
LEI N° 7.090, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009.

Altera e acresce dispositivos na Lei nº 6.087, de 25 de
setembro de 2003, que trata da Política Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,
do Conselho Municipal, do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar,
institui o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Ficam alteradas e acrescidas disposições na Lei nº 6.087, de 25 de setembro de 2003, nos
termos que seguem.

Art. 2º O § 1º do art. 19 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. ...

§ 1º A função de Conselheiro Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício de qualquer outra
atividade pública.” (NR)

Art. 3º Fica acrescido o § 3º ao art. 19 com a seguinte redação:

“Art. 19. …

§ 3º Para demonstrar o requisito da reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, o candidato deverá comprovar o vínculo mantido, através de
apresentação de: cópia autenticada de contrato de trabalho e último contracheque, se com vínculo
empregatício; ou Termo de Adesão ao Voluntariado, se voluntário; ou, ainda, comprovação através de GFIP
e de cópia das RPAs referente ao período, permitida sua cumulação.”(AC)

Art. 4º O inciso VI do art. 19 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19...

VI - ser apresentado por entidade inscrita ou entidade membro do COMDICA, a qual deverá
apresentar até três (3) candidatos, declarando, no termo de apresentação, a veracidade das informações e
documentos a que se refere o inciso V;” (NR)

Art. 5º Fica acrescido inciso X, ao art. 19, com a seguinte redação:

“Art.19.

…

X – apresentar certificado de participação de curso prévio sobre a política de atendimento à criança e
ao adolescente de Caxias do Sul, promovido por iniciativa do COMDICA.”(AC)

Art. 6º O art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:



“Art. 22. Encerrado o prazo para a inscrição e registro, o COMDICA fará publicar edital com a
nominata dos candidatos que a requereram, nos sites do COMDICA e da RECRIA, bem como o afixará no
mural de publicações da Prefeitura Municipal e na sede do COMDICA e, ainda, em jornal de grande
circulação local.

Parágrafo único. Desde o encerramento das inscrições, os documentos estarão à disposição dos
interessados que os requererem, na sede do COMDICA, para exame, a critério da comissão
designada.”(NR)

Art. 7º O § 3º do art. 23 da Lei 6.087, de 25 de setembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 23. …

…

§ 3º Cumpridos os prazos deste artigo, as impugnações serão submetidas à Comissão Eleitoral para
decidir sobre o mérito, no prazo de três (03) dias, e dessa decisão, publicada nos sites do COMDICA e da
RECRIA, bem como afixadas no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na sede do COMDICA e
em jornal de grande circulação local, caberá recurso para a assembleia do COMDICA, no mesmo prazo,
que decidirá em igual período, publicando sua decisão nos sites do COMDICA e da RECRIA, bem como
afixando-a no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na sede do COMDICA e em jornal de grande
circulação local.” (NR)

Art. 8º O art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o COMDICA publicará edital com a relação
dos candidatos habilitados, no Jornal do Município ou em outro jornal local, nos sites do COMDICA e da
RECRIA, bem como o afixará no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na sede do COMDICA e
em jornal de grande circulação local.” (NR)

Art. 9º Fica acrescido o § 3º ao art. 34 com a seguinte redação:

“Art. 34. …

§ 3º As eleições ocorrerão em todas as seções eleitorais do Município.”(AC)

Art. 10 O art. 35 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O Poder Executivo Municipal disponibilizará tantos servidores quantos se fizerem
necessários para compor as mesas receptoras e/ou apuradoras.” (NR)

Art. 11 Adite-se parágrafo ao art. 42 com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único como
§ 1º.

“Art. 42.

§ 2º Haverá distribuição dos procedimentos para cada Conselheiro Tutelar, de forma intercalada, a
fim de assegurar a igualdade numérica dos atendimentos.” (AC)

Art. 12. Acresce o inciso XII ao art. 43 com a seguinte redação:

“Art. 43. …



XII – deixar de cumprir com as orientações emanadas da Corregedoria dos Conselhos Tutelares.”
(AC)

Art. 13. O art. 49 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 49. Os Conselheiros Tutelares eleitos serão nomeados, conforme art. 48, por ato do Prefeito
Municipal, e exonerados ao final de seus mandatos ou nos casos previstos na presente Lei.

§ 1º Sendo funcionário público municipal, o candidato eleito para o Conselho Tutelar, fica-lhe
facultado optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos, sem
prejuízo da contagem de tempo de serviço, ficando-lhe garantido o retorno ao cargo, emprego ou função
que exercia, assim que findo o seu mandato.

§ 2º A Prefeitura Municipal procurará firmar Convênio com os Poderes Estadual e Federal para
permitir igual vantagem à estabelecida no § 1º ao servidor público estadual ou federal.

§ 3º A efetividade dos Conselheiros Tutelares será fornecida pelo Coordenador de cada Conselho
Tutelar, mensalmente, à Fundação de Assistência Social.

§ 4º O controle do ponto dos Conselheiros Tutelares dar-se-á por meio eletrônico, possibilitada a
utilização de planilha para registro de eventual prestação de serviço extraordinário ou compensação de
jornada de trabalho, a qual será revisada pelo coordenador de cada Conselho Tutelar, que a assinará,
remetendo-a à Fundação de Assistência Social, juntamente com a efetividade do Conselheiro Tutelar do
mês correspondente. “(NR)

Art. 14. O art. 56 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56. A Corregedoria será composta por dois representantes do COMDICA, sendo um de órgão
governamental e um de órgão não-governamental, um representante do Poder Executivo Municipal, um
representante do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um representante do Conselho
Tutelar, todos com seus respectivos suplentes.

Parágrafo único. Cabe à Corregedoria a elaboração do seu Regimento Interno, a ser aprovado em
assembleia do COMDICA, o qual deve prever que todas as suas intervenções devem contar com a
supervisão do membro coordenador.”(NR)

Art. 15. Acresce o inciso V ao art. 57 com a seguinte redação:

“Art. 57. …

V – controlar e orientar o exercício da função de Conselheiro Tutelar.” (AC)

Art. 16. O parágrafo único do art. 62 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. …

Parágrafo único. A denúncia poderá ser encaminhada por qualquer cidadão à Corregedoria, mediante
protocolo junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, desde que fundamentada e com provas
indicadas.” (NR)

Art. 17. Fica revogado o art. 5º da Lei nº 6.473, de 20 de dezembro de 2005.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Caxias do Sul, 24 de dezembro de 2009; 134º da Colonização e 119º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori,

PREFEITO MUNICIPAL.


