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   ESTADO DA PARAÍBA 
 

       PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BORBOREMA 

         JORNAL  OFICIAL 

     LEI MUNICIPAL N.º  63/74 de 30 de Outubro de 1974 
          ANO  XXXII                  30 DE NOVEMBRO DE 2006. 

     
PARTE OFICIAL  ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
LEI Nº 128/2006, de 29 de novembro de 2006.  
 
 
     CRIA  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA DOS DIREITOS 
     DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE,  O   CONSELHO TUTELAR 
     E       DÁ    OUTRAS PROVIDEÊNCIAS. 
                                                                         
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BORBOREMA, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:  
 
 

Art.. 1° - O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente , é  órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador 
da Política de atendimento à Infância e à adolescência de conformidade 
com o Art. 88, inciso II, da Lei Federal n° 8.069/90. 

 
Art. 2° - O Conselho Municipal deverá assegurar o 

cumprimento das disposições do Estatuto da criança e do Adolescente e 
demais dispositivos da Legislação em vigor. 

 
Art. 3° - O atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, no âmbito do Município, far-se-á através de: 
I- Políticas Sociais Básicas de Saúde, Educação, recreação, 

Lazer, Cultura, Esporte, Profissionalização e outras que assegurem o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do 
adolescente, assegurando-lhes condições de liberdade e dignidade.

II- Políticas e Programas de Assistência Social, em caráter 
supletivo, para aqueles que necessitam, sendo vedada a criação e 
desenvolvimento de política compensatória e assistencialista, salvo em 
casos de emergência. 

III- Serviços Especiais de atendimento, nos termos da Lei.  
PARAGRÁFO ÚNICO   O Município deverá criar programas e serviços 
relativos ao que estabelece este artigo, podendo formar consórcio 
intermunicipal visando atendimento regionalizado mediante prévia 
autorização do Conselho Municipal. 
 
 Art. 4° - São órgão da política Municipal de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente: 
I  O conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
II- O Conselho Tutelar. 
 

Art. 5°  -  Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, composto paritariamente entre representantes 
governamentais e não-governamentais. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO   O Conselho Municipal dos Direitos da criança e 
do Adolescente, será vinculado à estrutura do gabinete do Prefeito, que 
deverá dota-lo de recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 
seu funcionamento. 
 
 Art. 6° - Ao Conselho Municipal de Defesa da criança e do 
Adolescente, compete: 

 
                  I-  Formular a política Municipal de atendimento, promoção e 
defesa dos direitos da Criança e do Adolescente definindo prioridades e 
controlando as ações de execução em conformidade com disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 II- Exercer a coordenação, controle e fiscalização desta política 
no âmbito do Município; 
 III- Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de 
implantação de programas e serviços que se referem aos incisos I,II,III, do 
art. 3° desta Lei; 
                IV-  Expedir resoluções normativas acerca de matérias de sua 
competência, sobretudo aqueles constantes dos art. 86 e 102 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

 
 

 V- Manter intercâmbio com entidades Federais, Estaduais e 
Privadas que tenham atuação na promoção, proteção e defesa  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Adolescente; 
 VI- Manter permanente contato e entendimento com os 
poderes Executivo, Legislativo  e Judiciário assegurando o 
encaminhamento de propostas e sugestões para a elaboração de Leis 
que beneficiem a Criança e o Adolescente no âmbito do Município; 
 
 Art. 7° -  As resoluções do conselho Municipal somente 
terão validade após aprovação pela maioria absoluta de seus membros e 
publicada em jornal de circulação no município. 

 
CAPÍTULO II 

 
                      DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO 

Art.. 8° - O  Conselho Municipal dos direitos da Criança e 
do Adolescente, será composto de 06 ( seis) membros, sendo 03(três) 
governamentais e 03 (três) não- governamental. 
 PARAGRÁFO 1° - Os Conselheiros representantes 
governamentais serão designados pelo Prefeito, dentre pessoas com 
poderes de decisão no âmbito da administração municipal, num prazo 
de, no máximo 15 ( Quinze) dias da publicação desta lei. 
 
                 PARAGRÁFO 2º - Os representantes de entidades da 
sociedade civil serão eleitos pelo voto de suas organizações, que atuem 
no Município, reunidas em assembléia convocada por qualquer uma 
delas, mediante edital publicado amplamente, no prazo estabelecido no 
parágrafo anterior.
 PARAGRÁFO  3° - A designação de membros do Conselho 
compreenderá a dos respectivos suplentes. 
 PARAGRÁFOS 4° - Os Conselheiros representantes da 
sociedade civil e respectivos suplentes exercerão mandato de 02 (dois) 
anos, admitindo-se apenas uma única recondução. 
 PARAGRÁFOS 5° - A função de membros do Conselho é 
considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 
 PARAGRÁFO  6° -  A nomeação e posse dos membros do 
conselho far-se-á pelo Prefeito Municipal, obedecendo os critérios de 
escolha previsto nesta Lei. 
 PARAGRÁFO 7° - A participação do Conselho Municipal 
não poderá ser, a qualquer título, remunerada e será reconhecida como 
função relevante; sendo seu exercício prioritário em consonância com o 
disposto na Lei 8.069/90. 
 PARAGRÁFO 8° - No caso de renúncia, destituição ou 
morte qualquer conselheiro será convocado o seu respectivo suplente.  

CAPÍTULO III 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 Art. 9° - Fica autorizado o Poder Executivo a incluir em seus 
orçamentos  verbas e recursos destinados á implantação do Conselho 
Municipal e Conselho Tutelar, conforme Art. 134, parágrafos único da 
Lei 8.069/90. 
 
 Art. 10° - O Conselho Municipal deverá exercer rigorosa  
fiscalização sobre os recursos destinados a política da criança e do 
adolescente, além de zelar pela observância das diretrizes estabelecidas 
quanto à destinação dos benefícios e doações as entidades cadastradas. 
 
 Art. 11º - Fica Criado o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescência que será administrado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 Art. 12° - Os recursos destinados pelos poderes públicos, em 
todas as esferas, pelos contribuintes do Imposto de Renda, as doações, 
subvenções ou quaisquer outros meios legalmente permitidos, 
constituirão o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que será parte integrante do Conselho Municipal e será 
por ele administrado em conformidade com a Lei Federal N° 8.069/90, 
de 13 de Julho de 1990. 
 

 

 
 

Art. 11º - Fica Criado o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescência que será administrado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.
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                   PARAGRÁFO PRIMEIRO- O s recursos trata este artigo, 
serão destinados somente a consecução da política de atendimento à 
criança e o Adolescente, no âmbito do município. 
 PARAGRÁFO SEGUNDO  Os recursos do Fundo Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente, deverão ser aplicados pelo  
Conselho Municipal com base em critérios pré-estabelecidos em sessão 
plenária, devendo encaminhar anualmente ao Ministério Público plano de 
aplicação e prestação de contas destes recursos. 
 
 PARAGRÁFO TERCEIRO -  O Conselho Municipal 
fiscalizará a correta aplicação dos recursos junto aos poderes constituídos 
no município e as entidades responsáveis pela execução da política de 
atendimento à Criança e Adolescente, além de controlara o repasse de 
verbas as entidades não governamentais, provenientes dos Conselhos 
Nacional e Estadual e outras destinações explicitadas na presente Lei.  
 
 PARAGRÁFO QUARTO -  Os valores provenientes de 
multas decorrentes das condenações em ações civis ou de imposição das 
penalidades administrativas previstas na Lei N° 8.069/90 serão 
incorporados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

CAPÍTULO  IV 
 

DA ESTRUTURA DO CONSELHO 
 

 Art. 13° - O Conselho Municipal terá a seguinte estrutura:  
 
 I-   Presidência; 
 II-  Vice- Presidência; 
 III- Secretaria Executiva; 
 IV- Secretaria Financeira. 
 
 Art. 14° - As Normas ou funcionamento do Conselho 
Municipal serão estabelecidas pelos seus membros, com base em discussão 
realizada em plenário e definidas em Regimento Interno. 
 
 PARAGRÁFO PRIMEIRO-  O regimento Interno que trata este 
artigo, deverá se elaborado pelos conselheiros até 60 dias após a 
regulamentação do Conselho mediante aprovação e homologação das 
entidades cadastradas e publicação através de imprensa local. 
 
 PARAGRÁFO SEGUNDO  O Conselho Municipal reunir-se-
á ordinariamente uma vez por mês  e extraordinariamente quando se fizer 
necessário.  

 
TÍTULO II 

DO CONSELHO TUTELAR 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, NATUREZA E FINALIDADE 

 
 

 Art. 15° - Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Borborema. 
 
 Art. 16° - O Conselho Tutelar será composto de 05 ( cinco) 
membros eleitos, escolhidos pela comunidade local sob a responsabilidade 
do Conselho Municipal e a fiscalização do Ministério Público, 
observando-se o disposto no art. 139 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
 Art. 17° - O Conselho Tutelar deverá ter um mandato de 03( 
Três ) anos, permitida apenas uma reeleição. 
 
 Art. 18° - As atribuições do Conselho Tutelar  são as constantes 
do art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
                  
                 Art. 19° - Compete ao Conselho tutelar exercer as atribuições 
constantes dos artigos 95 e 136 da Lei Federal 8.069/90. 
Art. 20° O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
poderá fixar remuneração ou gratificação aos membros do Conselho 
Tutelar, atendendo os critérios de conveniência e oportunidade e tendo  por  
 
 

base o tempo dedicado à função e as peculiaridades locais. 
 
 PARAGRÁFO PRIMEIRO  A remuneração eventualmente 
fixada não gera relação de emprego com a municipalidade, não 
podendo, em nenhuma hipótese e sob qualquer título ou pretexto, 
exercer à pertinente ao funcionalismo municipal de nível superior. 
 PARAGRÁFO SEGUNDO  Sendo eleito funcionário 
público Municipal, fica-lhe facultado, em caso de remuneração, optar 
pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de 
vencimentos. 
  
 Art. 21°  São impedidos de participar do Conselho Tutelar, 
todas as pessoas que mantenha grau de parentesco com autoridade 
judiciária e representante do Ministério Público em exercício na 
comarca ou Fórum Regional, em conformidade com a Lei 8.069/90. 
                 Art. 22° - Os Requisitos exigidos para Conselheiro Tutelar 
são os seguintes: 
 I  - Reconhecida idoneidade moral; 
 II  Idade Superior a Vinte e um anos; 
 III- Residir no município há mais de dois anos; 
 IV- Estar em gozo dos direitos políticos. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 Art. 23° - Para implantação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, serão adotadas as seguintes 
providências: 
 
 I  A partir da vigência da Lei, o Poder Executivo designará 
grupo de trabalho partidário, composto de 06 membros dos quais 03 de 
entidades governamentais e 03 não governamentais.  
 II  Entre as providências do grupo de trabalho, inclui-se a 
Convocação por edital, das entidades da sociedade civil que tenham por 
objeto social a garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, para 
em dia, hora e local previamente designados, promoverem a eleição de 
seus representantes titulares e suplentes, para a composição do 
Conselho. 
               Art. 24° - Na qualidade de membros eleitos por mandato, os 
Conselheiros tutelares não serão funcionários do quadro efetivo da 
administração municipal, mas terão remuneração fixada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tomando-se por 
base referencial o salário mínimo nacional, não podendo, em nenhuma 
hipótese e sob qualquer pretexto, exercer a pertinente ao funcionalismo 
municipal de nível superior. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  Sendo eleito funcionário 
Público, escolherá entre a remuneração de conselheiro e a de 
funcionário, vedada a acumulação de vencimentos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO  Aplica-se ao Conselheiro 
Tutelar o regimento jurídico dos servidores do Município, nos termos 
do art. 39 da Carta Magna. 

 
Art. 25o  No prazo de até 60 (sessenta) dias contados da 

publicação da presente Lei ocorrerá a primeira eleição para o Conselho 
Tutelar. 

 
Art. 26o  O Conselho Tutelar terá o prazo de 30 (trinta) dias 

após sua posse para elaborar seu regimento interno. 
 
Art. 27o  Em caso de não cumprimento das disposições 

contidas na presente Lei, ou em decorrência de crimes praticados contra 
as crianças e adolescentes serão aplicados os dispositivos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
Art. 28o  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 1.000,00 (Um mil 
reais) para fazer face as despesas decorrentes dessa Lei. 

 
Art. 29o  Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

                                  José Renato Eduardo dos Santos 
                   P r e f e i t o 

  
 

  
 

 
 
 
   
 


