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II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 

cipais e de suas ações; 

VI - Propor aos poderes constituídos muntcipais a cria 
ção de organismos modificaçees na ee,trutura e .fun 
cionamento dos organismos governamentais existen 
tes diretamente liga.dos à. promoção e1 defesa. dos • 
direitos da criança e do adolescente; 

VII - Incentivar e apoiar a realização de eventos, estu 
doá, pesquisas e capacitação do peasoaâ , no cam~ 
da promoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente; 

VIII ... Registrar as entidades não-governamen.taie de aten 
dim.ento dos direitos da criança e do adolescente, 
bem como os programas dos organismos governarn.ent!ã: 
ia previstos na Lei Federal nº 8,068, de 13 de jJ:! 
lho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

IX • Regulamentar, em caráter supleti"\to, 'bem como ad.2, 
ta.r todas providências que juJ.ga.r cabíveis para a 
escolha dos seus membros dos Cé:>nselh:>s Tutelares 
no Município; 

X - Dar posse aos membros dos Conselhos ~~utela.res do 
Município, autorizar o afastamento d·:~les nos têz 
mos do respectivo regimento e deolarar vago o e~ 
go por perda do mandato; 

XI - Oferecer subsídios inra a elaboração de Leis, De 
cretos ou outros atos administraJ>ivo1;1 normativos, 
atenuantes aos interesses da infâneir. e da adole.st 
cênoia; 

XII - Articular e integrar as entidades goveznamerrtada • 
e não-governa.menta1s1 com atuação vir~ulada à in 
fância e à adolescência no municÍpio 11 com vista à 
consecução dos objetivos definidos nea te artigo; 

XIII - Administrar, definido e fiscalizando a aplicação 
dos recursos financeiros do Fundo Municipal :para 
a Criança e o Adolescente; 

XIV .•. Elaborar e aprovar seu Regimento IntEJrno e o Regi 
mento do Conselho Tutelar; 
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XV - Praticar todos ss atos necessários à. consecução' 
dos seus objetivos e à efetivação dos seus atos. 

3g - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
do Adolescente terá a seguinte com1osição: 

e 



III 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 
I - UI:>. repreoontunte do LIOlr.:3 CLUDE; 

II - Um reprooentanto do. A~SOOIAÇÃO DOS A.I.COÓLICOS J.ND, 
ND.!OS; 

III • Um reprcaont:mte do SII:tDICATO roe Trt~AUiA.DORES • 
RtIRAin :DE PIRITIDA; 

IV - Un reDrooento..nto do. c.u.ruu.; 
V - Umropreoonta.nte d.a MAÇOilAn!A; 

VI •••• Um rerroaentl:into da l?ROCURADOri.IA GJZJ.AL DA JU3TI 
ÇAt DO ti!NISTti?IO l1'DLICO DO E'JTADC :DA BAHIA; 

VII - Um rep:resenta.nto do +rRIDUUAL DB JU8rIÇA DO ESTADO 
DA DAHIA; 

VIII • Um rep:reoon- 'T"/'1n~nIA DA S!®E; 

IA DE I.DOCAÇÃO E AS - 

X •••. Um reprooentanto do. SECRtT \J."lli DJ: 1;sr-0RTI; E OUL~ 
RA• 

""' oc oonoolhoiroa que oori'.o indico.d.o 
loa orgo.niomoa pú.bliooo que reprc;Jontan, o por neoOIJibléiao da. enti 

~ ~ ~ do.dcn nao ••. GCvornw!lontaio, bQo oono oo reopctivco ou1:i..1.ontoo, norao 
nomco.doo r.or ato do Pre..t'Oito ~uniciznl. 

PARIG:a \PO 2'2 - l:'o:.t'D. ea.da memb~o do con::,olho, ocrá in 
supl.ento, ro mcoma :torm. do tit1rlar • 

. 11.\ZG/~o 31 - o mndllto doo conoellloil:1oa oerá de do 
is a.noo, o.dcitido. a recondução por icual período. 

l?lliGaAFO 4,Q - A í'unçiio de Co.wolheiro é conoidorn.âo.• 
do intoroooe público reló'Vtl.nte e nio ooré. romunoro.dlt .• 

rAR.(mu.Fo 50 - Poderio :rnrtioipar do C<!·nool.ho ,, eo.m d,l • r,eito o. voz,, reprooentn.ntoo do or~onoo publicoo ou p,r:t.vndoo in- 
terntleionn.io, :foderaiot eotad~ o lllU11.ioi!)t1io. 

TillGRAFO 60 ..•. O Plonnrio do Conselho c1logorá o cou ' 
preôidento, na roÃ,n..~ regimental, 

4e1 - o conoelho nunicirxü doo Diroitoo dn. Cr 
do Adoloooento torri a oeau1nte eot:ruture. básioat 

I - PT.iE!WlIO; 
II - 0.Â!JAR.A.S TSCNICAS; 

III - SECRETARIA GimAL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITISA 

PARÁGR \FO IDU:CI) - A organização inter. 
funcionamento doo órgno foforidoa nooto artigo•· 

tri'bui9Õcs dos reopectivoa tituln.reo., aorão defini 
o Int'3rno. 

11 cot1petênoi 
u como a.o o.,... 
.1 no RottLmen- 

SQ - o Poder 
gão do Conselho, recurooo huoanoe 
oá:r100 no aeu f~~1101ona.mento. 

6Q - Fica cria.do o , 
Crio.nçn e do Adolescente aorn oo 

.do ''Ul'Úc ipal doo Diroi too 
1tu1do de: 

do orça.monto uunici:pal .na. 
de J;~, (1ue oe3:á incluoo .no 

II - Recurooo dooo:r.rentes elo convênios, <iolobro.dos a 
lo Oonoolho run1c:l.pal doo Diroi too ela Orian9a o 
do. 4.doleooon"'.'lte ou pm ~rdio 1;u.n1oiral com atua- ~ . ' •...• ,. gao na a.ron, OO!'l. inot1tui.9oee pu.bli(iao ou priva- 
do.o; 

I!! - Produtoo do a.rroco.da.çiio doo muita.a e, da indeniZê 
çõeo na. form do 

IV • Doa.çõea na. forma da Lei Fedorv.l 2~ El.069 de l.3 • 
de julho do 1990. 

10 - Oo recurooa do Fundo não poderão ocr• 
do Connolho. 
o eoro a.dm~.motro.dci por trêo 
do Conselho. 

70. - Con1.iete ao Fundo 1,~unicipal 
I - nes10trar ou rcourooe orçamontlirioo pr:-Óprios do 

:utdoipio ou a ele tro.n.'lforidoo em l:•llnof!oio do. 
criança. e do adolecoonte,. polo Eot~à o ou polA' 
União; 

II • Rcgiatra.r oa rocurooo oe.ptadoo l)Olo '.'.,unioÍpio, 11 
tro."fi'Óo de oonvônioo ou DOr doa.oõeo; 

.tor o controle ~acri tura.l dilo a.pl.loa.çõea fi 
evado.e n ofeito no ::un:to(pio; 

IV - Liboro.r oo z-ecurooe o. saro.o n.plioado1J om boncfi- 
010 do. criança. e do ndolooconte; 

V - Admin~atro,r oa recuraoo ocpco!tioos :i;nra. os pro- 
c;ro.nnu de atendimento, oec;u.ndo ao rc1:Jolu9õoo do 
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9g - Fioa oriudo o Connelr.o Tu.tolo.r 
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