assim for exigido; 
V - Responder eventuais recursos administrativos interpostos pelos candidatos versando i;obre d 

contcúdà-da(s)-prów(s) aplicada(s), bem como referente à atribuição de pontos JOS tltulo.s. - . . ,, .... , ·.-
t '(; .: .,._.., 

" Os componentes das Bancas,Examínadoras ráfão juS· á 'pe·rcepção de prõ-fabo!c equivalente a 75% 
;,;... (setcn1a ·e cinco por cento) da RefCrtn'cia Salarial CI dos AW!'.U.iarcs e. existjndo mais de 100 (cem) 

candidatos inscritos, tal peiUf.tual será Jlllgo CJ.I'\ dobro, no:l ICrmQs íutados pela Lei Municipal nº 
·J.848, de 07 dC ITUlJ'ÇO de 1.995 e pelo artigo 62- da 1.:-ei Municipal n~ 5.915, de OI de outubro de -
2.010. • 

t-.. . ., ., '· ' "·'" - . . 
it O E;dital de Abe~ra de ln~riçõcs para o ~-rooes.<i:9 de Escolha dos membros .dos Couselhos __ 
~~: .. Tutelares deverá conter: ,,,_Z: - · • 

-1- . Que o ,PrÔce$so de Escolha scrt composto de OI (um).Proccs5o Seletivo c-01 (um) Processo 
'Elcitóral; ' 

li - A modalidade do Processa Seletivo· adotada pela Banca• Examinadora (frova(S) ou de 
1 j ' ,..., ,,,-

Prova(s) e Títulos); .. ~J'. .. · ' f.. -~"J,.i';\, , " -~~~ • ' 

~~-~Ili- .O ilúmerô"'da Portaria d~ Nomeaçro'·cia Banca Eµi;aminàdÔra do Processo Seletivo pelo 
~-1 .... Senhor Prefeito Municipal;· -"' ' ' 

IV - O número de vagas disponlveis para 1Jtulares e Sllplentes, bem como se seri formado 
cadastro de reserva;· ,._ · ~ • . ' 

V - A nomcnClanifl' da função; ,.;.. 
'_;VI':"' A esêolaridade exigida pnm o exerclcio dá 'função; 
,VII - 'A remuneração; ~Vi ~- · t 

VIII- .A JO~a ele Trabaiho, con1endo os perfodos de sobreaviso (pçriodos noturnos, feriados. e 
finais-de semana) e planiõcs presenciais; 

IX - O valór da Taxa de Inscrição para o Processo Seletivo; 
X- Os requisitos neccssãrios à investidura nâ fufiÇãp; 
XI-, O proccd_imento a ser ad~tidÓ ~ 'insC"riçlo; 
XII- A reserva de·vag&S Paf.Í ôs'1Xn-uu;lores de deficiências; ~ 
XIII - A p0Ssibiliade·de isenção da Taxa dC lnScriçlo para o ProCcsso Seletivo; 
~IV - O núm~ de quescões e Suas rcspectivÜ pontúações. i havendo pontuação por tilulos. 11-
, 1 • p0ntuação de cadã um; ·· _ 
XV - 0-cariter de Cada.fase (classificatória I cli..;inatória); 

~ xvt-- A data, o hOíário, o local de realização da(s) prova{S); 
XVII -A duraçio da(s) prova(s);, ' 
XVIII-A forma de julgamento da(s) prova(s) e do(s) dtulo(i), se houver se:~ per tltulo(s) e da 

classificação dos candidatos; -~- ' . . 

• 1 •• .. 

..,.,, . 
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PREFEI.TUMDO MUNICÍPIO DE BAURU 
... ",;.\~~-'<",,' ,_.,, ~- '" ~ ,, ' ''•e --.,'. • 

,$ ' •- f.ST~DO DE SÃO PAUL.o 

• 

Rcr. t.ci n .. 6A 69/11 . . 
· .. 

' 

Ait. 54 

Art. SS 

. ·'Art. 56 

.,Art. 57 
• 

Art. 58 

Àrt. 59 

Art. 60 

f ' 

XlX ~ ~ O procedimento adotado para inte"rposiçlo dos--R~rsos Admini_strativos; 
'XX.- ·A forina de j)rôVirilCnto da função (nomeação e posse); · · · 
XXl - A dcsciiçÍo das'atribu~ básicas da. função; ·" · 
XXII - A exigência da comprovação da filiação junto ao Regime Geral de Previdência, nos 

termos do Decreto Federal ·n· 3 .. 048, de 01 de outubro de 2.001, antes do início do 
. _cx~_ício d~ ~n~Ó;'"' ' ' ~ • . ffi°'" · · · · 

\XXII!- O conteúdo programático, prevendo l\S matéria,s que ~rão cobfadas na(s) próva(s) que 
' sé.rã( ão) a'plicada(s);, ~ ~ ' 

XXIV- E. por fi.nr. o cron~ ~o Processo Seletivo prevendõ as datas em que serão publicados 
oS Editais de Abertura das Inscrições, a data de Abertura e Enccrnmcnto do pcrlodo para 
as ln~~çõcs, -â(s) ~~ata(s) de rcali7.3çlo da(s} prova(sJ1 a data. de divulgação do(s} 
n:sultado(s), dentre ouhllS prog.ram~õcs que se fizerem .necessârias. • . 

·~· ~ ~ '""'~ ' ·.,_~; -

Do Processo Eleitoral 

O ProcesS<? Eleitoral consistirá na eleição dos ~ndidatos previamente aprovados no Processó 
SC:letiVÕ, que priencherem_Ôs requisitos necessários à investidura na f'!nç!lo nos termos fixados por 

,;.i -esta legislâção e, que , rcgistrare!TI suas candjdatu~ derilro ·do ''PraUi j>ré-fixado pelo Conselho 
-~~ Municipal doS Di.rejtos diJ Criança e dÇJ Adolescente - CMOCA. 

" ' .-
O Processo Êleitoni.I scQ.-,,co<wdenado. por ~ Comissão, dcnom~a Comissão de Processo 
Eleitoral, composta po.r 04 (quatroj mcmbnl:1 do Con,selho Municipal dos Direitos da Criança e do ' 
Adolescente - CMDCA, scndÓ tjue 02 (dois) deVerãi> ser designados dentte os representantes da " 

~' SociCdade Civil ç 02·(dois) dentre os reprcsentllf"!lCS d_a ·Administra"Ça:o Pública Municipal, -- ' •. . . 
" 

A eleição dar-se-A atravb de voto direto e seCreto, proferido pela comunidade local, representada 
por um Ço~o Eleitoral, d~ignado :poc esta Le~ reunido, cm Assembléia organizada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolcsccnfe.-:_GMDCA. 

~:\· -'f;w . ' ~e'1f' ,_ ~· ~'.· 
.~~ Compete à Coinissão de Processo Eleitoral: " 
~ I - • Receber os pedidos de Jtes:istro de Candidatura; 

11- Homologar o Registro da candidatura do cândidato'que preencher todos os rcquisito.s_pré
~~lecidos JIO artigo 5° desta Lei, desde que requerido, dcnlro do pniZo pré-fixado pelo 

~ Conselho Municipal dos Direitos .da Criança e do Adolescente- CMDCA; 
III ~ · ~ecebci:~ e decidir as lmpugnaç~es _referentes as cnndidatur8S rc~stradas, ..sendo estas 

,,,,_ · ""' 'interpto~a por cahdidatoi, Por autOiidade.locafo~ air!da;. por qualquer munlcipc, 
. ' ' 

O Cof\Sclho MW'licipal dos. Direitos da Criança e do Adolescente ~ CMDCA deverá dar ampla 
publicidad~ao- Processo 'Eleitoral dos membros dos CollSClhos Tutelares, tanto para os -seus 
membros 9uanto para os membros da soci~.~~e .!?:,al. ·,~;~:_:: ./ · 

~ ~ " ..... <•< *"' ' '-
-A' eleição dos membros dos Con~lhos Tutelares se fiirá em·Asscmb}éia. reaJi:zaila em local,. dia e 

,';horário a sc:rcm dctCrrilinados e diwlgados pelo Conselho MunicjpaJ dos Direitos da Criança e do 
Adolescinte - CMDCA através de Edital' publ.icado no Diãrio Oficial do Múnicfpio lS (quinze) 
dias antes do~.~'°: i~ ·' ' 1 ; • • 

., """ 'i 

O Conselho MuliiCipal dos DircitOS dil Criança e. da AdOlesccntc. - 0.1.DCA deverá designar 
fiscais para auiuaÇão juntO à nles·a rcccplora de votos . . . 

• 
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PROC.Nº 
"-"""" •., t 
FOLHAS .. 

•L ' 
.,., 

li· " 

. ' ' 
PREFEITURA DOMUNICIPIO DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAl:l'W 
·~. ""' .. 

-Ref'. Lei n" 6.169/(1 

§ Iº • ~ 

§ 2• 

f ~.-:,., 

.Art. 6 L 

.. 
Parâgrafo único. 

Art. 62 

• .. 
Ar(. 63 ·~ 

.-few 

., Art. 64 :s-

§ ••. 

§ 2• 

Art. 65 

. . 

i: .A meSa' .:ecptôra ~Os voW:. será composta pelos membrÔs da Comissã~ Eleitoral, designados nos 
.. terMos iridicados pelo artigo SS, pelo Presidente do cOn~lb9 Municipal dos Direitos «;la Criança e 

do Adolescente ~CM:bCA. e serã fiscalizada pelo Ministério Público. · 
- - ~- .. ~" ~·' -.,~, ' -• ·:-· - . . 
''A apuração dos vÕtos ser.\ feita pelo CóRselho Municipal dos Direitos da Oúmça e do Adolescente 

- CMDCA, sob a fi~lízação do Minisfério Público. 
~ ~ .•.. -,,,.. . ""' - - . 
O Conselho Mui1icipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA providenciará a 
confco;ão das Cédulas Oficiais, çonlcndo os nomes de todos os candidatbs aprovados no Processo 
Seletivo que comprovaram preencher os n:quisitos nccéssários à investidura· na função e tiveram 

F suas· candidaturas homologadas. cm. 'ordem de clâssificiíção das ·provas, publicadas no. DiáJio 
Oficial do Munícipio. . -

Os eleitores deverão assinalar a··nome de atl! 05 (~·inco) candidatos. 
'·''·t' ~ ~· • 

SCrão considerados eleitos as 10 (dez) candidatos mais votados. sendo que as os'(cinca) mais 
~otadas serão os .Canselhejras 1'utClares 1'itula!CS···ç os OS (cinco) subsequentes os Conselheiros 
Tutel~s Suplentes... ' ~ 

Em caso de empate, d Conselho Municipal do$ Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
, considerará eleito o que tiv.;:r: fia data da.eleição, a maior idade. , . . 

Do Colégio Elcito~I 
' .,\!f' ~'W 

~tõ- Colégio EleiloraJ tratado no ~igo 56:· serã compasco: • 
1 - Pélos Conselheiros EfctivO.s e Suplentes do Cónselho Municif:>31- dos Direitos da _Criança e 

do~ Adolcsceiltc - CMDCA, excet'!,.ados os Conselheiros designados para fazerem parte da 
Coffiissão de PiocesSO Sch~tivo e da Comissão de Processo Eleitoral; ,,. 

11-

• •> 
'Ili-

PclaS entidádés go~ntois e não governamentais inscritas no Conselho Municipal dos 
Direitos da CilAflÇ& e do Adolescente, representada's formalmente por 01 (um) membro d~ 
o,tretoria, OI (um) membro da Corpo TéchiCO e 01 (uM) rilenlbro"do Corpo de Usuário; 
Por·todas as entidades representativas dC-SegmentoS da sociedade, com.diR:ito a OI (um) 
vo10 do SCtJ representante legal, dCvidafnénte credenciadas pelo ConSelho Municipal dos 

; 
Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA.,. · · 

.,,, ,,., ~ ,., .. , ,.,..., ~ •,, ,. . 
Os membrÔs do Colégio Eleitoral deverão apreseptar no ato da votação: 
1- Nos casos previstos nos incisos 1 do caput, a Cédula de ld~ntidade;. · 
li~ Nos.GaSQS previsto5 nos inciSQ!!o li e li! do CÇUt, Ofici<i--.·ê'redendiando-o para o ola. 

As entidad~ jã representadas no Conselho Municip.al do!; Direitos da Criança. e do Adolescente. -
.CMDCA, 'pelos sêus dil-ctõreS; funcionários 01r usuãrios. terão direito a apenas ao(s) voto(s) 
d<lquele{s) qu'C ilia estiver{ em) participando.';iaqueles órgãos. 

,,~ 

"'· ~ 
Do ilegistrv das Candidatun11 para o Proccss_o Eleitoral 

\";l .... ~ ~-· ~ - ... • 
As candidaturas serão individ_uais, pessoais· e sem vinculação partidária, devendo o próprio 
candidato requerer seu i;-egistro,· àtravés da apresentação dos.seguintes documentos: 
1 ::_ ,;_ RcquerimentO·;;_sl.e, i.nscrição, »·conforme modelo_. fam~iri;o pelo. Conselho Municipal. dos 

Pireitós da Cri"1ça e do Adolescente - CMDCA; -- . 
·II.,... Cópia t;ta Cédula dé Identidade; • · ~.· 

111- Cópia do Titulo de Eleito\:. com comprovação do voto na Ultima eleição; 
., "" ,,,,, 
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FOLtfAS. 

' ' 

', 
Reí. Lei rf6.169/J I 

• 

Art.66 

Art. 67 

' 

§ •·. 

§,. 

§3º 

• 
§5º 

• 

• 

Paragrafo ú~ico. 

' . 
• 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
' 

" E$TADO·DE SÃ.O PAULO 
• 

' 
~1 v' - éõpia do cPFIMf; 
V-"- Comprovante de residênci11 no Municlpio de ÓaUru/SP; 
VI·- Certidão de AntescedenteS Criminais; 
VII - eomPrOvànr:C de éon_clusão do Curso Superior; 
VIIJ ,.. Declaração de Idoneidade Moral. 

' 
!+' < .... ~ ·' 

Aplts o enccmlmento· do perlodo para Registro das Candidatura!!, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescentes - CMDÇA, deverá homologar tais registros, publicando no • 

··Diário Ç)ficial d~ Municipià~ dCntró do Prazo máximo dé OS tci~co) dias, contados a partir da data 
tle encciTanieii_to de tal período, os nomes dos candidatos, aptos ao Proces5õ Eleitoral. 

~,.. ~ ~' 
Caberá impugnação.contra p. dêci5:l1a que credenciar qualquer ((os candidatos para participação no 
Processo Eleitora,I, dentro .d'o prázn de 05 (cinco)' diás, a c0n1'r da data da publicaç~o dos no~ 

• dos candidatos ao pleito nO Diário Oficial do Municfpio. 
,. > 

• 
A impugnação tratada no caput poder! ser proposta por qÜalquer candidato, por.autoridade loca~ 
ou·- ainda. por qualquer munlcipe., e deVcrá scf Cridei-eçada à Comissão de Processo Eleitoral. . . ' 

A Comissão de .ProccSso Eleitoral deverá avcrigUar, analisar e proferir decisão fundamentada 
i1:latíva àS 'impugnações. no pnizo m!ximo d!!_ 05 (ci_nco) diá'S.. contados da distribuição das 
mesmas. 

~ - ' .. ' 
Acatada a. impuganaçlo, a. êandldatura ~rã cassada e o Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da CrianÇa e do Adolescenie - CMDCA tcri prazo mãximo de 41 (qUarcnta e oito) horas 
pilra oomuni~ação do rêsU!tãdo ao atndidato imp"ugnãdo e excluldo do Processo Eleito'i-al. 

,.~ .. , 

O candidato que ·;iver sua cand~ra cassada poden\ interpv: reculSO, fundamentado ~ P.Of CSCJito, 
endereçado ao Presidente do ConSelho Mtilticipiil da Criança e do Adolescen1c- CMDCA, dentro 
do· pnízo mãximo de 05 -(ció:co) .,dia.li Cõ!ltados da data da comunicação prevista no p.arâgrafo 
anterior. 

'• ·; 
Os Recursos inteÍpostos nos termos Hos parágrafos anteriOrCs serio analisados e votados pelo 
Conselho Municipal. dos Direitos da Criiinça e do Adolescente ~ CMbCi'\ e providos ""º 
improvidoS por aprovaç.ãci"da m~ioria absoluta de seus membros. 

~ . 
CAPÍTULO v11r 

: DOS IMPEDIM~:NTOS 

' 
Estão impedidos de servir o mêsmo Conselho. Tútelar, lanto como litular qunnto comó suplente, 
ínârido e mulher,' companheiro e companheira, ascéndente e desCendcnte, sogro, genro ou nora. 
innlo, cunhados, durante o cunhadio. tio e sobrinho;-padra.Sto ou madrasta e enteado. 

Estende~se~ irTipedime'ntó:'~ cori.~lheim. na forma deste artigo. em relação à autoridade judi
0

ciéria 
ê aO rcpréiSentantc do Ministério .J>Ublico com atuação na Justiça-da lnflncia e da Juventude, cm 
cxifcicio·n"Comarca, Foro Regional oü Distrital. ' ,,,_ : 

' . ·- ,~ 

""'- _ ,._. . ,,,, CAPJiúi.o IX 
. DO NAQ PREENCHIMENTO DAS VACAS DOS CONSELHOS TUTELARES 

' ' 

"" 

' 
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Art. 69 

•. 
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li 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

'>1,'ESTADO DE SÃO PAULO 

O nã1i'"PfecnchimCnto das vagas em aberto no~ Conselhos tutelares, implicará em abertura de novo 
Pmcesso Seletivo e Proccsw Eleitoral . 
. ~ ·~ ' 

CAPITULO X 
DA NOMEAÇÃO E DA PQSSE DOS MEMB-ROS DOS CONSELHOS TUTELARES 

Art. 70 

• 

~Art. 71 
/ •. 

§ Iº. 
• 

§ :zo 

Art. 72 

Art. 73 

§ 2• 

. . 
Os meinbros aprovados no Processo de Esco\J;ia serão notneados através de publicação no Diário 
Oficial do Municípiõ de Bauru e empossados pelo Prefeito Municipal, em reunião solene e pública 
_previamente agendada. ~ 

~ CAPiTULO XI 
DO J:l,OKÁKIO DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TlITELARES . 

~ ,, 
Os Conselhos Tutelares funcionarão nos dias Ílleis (de segunda a sexta-feira). du11lRte o horário , 
comercial, ou seja, das 08h às l Sh. 
" ' ~ ,, 

No per(odo compreendido eptre às 12h e t4h:dos~ dias úteis (se1,;unda a sexta-feira), deverá 
permariêcêf pêlq nienQS OI (um) Conselheiro Tutelar na sede de seu respectivo Conselho para 
p~siar o atendimento que for necessário, 

' . 
O atendimento do Ccinselholutelar das IBh:Olmin às 07h:59min; de segunda a sexta-feira, será 
feito j)elo COnsClheiro designado 'itiãV'és da escala de Reveiamento, nos termos indicados no 
artigo 33 desta Lei. 

U atendimento do Conselho Tutelar n_os finais, de semana e feriad05i: será feito pelo Conselheiro 
?esignâdo através da F:$cala de keve~cnto, nos temiàs inidcl)dos no artigo 33 desta Lei. 

CAPiTi.JLO XIJ 
DA VACÂNCIA 

Ser! '&>li.siderada vagà a função de Conselheiro Tutelar: 
"l- · Definitivamente: · 
. .., a) por morte du tilular da função; 

b) por renúncia do tilular da função; 
-e) pela perda do nlandato;' 
d) pela cxoneÍÍaçlo. 

•' "·' 

II- TempoQriamente: 
a) Por licepça nJaternidade concedida à titular da função; 
b) por férias: 
c) po( licença cm caso de adOção ou guarda judicial; 
d) por licença paternidade cOnccdida ao titular da função; 
e) por licençá para tralamento de saúde; 
f} por licença cm caso de acidente no exercício da função. 

' 

Nas hipó~cscs previstas acima, será convocado o suplente mais votado, que não esteja cm 
cxcrclcio, para ocupâr a 61nção vâcante. 

Nas hipót~ clencadas no inciso I· do presente artigo, o Conselheiro Suplen1c convocadó para 
f?CUpar a função vaciíDte, passãrâ a ser titular. 
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Ref. Lei n• 6.169111 

Ait. 74 

Art. 75 

~ 

Art. 76 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

ESTAIJO DE SÃO PAULO 

CAPtrur.o XIII . 
DAS INFRAÇÕES Dl~)PLINARES E SUAS PF.NALIDAOES 

Constituem infrações disCiplinares, puniveis na fomia desta Lei: 
1- Nigligbtcii! no desempenho das atribuições estabelecidas nos artigos~ e 8" desta Lei; 
II- Faltas injustificadas em 03 (três) dias consecutivos otl 05 (cinco) a1temados; 
Ili- Coilduta incompatlvcl com a funçJo; ' 
IV - Condenaçlto por sentença irréCOrrlvel por prática de crime doloso. 

Compete ao ·Conselho Municipal d<Js Direitos "cta Criança e do Adolesceritc - CMDCA a 
fisca1i2.ação·-·pemiàncnte dos Conselhos Tutelares no que se refere à conduta pessoal e funcion~I de 
seus Conselheiros, punindo-os sempre que cablvel. 

' . 
Os ~embros ~os Conselhos Tutelares TituliU"Cs c Suplentes eStarão sujeitos n<J desempenho de suas 
funções às segllinteS pciÍalidades: · 
1- Ad\ICrtência oral e sigiJosa; 
II -:- Repreensão por escrito; 
Ili - Suspensão; -, 
IV - Perda de mandato. , 

. Paré.grafo único. São compéte'ntcs para aplicarem as penalidades previstas neste artigo: 

§ ,. 

§ 2' 

Art. 78 

Art. 79 

.. 

•, 

1- Nos C8S<JS dos incisos i e ir, a autoridadeju~ici!ria e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.:.. CMDCA; 

II - · Nos casos dos incisoS III e lV o Con~lho Municipai·dos Direitos da Criança e Adolcscento 
-CMDCA. 

. CAPÍTULO XIV 
DO PROGRAMA Dl'; AVALIAÇÃO E CAPACffAÇÃO DOS CONSEl..HEIROS TUTELARF.S . .. •, 

O Conselho MUnicipal dOs Direitos da, Criança e do Ad<J!Cllçente - CMDCA deverá criar sistemas 
de ~valiaÇio, acompanhamcnlo e capacitação" técnica para membros dos Co11$Clhos Tutelares. 

A capacitação técnica Úfcrida no caput deste ãrtigo, consistirá em treinamentos Sôbre apÚcação dt 
legislação rcfer~tc aos direilos .da Ç_rianç1: e do -"!dol~1te, di.."Vendo este ser ~inistrado _por 
es~ilistas no a"ssul)to, 

Os sistemas de avaliaçlto e capacitação iécnica implantados nos tennos indicados pelo caput 
deverão ser aplicados' semestralmente a todos os membros dos Conselhos 'futclares. 

" ' 
CAriTuwxv 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A .eleiçã9 para novo mandato do Conselho Tutelar deverá ser reaJizada até 60 (sessenta) diaii antes 
do término dC C8da"ffiandato. 

o-'S Co~sclheiros Tutelares entrarão em excrclcio logo apó~ o término do mand~to dos Conselheiros 
atuantes. 
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PREFEITURA DO l\llUNICÍPIO DE BAURU 

EsTADO DE SÃO PAULO 

.. """· 
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Ref Lel.,-6169/11 

Art. 80 

Art. 81 

Art. -82 

O Conselheiro Tutefar deverá comprovar que 4! segurado do Regime Geral de Previdencia Social, 
·no!I termos.do Decreto Federal n" J.048, de OI de out11bro de 2.001, antes do início do exercício da 
funi;ão, sob pena de jmpédimcilto deste. . . -.. " --

N"o pra:zo málçimo de "30 Orinta) dias da pu~licação désta Lei, por convocaçio,do Chefe do Poder 
ExccUtivo Mun,iclpal, o Conse.lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
e -os Conselhos Tutelares "deverão se reunir para adaptar seus Regimentos Internos à nova 
-legislação. ' • 

·As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por vctbas própria!!: do orçamento vigontc, 
suplementadas, se necessário, ficando o Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para 

~ CObrir as despesas iniciais decorrentes do· cumprimento desta Lei. 

Esta Lei entra em vigor· na data de sua publicação, n:vogando a ·Lci·n• 3.473, de Ís de jup.h.o de 
1.992. • -

Bauru, 20 dc''deZembro de 2.011. ' 

11.ei>.rfl':NoouJ 
EM - ES AR SOCIAL 

Piojeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

~Registmda no Departamento de Comlinicação e DocumcntaçãÕ da Prefeitura, na mes~ dala. . . . 
I . 

~"'""'""""'""' .olP Sew-PJ~ "- OI l\RA .MEIRE DE SOUSA ARAÚJO lJ 

. . 

DJRETORA DO DEPAR A.\1ENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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