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LEI Nº 1314/2011 

 
Data: 28 de outubro de 2011 

 
Súmula: “Altera a Lei Municipal Nº 733/98, 

conforme especifica”. 
 

 
A Câmara Municipal de Contenda, Estado do Paraná, aprovou, e eu 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 
 

LEI 
 

Art. 1º O art. 14 da Lei Municipal nº 733/98 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 
Art. 14. Somente poderão candidatar-se as pessoas que preencham os seguintes 
requisitos no momento da inscrição: 
I – Reconhecida idoneidade moral; 
II – Idade superior a 21 (vinte e um anos); 
III – Residir no Município de Contenda há mais de 02 (dois) anos; 
IV – Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
V – Ser eleitor do Município de Contenda; 
VI – Escolaridade mínima de Ensino Médio completo; 
VII – Reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 
VIII – Carteira de habilitação categoria “B”; 
IX – Realizar avaliação psicológica com profissional indicado pelo Departamento de 
Promoção e Assistência Social ou pela Comissão de Eleição; 
X – Sendo eleito funcionário público municipal, estadual ou federal, fica-lhe 
facultado, em caso de remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens do seu 
cargo, vedada a acumulação de vencimentos. 
 
Art. 2º Fica incluído o art. 14-A na redação da Lei Municipal nº 733/98, nos 

seguintes termos: 
 
Art. 14-A. Para comprovar as condições previstas no art. 14, o candidato deverá 
apresentar, no momento das inscrições, a seguinte documentação: 
I – Original e cópia do RG; 
II – Original e cópia do CPF; 
III – Original e cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação perante a 
justiça eleitoral; 
IV – Original e cópia da Carteira de Habilitação; 
V – Comprovante de residência no município de Contenda há mais de 02 (dois) 
anos, mediante apresentação em seu nome, cônjuge ou ascendente de conta de 
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luz, água, telefone, contrato de aluguel ou outro documento idôneo que comprove a 
condição; 
VI – Original e cópia do comprovante de conclusão do Ensino Médio; 
VII – Comprovar reconhecida idoneidade moral mediante original da certidão 
negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos das Comarcas que 
residiu; 
VIII – Original e cópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 
se do sexo masculino; 
IX – Comprovar reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento aos 
direitos da criança ou adolescente, mediante apresentação de um dos documentos 
abaixo: 
a) Original e fotocópia das páginas de identificação e registro da Carteira de 
Trabalho, no caso de regime celetista; 
b) Fotocópia do decreto ou portaria de nomeação e do ato de exoneração se for o 
caso, ou certidão original de tempo de serviço, contendo o cargo/função exercida e 
o tempo de serviço prestado, no caso de regime estatutário; 
c) Original e fotocópia de alvará de profissional autônomo, devidamente atualizado, 
acompanhado de relatório contendo o período e as atividades desenvolvidas na 
área da criança e do adolescente; 
d) Declaração original de experiência expedida pelo empregador com 
reconhecimento de firma, contendo a função que desempenhou, a data de início e 
a data de saída, acompanhada de relatório das atividades desenvolvidas na área 
da criança e do adolescente. 
 
Parágrafo único. A avaliação psicológica prevista no inciso IX do art. 14 será 
agendada no momento da inscrição, a ser realizada com profissional indicado pelo 
Departamento de Promoção e Assistência Social ou pela Comissão de Eleição. Em 
caso de laudo positivo, no qual o(a) psicólogo(a) entenda que o candidato está apto 
a exercer o cargo de conselheiro tutelar, a inscrição será homologada. 
          
Art. 3º  O art. 25 da Lei Municipal nº733/98 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
Art. 25. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá 
destituir do mandato, mediante instauração de processo administrativo e 
assegurada a ampla defesa, o conselheiro tutelar que: 
I – Faltar injustificadamente a 03 (três) sessões consecutivas ou 05 (cinco) 
alternadas no período de 01 (um) ano; 
II – Apresentar conduta incompatível com as suas funções ou não corresponder 
com as atribuições pertinentes; 
III – For condenado por sentença transitada em julgado, por crime ou contravenção 
penal. 
 
§1º No caso da conduta do inciso II, poderá o CMDCA aplicar as seguintes 
penalidades, além da destituição do mandato, garantida a ampla defesa: 

a) advertência; 
b) suspensão, sem remuneração, por período de 03 (três) a 90 (noventa) dias. 
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 §2º Caso julgue necessário, o CMDCA, a fim de que o conselheiro não venha a 
influir na apuração da irregularidade, ou seja investigado por fato que possa 
comprometer o bom andamento do Conselho Tutelar,  poderá afastar o conselheiro 
do cargo por 30 (trinta) dias, prorrogável por até 90 (noventa) dias. 
§3º A suspensão preventiva é medida cautelar e não constitui pena, porém, o 
conselheiro afastado não receberá a remuneração correspondente ao período do 
afastamento, caso seja julgado culpado. 
§4º O acúmulo das funções de conselheiro tutelar com outra atividade remunerada, 
desde que não seja servidor público, somente será possível caso haja 
compatibilidade de horários. 
 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 
 

HELIO LUIS BOÇOEN 
PREFEITO MUNICIPAL 


