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A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Agricultura, segue incansá-
vel no trabalho de reparos e manutenções das estradas rurais. Todo aparato téc-
nico e de mão de obra da pasta tem sido usado para restabelecer as condições 
de tráfego das vias, que têm sido muito castigadas pelo excessivo volume de 
chuva que vem caindo em Mogi Mirim neste ano de 2023. Um trabalho que conta 
com a parceria dos produtores rurais e que ajuda a alcançar uma cobertura maior.

AGRICULTURA INTENSIFICA 
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS: 
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LEI Nº 6.592

Dispõe sobre a REESTRUTURAÇÃO do Conselho Municipal de HABITA-
ÇÃO (CMH).

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Instituição, Definição e Objetivos

Art. 1º O Conselho Municipal de Habitação (CMH), com atuação no âmbi-
to do Município de Mogi Mirim, vinculado à Secretaria de Obras e Habitação 
Popular, fica reestruturado nos termos da presente Lei.

Art. 2º O Conselho Municipal de Habitação é órgão de caráter deliberativo, 
normativo, fiscalizador, com a finalidade de formular e aplicar a política de 
habitação popular para o Município de Mogi Mirim, bem como apresentar 
suas propostas do Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária e projetos de caráter emergenciais de interesse social da ha-
bitação do Poder Executivo e sociedade civil, respeitadas as decisões das 
Conferências Municipais de Habitação Popular.

CAPÍTULO II
Das Atribuições e Competências

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Habitação: -

I – deliberar, formular, apresentar, analisar, discutir e dar pareceres a proje-
tos habitacionais populares de interesse social;

II – aprovar as diretrizes e normas para o Fundo Municipal de Habitação;

III – estabelecer limites máximos de financiamento a título oneroso ou a 
fundo perdido, para as modalidades de atendimento previstas em Lei;

IV – emitir pareceres que tenham interface com questões habitacionais de 
caráter popular;

V – promover eventos de caráter público, para análise e discussão de ques-
tões relacionadas aos programas habitacionais populares;

VI – manifestar e propor temas para análise e discussão junto ao Executi-
vo Municipal, Legislativo e Sociedade Civil, e outros colegiados, de âmbito 
municipal e regional;

VII – articular, com as demais políticas sociais básicas, a integração entre 
os Conselhos Municipais e outras instâncias existentes (inclusive de âmbito 
regional), para a priorização e efetivação de serviços e programas regionais 
e ações conjuntas a nível participativo ou de complementaridade;

VIII – convocar ordinariamente, a cada dois anos, a Conferência Municipal 
de Habitação ou extraordinariamente, por um terço de seus membros e 
quando necessário, a convocação para plenárias municipais ou regionais;

IX – exercer a fiscalização da movimentação orçamentária do Fundo Muni-
cipal da Habitação, criado por Lei específica, determinando a aplicação dos 
recursos, bem como apreciando a prestação de contas anual apresentada 
pelo mesmo;

X – no interesse da comunidade, este Conselho poderá participar de outros 
conselhos em âmbito regional, estadual ou interestadual;

XI – poderá participar, também, de seminários, fóruns, conferências, deba-
tes, encontros, e outros de interesse da área da habitação popular;

XII – elaborar e aprovar o seu regimento interno, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data da publicação da presente Lei.

Parágrafo único. O Regimento Interno deverá especificar os requisitos exi-
gíveis para a indicação de titulares e respectivos suplentes, bem como os 
casos de impedimentos, de perda de mandato, de dispensa ou vacância.

CAPÍTULO III
Da Composição, Organização e Gestão

Art. 4º O Conselho será composto de membros, eleitos pelas entidades 
e indicados pelas Secretarias da Administração Municipal, os quais serão 
nomeados pelo Prefeito, mediante Portaria, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução consecutiva.

§ 1º O mandato do presidente e do vice-presidente também será de 2 (dois) 
anos, permitida uma única reeleição consecutiva.

§ 2º O gestor público (Secretário), representante da Secretaria de Obras e 
Habitação Popular, não poderá ser eleito para o cargo de presidente.

Art. 5º O Conselho Municipal de Habitação será composto por 17 (dezesse-
te) membros e respectivos suplentes, sendo:

I – 8 (oito) representantes titulares do Poder Público:

a) 1 (um) representante da Secretaria de Obras e Habitação Popular;

b) 1 (um) representante da Secretaria de Assistência Social;

c) 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento Urbano;

d) 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;

e) 1 (um) representante da Secretaria de Educação;

f) 1 (um) representante da Secretaria de Segurança Pública;

g) 1 (um) representante do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE);

h) 1 (um) representante da Secretaria de Saúde.

II – 9 (nove) representantes da Sociedade Civil:

a) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores
 
b) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e 
Renda;

c) 1 (um) representante das Organizações da Sociedade Civil;

d) 1 (um) representante da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Mogi Mirim (AEAAMM);

e) 1 (um) representante da Associação de Moradores de bairro;

f) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

g) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 60ª Subse-
ção de Mogi Mirim;

h) 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

i) 1 (um) representante da Associação dos Proprietários das Chácaras Sol 
Nascente.

§ 1º Os membros suplentes do Poder Publico e da Sociedade Civil, serão 
oriundos da mesma categoria representativa.

§ 2º Os representantes titulares e suplentes da Sociedade Civil, serão elei-
tos em assembleias gerais ou mediante plenárias, ou mediante indicação 
de cada diretoria.

§ 3º Não será admitida a participação no Conselho Municipal de Habitação 
de representantes de entidades não legalmente constituídas e em regular 
funcionamento a menos de 1 (um) ano.

Art. 6º O Conselho Municipal de Habitação terá seu funcionamento colegia-
do, formado por uma coordenação, composta de:

I – Presidente;

II – Vice-Presidente;

III – 1º Secretário;

IV – 2º Secretário.

Parágrafo único. Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus 
impedimentos e, em caso de vacância, assumirão o cargo pelo restante do 
mandato.

Art. 7º Caso haja extinção de entidade representativa, de desistência ou 
perda de seu direito de representação, caberá ao Conselho indicar, por 
maioria de seus membros, outra que a substitua, na forma a ser estabele-
cida no regimento interno.

Art. 8º Da sua instalação à aprovação de seu regimento interno, o Conselho 
Municipal de Habitação terá suas reuniões presididas pelo representante 
eleito provisoriamente entre seus membros.

Art. 9º Conselho Municipal de Habitação reunir-se-á ordinariamente uma 
vez por mês e, extraordinariamente, na forma que dispuser o regimento 
interno.

Art. 10. As funções desempenhadas pelos membros do Conselho Municipal 
de Habitação não serão remuneradas, sendo consideradas como serviço 
público relevante.

Art. 11.  A nomeação do Conselho Municipal de Habitação dar-se-á no pra-
zo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação da presente Lei.

Art. 12. O Conselho Municipal de Habitação, criado pela presente Lei en-
viará, obrigatoriamente à Câmara Municipal, relatório de suas atividades a 
cada três meses.

CAPÍTULO IV
Disposições Transitórias

Art. 13. As despesas para a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada se necessária.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as Leis Municipais nº 2.975/1998, 4.186/2006, 
4.706/2009 e nº 6.062/2019.

Prefeitura de Mogi Mirim, 9 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei nº 205/022
Autoria: Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REPARO DE PASSEIO PÚBLICO

A Fiscalização de Postura da Gerência de Limpeza Pública,  de Mogi Mi-
rim, estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições e consideran-
do os seguintes dispositivos das Leis Municipais 5223/2011, 5246/2012, 
5645/2015 e 5657/2015: 

1- No município de Mogi Mirim, os proprietários de imóveis com frente para 
logradouro público dotado de guias, sarjetas e asfalto, devem construir, 
reconstruir ou reparar o calçamento nos passeios públicos com material 
duradouro, resistente e antiderrapante, livre de buracos, ondulações ou ob-
stáculos, sendo permitida a utilização de pisos drenantes ou pavimentos 
semipermeáveis, desde que estes ofereçam condições de plena segurança 
para a circulação dos pedestres, mesmo quando molhados;

2- É vedada a construção de canteiros em passeios públicos com largura 
inferior a 2 metros. Nos casos em que é permitida, o limite de utilização é 
de 15% da largura total;

3- O prazo para realização do serviço é de 30 dias improrrogáveis, conta-
dos a partir da data de publicação deste Edital;

4- Caso não atenda a notificação, o proprietário do imóvel será multado em 
R$1.070.62 e o município poderá executar o serviço de reparo de passeio 
público cobrando os seguintes preços: R$71.77 por metro quadrado  para 
reparar passeios públicos concretados e R$86.11 por metro quadrado para 
reparar passeios públicos utilizando mosaico português, acrescidos de 40% 
a título de administração;

5- Consideram-se inexistentes os passeios construídos em desacordo com 
o alinhamento, que apresentem mais de cinquenta por cento de danos em 
sua extensão ou que tenham sido construídos ou reparados em desacordo 
com a Lei 5223/2011 e suas alterações;

Resolve:

NOTIFICAR os seguintes proprietários a realizarem o reparo de passeio pú-
blico nos imóveis respectivamente relacionados abaixo, por se encontrarem 
em locais desconhecidos, de acordo com as Leis Municipais 5223/2011, 
5246/2012, 5645/2015 e 5657/2015, no prazo de trinta dias a contar da data 
de publicação deste, sob pena de multa e posterior execução do serviço 
pelo Município, caso haja disponibilidade:

Proprietário: Jonas Fernandes Gonçalves
Rua : Prof Maria Luiza Costa Camargo Nº157
Bairro: Alto do Mirante
Quadra:  N   Lote: 47    Loteamento - Mirante
Cadastro: 54.17.07.0244.001
Referente intimação nº 057-03-2023

Elizabeth Ap de M. Faria
Fiscal de Postura

Mogi- Mirim, 10 de março de 2023.

DECRETO Nº 8.892

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR SU-
PERÁVIT FINANCEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE MOGI MIRIM (SAAE), NO VALOR DE R$ 650.000,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

DECRETO Nº 8.893

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR RE-
MANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 
150.400,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

DECRETO Nº 8.894

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR 
TRANSPOSIÇÃO E REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA, NO VALOR DE R$ 197.800,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

PORTARIA Nº 108/23

DESIGNA GESTORES, GESTORES-SUBSTITUTOS, FISCAIS E FIS-
CAIS-SUBSTITUTOS, PARA FINS QUE ESPECIFICA.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito de Mogi Mirim, Estado de São 
Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais; 

R E S O L V E :-

Art. 1º Designar, conforme disciplinado no Decreto Municipal nº 8.436 de 
14 de agosto de 2021 e nesta Instrução Normativa, os servidores abaixo 
relacionados para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução dos se-
guintes contratos e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas, 
referente à Secretaria de Obras e Habitação Popular, celebrado entre o 
Município de Mogi Mirim e as seguintes empresas:

C o n t r a t o : 
047/2023 Vigência: 28/02/2023 a 27/02/2024

P r o c e s s o : 
16685/2022

Modalidade de Licitação: Concorrência          Nº: 
028/2022

Fornecedor: PLACON CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 
45.489.666/0001-93
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉ-
DIO PARA ABRIGAR O PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
GABRIELZINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
MOGI MIRIM/SP, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DAS VE-
READORAS MARA CRISTINA CHOQUETA E JOELMA FRANCO DA 
CUNHA

FUNÇÃO NOME POR EXTENSO RE CPF

Gestor/ Fiscal Elizeu da Matta Funes 13507 172.710.908-27 

Gestor/ Fiscal-
-Substituto

Matheus Martins de 
Oliveira 485 441.780.808-22

C o n t r a t o : 
048/2023 Vigência: 01/03/2023 a 27/08/2023

P r o c e s s o : 
4668/2023 Modalidade: Dispensa                                 Nº: 003/2023

Fornecedor: M W GASPARINI LTDA - CNPJ: 06.191.064/0001-01

Objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PESADOS COM MOTORISTA, AJUDANTE E OPERADOR, COMBUSTÍ-
VEL E TODOS OS MATERIAIS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS PARA 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS SECRETARIAIS DE AGRICULTURA, 
DE MEIO AMBIENTE, DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR E DE SER-
VIÇOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP EM FACE DE 
LIMINAR EXPEDIDA NO PROCESSO MS 1001725-19.2022.8.26.0363 
QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2022

FUNÇÃO NOME POR EXTENSO RE CPF

Gestor/ Fiscal Alípio Mario Romanini 10461 004.903.758-71

Gestor/ Fis-
cal-Substituto

Claudenir Donizeti Za-
varizze 14137 264.902.108-00

Art. 2º O Gestor-Substituto e o Fiscal-Substituto atuarão, durante a execu-
ção do contrato ou instrumento congênere, nas ausências e nos impedi-
mentos eventuais e regulamentares do Gestor e do Fiscal Titular.

Art. 3º Nos Contratos, ou instrumentos congêneres, considerados de baixa 
complexidade e nas Atas de Registro de Preços, as atribuições do Fiscal 
serão exercidas pelo Gestor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do Contrato/Ata ou instrumento congênere. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria 

PORTARIA Nº 107/23

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR QUE ESPECIFICA.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito do Município de Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :-

1. Autorizar a substituição de titular subordinado à Secretaria de Educação, 
de acordo com a justificativa consignada na tabela abaixo: 

Servidora
Cargo do 
se rv idor 
(efetivo)

Cargo que 
passa assumir 
em caráter de 
s u b s t i t u i ç ã o 
temporária

Justificativa

Luceli Ap. Elvi-
no da Silveira

Professora 
de Educa-
ção Básica

Coordenadora 
Pedagógica

A titular do cargo 
Maria Inês Augusto 
Balbino está afas-
tada do cargo efe-
tivo para exercer 
função na Secreta-
ria de Educação. A 
substituta assumirá 
o cargo nas EMEBs 
Pedagoga Maria 
Paula das Dores de 
Souza de Jesus e 
CE Ernst Mahle, a 
partir de 08 de mar-
ço 2023.

2. A substituição se dará a partir da publicação desta Portaria, até o retorno 
da titular, percebendo a gratificação mensal correspondente à substituição. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI Nº 6.593

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 
MOGI MIRIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO TUTELAR

Art. 1º As normas do Conselho Tutelar de Mogi Mirim, passarão a viger em 
conformidade com o contido nesta Lei, na Lei Federal n° 8.060/1990 que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, e 
nos parâmetros da Resolução n° 231/2022 do CONANDA.

Art. 2º O Conselho Tutelar de Mogi Mirim, órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, vinculado ao Gabinete do Prefeito para fins de execução 
orçamentária, sem subordinação hierárquica ou funcional, é encarregado 
de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
composto de cinco (05) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
para mandato de quatro (04) anos, permitida a recondução, mediante novo 
processo de escolha.

Art. 3º A recondução consiste no direito de o Conselheiro Tutelar concorrer 
ao mandato subsequente ao que foi eleito, em igualdade de condições com 
os demais pretendentes, submetendo-se ao processo eleitoral.

Art. 4º Os Conselheiros Tutelares, assim constituídos, deverão pela rele-
vância de suas atribuições, exercerem suas funções em regime de dedica-
ção exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade 
remunerada, pública ou privada, sob pena de incorrer nas penalidades na 
forma desta lei.

Art. 5º O Conselho Tutelar tem por função zelar, junto à sociedade, à fa-
mília, aos órgãos públicos e privados, pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente no Município de Mogi Mirim, quando, por ação 
ou omissão, estiverem expostos à situação de risco ou de violação de seus 
direitos, garantindo a sua proteção e defesa de seus direitos.

Art. 6º A implantação de outros Conselhos Tutelares no Município somente 
será definida após o consenso dos seguintes órgãos:

I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II – Conselho Tutelar;

III - Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude;

IV - Promotor Público da Vara da Infância e da Juventude. 

CAPÍTULO II
DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Art. 7º A Lei Orçamentária Municipal estabelecerá, preferencialmente, do-
tação própria e específica consignada no orçamento vigente, para a ma-
nutenção, funcionamento do Conselho Tutelar, custeio de suas atividades, 
capacitação e aprimoramento continuado, suplementada caso seja neces-
sário.

Art. 8º Será garantido ao Conselho Tutelar o suporte administrativo, espaço 
físico, equipamentos e funcionários públicos, necessário para o seu funcio-
namento e para custeio das atividades desempenhadas por ele.

Art. 9º Para atender a finalidade acima mencionada, serão consideradas as 
seguintes despesas:

I - custeio e manutenção de bens móveis e imóveis, equipamentos, mo-
biliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores e outros;

II - formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;

III - espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio de 
aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção;

IV - transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da fun-
ção, incluindo sua manutenção;

V - segurança da sede e de todo o seu patrimônio;

VI - pagamento de serviços de terceiros;

VII - encargos, diárias, material de consumo, passagens e outras despesas 
inerentes ao exercício de suas atribuições quando necessário deslocamen-
to para outro município.

VIII - processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;

IX - computadores equipados com aplicativos de navegação na rede mun-
dial de computadores, em número suficiente para a operação do sistema 
por todos os membros do Conselho Tutelar, e infraestrutura de rede de 
comunicação local e de acesso à internet, com volume de dados e velo-
cidade necessários para o acesso aos sistemas operacionais pertinentes 
às atividades do Conselho Tutelar, assim como para a assinatura digital de 
documentos.

§ 1º No caso de descumprimento das disposições contidas nesta lei, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conse-
lho Tutelar ou qualquer cidadão poderá requerer aos Poderes Executivo e 
Legislativo, assim como ao Ministério Público competente, a adoção das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

§ 2º Caberá ao Poder Executivo fornecer ao Conselho Tutelar equipe admi-
nistrativa permanente, com perfil adequado às especificidades das atribui-
ções do Conselho Tutelar. 

§ 3º O Conselho Tutelar requisitará serviços e assessoria nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, dentre outras, com a devida urgência, 
de forma a atender ao disposto nos artigos 4 º Parágrafo único, e 136, inci-
so III, alínea “a”, da Lei nº 8.069, de 1990.

§ 4º Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para os fins previstos neste artigo, permitido o 
uso do Fundo somente para despesas com a formação e a qualificação 
funcional continuada dos Conselheiros Tutelares.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Art. 10. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente são atribui-
ções do Conselho Tutelar e, ainda, as responsabilidades previstas nesta 
Lei:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 
18-A, 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 18-B,101, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 
previstas no art. 129, I a VII;

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto;

IV - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança;

V - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações;

VI - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

VII - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

VIII - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

IX - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 
previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

X - expedir notificações;

XI - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário;

XII - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamen-
tária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente;

XIII - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 
direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;

XIV - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 
suspensão do poder familiar, depois de esgotadas as possibilidades de ma-
nutenção da criança ou do adolescente junto à família natural;

XV - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações 
de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-
-tratos em crianças e adolescentes;

XVI - adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas dire-
cionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança 
e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabiliza-
ção do agressor;

XVII - atender à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência 
doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a 
formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a 
testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus 
direitos e dos encaminhamentos necessários;

XVIII - representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamen-
to do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima 
nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente;

XIX - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida 
protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de 
violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas;

XX - representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação 
cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam 
violência contra a criança e o adolescente;

XXI - tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao rece-
ber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local pú-
blico ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança 
e o adolescente;

XXII - receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por 
noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de trata-
mento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou 
disciplina contra a criança e o adolescente;

XXIII - representar à autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer 
a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à 
eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes 
que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente;

XXIV - elaborar, aprovar e alterar, em assembleia própria, seu Regimento In-
terno que abrangerá a todos, publicando-o na Imprensa Oficial do Município;

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar en-
tender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti 
o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de 
tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a 
promoção social da família.

SEÇÃO I
DOS PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 11. Aquele que tiver conhecimento de violação aos direitos da criança 
ou do adolescente pode solicitar ao Conselho Tutelar a adoção das medidas 
cabíveis.

Art. 12. Ao tomar conhecimento de inobservância, violação ou ameaça de 
algum dos direitos da criança ou adolescente, o Conselho Tutelar abrirá o res-
pectivo procedimento sempre que seja de sua competência; caso contrário, 
deve encaminhar os elementos disponíveis à autoridade competente.

Art. 13. Na abertura do procedimento o Conselheiro Tutelar:

I - identificará e notificará os representantes legais da criança ou adolescen-
te, das pessoas com quem conviver ou que forem responsáveis pelo seu 
cuidado ou de quem possuir a guarda de fato deles, além dos implicados na 
violação ou ameaça dos direitos;

II - aplicará as medidas de urgência que a proteção integral da criança ou 
adolescente requerer.

Art. 14. Em todos os casos em que atuar, o Conselheiro Tutelar observará, 
de modo imediato, o cumprimento de cada direito da criança ou adolescente 
consagrado na legislação, atentando para os seguintes aspectos:

I - o estado de saúde física e psicológica;

II - o estado de nutrição e vacinação obrigatória;

III - a inscrição no registro civil de nascimento com o nome de ambos os 
genitores;

IV - a localização da família de origem;

V - o atendimento pelo sistema de saúde e assistência social;

VI - o atendimento pelo sistema educacional;

VII - no caso de adolescente gestante, o acompanhamento médico pela UBS 
respectiva;

VIII - no caso de consumo abusivo de substâncias psicoativas, o encami-
nhamento da criança, adolescente ou membro de sua família ao tratamento 
psicológico ou psiquiátrico e a cursos ou programas de orientação.

§ 1º Verificada a ocorrência de qualquer tipo de violência contra criança e 
adolescente, o Conselho Tutelar notificará as autoridades competentes, en-
caminhando a qualificação da vítima para que, sigilosamente, seja monitora-
da e observada quando houver qualquer tipo de atendimento nos seus servi-
ços incluindo hospitais, UBS e outros.

§ 2º Constatada, no atendimento a ocorrência de possível violência contra a 
criança e o adolescente, o Conselho Tutelar será, de imediato, informado pela 
autoridade competente para que encaminhe o caso à autoridade policial, sem 
prejuízo da aplicação das medidas protetivas cabíveis.

§ 3º O conselheiro tutelar, na aplicação das medidas protetivas, deve acom-
panhar a família.

§ 4º O atendimento e as medidas tomadas devem ser registrados no Sis-
tema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA CT WEB, para 
servir de base à definição de medidas pertinentes ao restabelecimento dos 
direitos.

§ 5º O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços e assessoramento de 
qualquer área do Poder Público, em especial de educação, saúde, assistên-
cia social e assistência jurídica.

SEÇÃO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Art. 15. A medida de encaminhamento aos pais ou responsável, por meio do 
termo de responsabilidade, é aplicável quando eles ofereçam as condições 
necessárias ao exercício dos direitos da criança e adolescente, respeitado o 
direito à convivência familiar e comunitária (arts. 129/130 – ECA).

§ 1º A expedição de termo de responsabilidade tem como destinatários os 
pais ou responsável e não implica reconhecimento de guarda ou colocação 
em família substituta.

§ 2º Se da verificação do estado dos direitos for constatado que a família 
carece de recursos econômicos necessários para garantir nível de vida ade-
quado à criança ou ao adolescente, o Conselho Tutelar deve encaminhar a 
família aos órgãos executores da política de assistência social.

§ 3º Em cumprimento à medida prevista no artigo anterior, quando for o 
caso, caberá ao órgão gestor da política de assistência social a execução 
do recambiamento de criança ou adolescente ao seu município de origem.

§ 4º O recambiamento poderá ser executado pelo Conselho Tutelar.

Art. 16. A medida de acolhimento institucional somente poderá ser aplicada 
quando, esgotadas todas as possibilidades, não sejam encontrados os pais, 
família extensa ou responsáveis pelo cuidado e atenção à criança ou ao 
adolescente.

§ 1º O Conselho Tutelar requererá ao Ministério Público a expedição da Guia 
de Acolhimento pela autoridade judiciária.

§ 2º O Conselho Tutelar comunicará o Ministério Público, de imediato, sobre 
a deliberação do afastamento do convívio familiar, informando-lhe os mo-
tivos e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 
social da família.

§ 3º A medida de advertência consiste na decretação escrita, de ordem de-
finitiva, aos pais ou ao responsável pelo cuidado da criança ou adolescente, 
para que cessem as condutas que violem ou ameacem os direitos da crian-
ça ou adolescente, sob pena de, na reincidência, incorrerem na prática de 
infração administrativa.

§ 4º A medida de orientação, apoio e acompanhamento temporários é cabí-
vel quando se tratar de assuntos que possam ser mediados pelo Conselho 
Tutelar, notificadas as partes para reunião pelo meio mais célere.

§ 5º Se houver conciliação, será lavrada declaração com o teor do acordo, 
da aprovação e da orientação às partes, não constituindo título executivo 
extrajudicial.

§ 6º As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar podem ser mo-
dificadas ou suspensas, por seu colegiado, quando se verificar a alteração 
das circunstâncias que motivaram sua aplicação.

§ 7º As notificações necessárias serão feitas por qualquer meio admitido na 
legislação civil.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS DOS CONSELHEIROS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRI-
BUIÇÕES

Art. 17. Para o exercício de suas atribuições, o membro do Conselho Tutelar 
poderá ingressar e transitar livremente:

I - nas salas de sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente;

II - nas salas e dependências das delegacias e demais órgãos de segurança 
pública;

III - nas organizações da sociedade civil de atendimento nas quais se encon-
trem crianças e adolescentes;

IV - em qualquer recinto público ou privado no qual se encontrem crianças 
e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de 
domicílio.

§ 1º O acesso deve ser permitido somente pelo tempo necessário ao cumpri-
mento da diligência, sendo vedada a entrada ou permanência fora dos casos 
previstos neste artigo ou com finalidade estranha às funções de conselheiro 
tutelar.

§ 2º As diligências realizadas em conformidade com este artigo serão objeto 
de relatório circunstanciado, a ser arquivado no Conselho Tutelar.

§ 3º Sempre que necessário, o membro do Conselho Tutelar pode requisitar 
o auxílio dos órgãos locais de segurança pública.

§ 4º A obstrução do ingresso e trânsito livre previsto neste artigo implica im-
pedimento à ação do conselheiro tutelar, sujeitando o autor às penas da lei.

CAPÍTULO V
DAS CARACTERÍSTICAS DO CONSELHO TUTELAR

Art. 18. O Conselho Tutelar atuará no âmbito da proteção e defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização do cumprimento 
da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, possuindo 
as seguintes características:

I - é um órgão permanente e autônomo;

II - tem caráter requisitante de demandas às autoridades pertinentes, não 
substitutivo das autoridades públicas, e não jurisdicional;

III - é órgão público zelador dos direitos da criança e do adolescente e é 
responsável pela aplicação das medidas protetivas da Política Municipal da 
Criança e do Adolescente, preconizadas pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990;

IV - atuará de forma articulada com todos os entes públicos e ou privados, 
visando à efetivação do Sistema de Garantia de Direitos;

V - articulará ações para o estrito cumprimento de suas atribuições, de modo 
a agilizar o atendimento, promoção, proteção, prevenção e defesa, junto aos 
órgãos governamentais e não governamentais encarregados da execução 
das políticas de atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias;

VI - articulação similar será também efetuada junto às Polícias Civil e Militar, 
Ministério Público, Judiciário e Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, de modo que seu acionamento seja efetuado com o máximo de 
urgência, sempre que necessário;
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VII - terá e compartilhará conhecimentos sobre as políticas públicas, nor-
mativas e questões da realidade, a fim de subsidiar o Poder Executivo 
Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CMDCA, na elaboração da Política Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente;

VIII - as decisões proferidas no âmbito de suas atribuições e obedecidas 
às formalidades legais, têm eficácia plena e são passíveis de execução 
imediata.

§ 1º Cabe ao destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qual-
quer interessado requerer ao Poder Judiciário sua revisão, na forma previs-
ta pelo art. 137, da Lei nº 8.069, de1990.

§ 2º Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão 
proferida pelo Conselho Tutelar deve ser imediata e integralmente cum-
prida pelo seu destinatário, sob pena da prática da infração administrativa 
prevista no art. 249, da Lei nº 8.069, de 1990.

SEÇÃO III
DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE

Art. 19. A autoridade do Conselho Tutelar para tomar providências e aplicar 
medidas de proteção decorre da lei, sendo efetivada em nome da socie-
dade para que cesse a ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

Parágrafo único. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser re-
vistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Art. 20. O Conselho Tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previs-
tas no artigo 136 na Lei nº 8.069, de 1990, não podendo ser criadas novas 
atribuições por ato de quaisquer outras autoridades do Poder Judiciário, 
Ministério Público, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo municipal 
ou estadual.

Art. 21. A atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução efetiva 
e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desbu-
rocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes, res-
salvado o disposto no art. 136, incisos III, alínea ‘b’, IV, V, X e XI, da Lei nº 
8.069, de 1990.

§ 1º O caráter resolutivo da intervenção do Conselho Tutelar não impede 
que o Poder Judiciário seja informado das providências tomadas ou acio-
nado, sempre que necessário.

§ 2º As decisões do Conselho Tutelar proferidas no âmbito de suas atribui-
ções e obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e são passí-
veis de execução imediata.

SEÇÃO IV
DA AUTONOMIA DO CONSELHO TUTELAR

Art. 22. No exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar não se su-
bordina ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
com o qual deve manter uma relação de parceria, essencial ao trabalho 
conjunto dessas duas instâncias de promoção, proteção, defesa e garantia 
dos direitos das crianças e dos adolescentes.

§ 1º Na hipótese de atentado à autonomia do Conselho Tutelar, deverá o 
órgão noticiar às autoridades responsáveis para apuração da conduta do 
agente violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.

§ 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tam-
bém será comunicado na hipótese de atentado à autonomia do Conselho 
Tutelar, para acompanhar a apuração dos fatos.

§ 3º O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu membro 
de responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão 
ao qual está vinculado, conforme previsão legal.

Art. 23. Para promoção dos princípios previstos nestes incisos, os con-
selheiros tutelares manterão, no exercício do mandato, o caráter público, 
democrático e republicano, agindo imparcialmente e com impessoalidade, 
tratando com probidade e boa-fé o bem público que lhe foi destinado para 
o exercício de sua função.

Parágrafo único. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

SEÇÃO V
REMUNERAÇÃO E DIREITOS SOCIAIS DOS CONSELHEIROS TUTE-
LARES

Art. 24. O Conselheiro Tutelar receberá a título de remuneração mensal, 
valor com base na classificação “4UN”, consignada na Lei Complementar 
Municipal n.º 205, de 27 de dezembro de 2006, reajustada pela data base 
do servidor público municipal, em 1.º de março de cada ano civil. 

§ 1º Dentre outros direitos é assegurado ao Conselheiro Tutelar:

I - cobertura previdenciária;

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do 
valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - licença-particular sem remuneração por motivo de doença em pessoa 
da família;

VI - gratificação natalina (13º salário);

VII – cesta básica;

VIII - cartão auxílio alimentação. 

§ 2 º Os benefícios de que se tratam os incisos III, V, VII e VIII serão conce-
didos nos limites do que é assegurado aos servidores públicos municipais 
e somente ao membro titular do Conselho Tutelar de Mogi Mirim, durante 
o exercício da atividade.

Art. 25. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos ne-
cessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e forma-
ção continuada dos conselheiros tutelares.

SEÇÃO VI
GARANTIAS

Art. 26. É assegurada a proteção municipal ao conselheiro tutelar e fami-
liares, em virtude de comprovada agressão ou grave ameaça resultante do 
exercício de suas atribuições.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o Conselheiro Tutelar 
deve formular requerimento aos órgãos competentes de segurança públi-
ca.

SUBSEÇÃO I
DO SERVIDOR PÚBLICO OU EMPREGADO PERMANENTE EM EXER-
CÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR

Art. 27. Ao servidor público ou empregado permanente da administração 
direta, autárquica ou fundacional do município, no exercício do cargo de 
conselheiro tutelar, aplicam-se as seguintes disposições:

I - O Conselheiro Titular ficará afastado do cargo efetivo pelo período do 
mandato e, da mesma forma, o Conselheiro Suplente, todas as vezes e 
enquanto durar as convocações para assumir no lugar do Titular;

II - são assegurados a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, da mesma forma todos os direitos e vantagens pessoais, como se 
estivesse no exercício do seu cargo efetivo, ressalvadas as disposições 
legais em contrário;

III - ao Conselheiro Titular e ao Conselheiro Suplente fica garantido o re-
torno ao cargo, emprego ou função e à lotação de origem, ao término do 
mandato e em virtude das convocações;

IV - o órgão de origem não pode recusar o afastamento e as convocações 

do servidor;

V - o servidor municipal ou empregado permanente, que for eleito para a 
função de Conselheiro Tutelar, poderá optar entre o valor do cargo de Conse-
lheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados no cargo efetivo.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal procurará firmar convênio com os po-
deres Estadual e Federal para garantir igual vantagem ao servidor público 
estadual ou federal.

SUBSEÇÃO II
DO EMPREGADO DE EMPRESA PARTICULAR

Art. 28. A empresa particular que tiver empregado seu eleito para compor o 
Conselho Tutelar, liberando-o para o exercício da função com garantia de 
emprego, cargo ou função na empresa, bem como sua remuneração ou di-
ferença entre esta e a de Conselheiro Tutelar, será agraciada pelo CMDCA 
com diploma de relevantes serviços prestados à causa da criança e do ado-
lescente e responsabilidade social, em cerimônia especialmente designada 
para esse fim.

SUBSEÇÃO III
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO

Art. 29. É obrigatória a desincompatibilização em caso de concorrência a car-
gos eletivos, independentemente do aspecto jurídico e do tipo de vínculo que 
o Conselheiro tem com o município, pois, exerce, sem dúvida, uma função 
pública.

Parágrafo único - O afastamento, sem remuneração, do conselheiro, para 
concorrer a cargo eletivo municipal, estadual ou federal, se dará no perío-
do anterior a (03) três meses do pleito, mediante notificação, prévia, dirigida 
ao órgão municipal competente, devendo ser oficiado ao CMDCA, podendo 
retornar ao cargo, desde que não assuma o cargo eletivo a que concorreu.

CAPÍTULO VI
DOS DEVERES E VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS DO CONSELHEIRO

Art. 30. O Conselho Tutelar, órgão colegiado, representado pelos seus cinco 
(05) membros deverá, no exercício do cargo, manter conduta compatível com 
os preceitos Constitucionais desta Lei, do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e com os demais princípios da Administração Pública, sendo deveres 
do Conselheiro Tutelar:

I - Em relação à criança e ao adolescente:

 atuar de ofício, adotando medidas estabelecidas na legislação, para prevenir, 
proteger, garantir, restabelecer e fazer cessar a violação ou a ameaça dos 
direitos da criança ou do adolescente;

 esclarecer a criança, adolescente e familiares sobre assuntos relacionados 
a direitos e obrigações entre cônjuges, companheiros, pais e filhos, membros 
da família ou responsáveis pelo cuidado da criança ou adolescente;

 atender as crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, com ab-
soluta prioridade;

 atender e aconselhar os pais e responsáveis das crianças e adolescentes;

 orientar a população em matéria de direitos da criança, do adolescente e da 
família;

receber denúncias e adotar as medidas de emergência e de proteção ne-
cessárias nos casos de delitos e de violência intrafamiliar contra criança ou 
adolescente;

 preservar a identidade das crianças, dos adolescentes e dos familiares, aten-
der estas pessoas em ambiente adequado (sala própria), sem a presença de 
terceiras pessoas que não tenham relação com o caso, e respeitar a intimida-
de e a imagem dos infantes;

 não atender as pessoas na recepção da sede do Conselho Tutelar, evitar 
constrangimento para as partes;

 Atender os interessados, a qualquer momento na sede do Conselho Tutelar, 
no horário das 7h00 às 17h00 e após o horário comercial, o atendimento a 
casos urgência e emergência através do plantão a distância;

atentar para a obrigatoriedade da informação à criança e ao adolescente, res-
peitada sua idade e capacidade de compreensão, assim como aos seus pais 
ou responsáveis, acerca dos seus direitos, dos motivos que determinaram a 
intervenção e da forma como se processa;

 no caso de afastamento de criança ou adolescente do convívio familiar, co-
municar incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando informações so-
bre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orienta-
ção, o apoio e a promoção social da família;

esgotar todas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente 
junto à família natural;

observar a prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança 
e o adolescente na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, 
em família substituta;

 não se recusar a prestar atendimento alegando que não está de plantão ou 
que a jornada diária está se findando;

 se o conselheiro tutelar receber qualquer denúncia sendo presencial ou não, 
caso não esteja de plantão e já no término de sua jornada, obrigatoriamente, 
tomará por termo a denúncia, comunicando de imediato ao conselheiro de 
plantão, sob pena de responder pela omissão.

II - Em relação ao cargo e função:

 manter atualizados os processos sob sua responsabilidade e acompanhá-los 
até final (arquivamento);

 ser assíduo e pontual ao serviço, não deixando de comparecer injustificada-
mente ao Conselho Tutelar;

 levar ao conhecimento da autoridade competente as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do exercício do cargo;

 participar dos cursos de capacitação continuada;

 agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas atribuições;

registrar todos os atendimentos e a respectiva adoção de medidas de prote-
ção, encaminhamentos e acompanhamento no SIPIA ou sistema que o ve-
nha a suceder, sob pena da falta funcional; (NR pela Resolução CONANDA 
231/2022);

 zelar pelo prestígio do órgão de proteção;

 obedecer aos prazos legais e regimentais para suas manifestações e exercí-
cio das demais atribuições;

comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar, conforme dispo-
nha o regimento interno;

desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento prestado à população 
infanto-juvenil, no escopo de proceder a uma intervenção precoce, logo que 
a situação de risco seja conhecida;

 não recusar a prestar atendimento em hipótese alguma, tampouco se omitir 
quando solicitado pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação.  

III - No tocante à Ética no exercício do Cargo e Função:

 tratar com urbanidade, civilidade e respeito os interessados, testemunhas, 
funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de 
órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

 não utilizar de forma alguma, em qualquer momento, palavras de baixo calão 
ou discriminatórias em razão do sexo, cor, crença, gênero, credo e opção se-
xual; se tal fato gravíssimo acontecer, o conselheiro que tomar conhecimento 
comunicará de imediato o CMDCA;

 zelar pelo prestígio da instituição;

 não apresentar resistência injustificada ao andamento do serviço;

 desempenhar as funções com zelo, presteza e dedicação;

prestar, obedecendo aos prazos estabelecidos, as informações solicitadas 
ou requisitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham 
legítimo interesse ou seus procuradores legalmente constituídos;

 não se recusar a prestar atendimento alegando que não está de plantão ou 
que a jornada diária está se findando;

 se o conselheiro tutelar receber qualquer denúncia, presencial ou não, 
caso não esteja de plantão e já no término de sua jornada, obrigatoriamen-
te, tomará por escrito a denúncia, comunicando de imediato ao conselheiro 
de plantão;

o conselheiro, no exercício da função se absterá, forçosamente, de emitir, 
qualquer julgamento, afirmação ou comentário danoso em virtude dos fatos 
denunciados e/ou narrados pelos pais ou pelas crianças e adolescentes 
ouvidos (ECA arts. 17/18-136);

prestar dedicação exclusiva ao Conselho Tutelar, haja vista ser vedado o 
exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada;

 comparecer no horário estabelecido para o trabalho e cumprir o plantão de 
forma efetiva;

proceder a ampla divulgação do endereço físico, eletrônico, dos números 
de telefone e do horário de atendimento;

não se ausentar da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo 
quando em diligências ou por necessidade do serviço;

 indicar os fundamentos de todos os seus pronunciamentos administrativos 
e submeter as manifestações à deliberação do colegiado;

 articular ações para o estrito cumprimento de sua atribuição de modo a agi-
lizar o atendimento junto aos órgãos governamentais e não governamentais 
encarregados da execução das políticas de atendimento de crianças, ado-
lescentes e suas respectivas famílias;

 manter relação de parceria com toda a rede situada neste Município (Mi-
nistério Público, Poder Judiciário, Secretarias do Município, CRAS, CREAS 
etc.), essencial ao trabalho conjunto dessas instâncias de promoção, prote-
ção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes;

 a parceria acima mencionada deverá ser fielmente observada, a fim de 
consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e a implementação das políticas públicas no plano municipal;

requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social 
e segurança, fazendo valer as atribuições do Conselho Tutelar, legalmente 
previstas, promovendo a execução de suas decisões;

fiscalizar as organizações da sociedade civil (arts. 90/97 – ECA).

IV - Enquanto Instituição colegiada:

 funcionar diariamente, inclusive domingos e feriados, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia;

 informar ao Ministério Público e ao Legislativo Municipal o não atendimento 
às requisições de serviços públicos municipais; 

 prestar contas de sua atuação conforme estabelecido nas legislações per-
tinentes;

 atuar, articuladamente, para efetivar o sistema de garantia de direitos, de 
promoção, proteção, prevenção e defesa com as redes e serviços socioa-
ssistenciais;

 fiscalizar órgãos governamentais e não governamentais de atendimento, 
de promoção, proteção, prevenção e defesa do Sistema de Garantia de 
Direitos;

promover a autonomia e independência do órgão, Conselho Tutelar en-
quanto instituição pública;

 alimentar, manter e promover a difusão dos dados do Sistema de Informa-
ção Para a Infância e Adolescência - SIPIA, articuladamente com o Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para 
avaliar e monitorar as ações estruturantes para as garantias dos direitos;

 formular pareceres e relatórios às autoridades públicas requisitando infor-
mações e ou difundindo conhecimento de suas ações;

promover denúncias públicas de violações dos Direitos da criança e do ado-
lescente e de violação contra o Sistema de Garantias de Direitos, inclusive 
de autoridades, ao Ministério Público;

subsidiar, com dados quantitativos e qualitativos do atendimento nos eixos 
da promoção, proteção, prevenção e defesa, a realização das Conferências 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como da delibe-
ração das diretrizes das políticas públicas do Município. 

Art. 31. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de 
atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da 
execução de políticas públicas.

Art. 32. As decisões colegiadas do Conselho Tutelar serão motivadas e co-
municadas formalmente aos interessados, mediante documento escrito, no 
prazo máximo de (48) quarenta e oito horas, sem prejuízo de seu registro 
em processo e/ou arquivo próprios, na sede do Conselho.

Art. 33. O Conselho Tutelar realizará audiências públicas, com pautas pu-
blicadas, para discutir sua atuação e os direitos da criança e adolescentes, 
e, de forma obrigatória, anualmente, no mês de Outubro uma audiência 
pública, de prestação de contas dos trabalhos e serviços realizados, visan-
do, além de divulgá-los, desenvolver a consciência crítica do cidadão con-
vidando, a administração pública, órgãos do Ministério Público, Judiciário, 
Segurança, segmentos da sociedade, rede pública, comunidade em geral.

Art. 34. O Conselho Tutelar apresentará ao CMDCA, Ministério Público e 
ao juiz da Vara da Infância e da Juventude Trimestralmente nos meses de: 
março, junho, setembro e dezembro as seguintes informações, para permi-
tir a definição de estratégias e adoção das providências necessárias para 
solucionar os problemas existentes:

I - relatórios simplificados das demandas apresentadas pela comunidade e 
das medidas aplicadas ou encaminhamentos feitos;

II - indicação das deficiências identificadas na implementação da Política 
Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente;

III - indicação dos problemas vivenciados pelo Colegiado, sejam internos 
ou externos. 

Art. 35. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 
companheiros, inclusive em união homoafetiva, parentes em linha reta co-
lateral por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste 
artigo, em relação à autoridade Judiciária e ao representante do Ministério 
Público que atuem na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mogi 
Mirim.

Art. 36. O Conselheiro Tutelar se declarará impedido de atender e apreciar 
os casos que lhe forem apresentados, sob pena de responder pelas infra-
ções nos termos desta lei, quando:

I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro, ou parentes em li-
nha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados;

III - algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho 
Tutelar, de seu cônjuge, companheiro, ainda que em união homoafetiva, 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive;

IV - for conselheiro tutelar titular ou suplente;
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V - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados.

§ 1º O Conselheiro Tutelar poderá declarar sua suspeição por motivo de foro 
íntimo.

§ 2º O interessado poderá requerer ao Coordenador do Conselho Tutelar ou 
para outro Conselheiro, estando o Coordenador impedido, a substituição do 
membro que considere impedido.

Art. 37. É vedado o exercício das atribuições inerentes ao Conselho Tutelar 
por pessoas estranhas ao órgão ou que não tenham sido escolhidas pela 
comunidade no processo democrático a que alude esta Lei, sendo nulos os 
atos por elas praticados.

Parágrafo único. São vedados, junto ao Conselho Tutelar, serviços voluntá-
rios, estágios, pesquisas e outros similares.

CAPÍTULO VII 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Art. 38. O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencial-
mente já constituído como referência de atendimento à população.  A sede 
do Conselho Tutelar oferecerá espaço físico e instalações que permitam o 
adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e 
o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo:

I - placa indicativa da sede do Conselho;

II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público;

III - sala reservada e individualizada para as pessoas em atendimento, com 
recursos lúdicos para atendimento de crianças e adolescentes;

IV - sala reservada para os serviços administrativos;

V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares;

VI - computadores, impressora e serviço de internet de banda larga.

§ 1 º O número de salas deverá atender à demanda, de modo a possibilitar 
atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das 
crianças e adolescentes atendidos.

§ 2 º O serviço será prestado com dedicação exclusiva dos Conselheiros.

SEÇÃO VII
ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO INTERNA

SUBSEÇÃO IV
REGIMENTO INTERNO

Art. 39. O funcionamento do Conselho Tutelar se dará de (2ª.) segunda feira 
à (6ª.) feira, das (07) sete horas às (17) dezessete horas, ininterruptamente, 
em espaço físico cedido pela Prefeitura Municipal; e, após as (17) dezessete 
horas, nos finais de semana e nos feriados o funcionamento será em regime 
de plantão.

§ 1º A jornada de trabalho será de (08) oito horas diárias, de (2ª.) segunda a 
(6ª.) sexta feira, para TODOS os Conselheiros Tutelares, permitindo-se, se 
necessário, revezamento no horário de descanso e refeição.

§ 2º Os plantões noturnos diários, de finais de semana e feriados, serão 
realizados em escala previamente organizada, cujas cópias serão encami-
nhadas, mensalmente, para o Gabinete do Prefeito, que a encaminhará para 
as secretarias afins, para o CMDCA, obrigatoriamente, entregues na (1ª) 
primeira reunião mensal do CMDCA.

§ 3º Todos Conselheiros, obrigatoriamente, registrarão, no livro de registro 
de ocorrências, os acontecimentos e providências tomadas nos referidos 
plantões, fatos que serão discutidos, avaliados, ratificados ou retificados, 
tudo relatado nas atas, em sessão colegiada.

§ 4º Os Conselheiros que, porventura, não forem acionados, nos seus plan-
tões, mesmo assim, consignarão no Livro de Ocorrências o acontecido.

§ 5º O CMDCA, por si ou mediante solicitação da Comissão de Políticas Pú-
blicas e Diagnósticos e da Comissão de Garantia de Direitos, poderá reque-
rer, a qualquer momento, ao Conselho Tutelar vista do Livro de Ocorrências 
dos Plantões.

Art. 40. A administração, o funcionamento e a organização interna do Conse-
lho Tutelar obedecerão à Lei n. 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, a presente Lei, as Resoluções do CONANDA e o Regimento Interno.

Art. 41. O Regimento Interno poderá contemplar a divisão de tarefas entre os 
conselheiros, para fins da realização de diligências, atendimento em comu-
nidades distantes da sede, fiscalização das organizações da sociedade civil, 
programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter Colegiado 
das decisões tomadas pelo Conselho.

§ 1º O Regimento Interno será unitário, elaborado por todo o Colegiado com 
observação rigorosa desta Lei, ECA e Resoluções do CONANDA em vigor.

§ 2º O Regimento Interno aprovado pelo Colegiado, será encaminhado ao 
CMDCA para análise e aprovação, que, poderá propor, por escrito, as modi-
ficações ou adaptações que se fizerem necessárias e, após, será publicada 
sua aprovação na imprensa oficial do Município pelo Poder Executivo atra-
vés de decreto.

§ 3º o Regimento Interno do Conselho Tutelar deve prever ainda:

I - a organização interna do Conselho Tutelar;

II - o tempo de mandato de Coordenador para todos os membros do Conse-
lho, garantindo-se a igualdade e o rodízio no tempo de Coordenação;

III - a uniformização dos procedimentos;

IV - a forma das deliberações; 

V - a regulamentação do plantão;

VI - a forma de sua alteração;

VII - normas de condutas éticas;

VIII - deveres;

IX - faltas disciplinares;

X - data para o encaminhamento, anual, da planilha de despesas que deverá 
integrar a Lei Orçamentária;

XI - a manutenção de arquivo atualizado do Conselho com todos os docu-
mentos produzidos, recebidos e encaminhados pelos Conselheiros, proces-
sos em andamento e suspensos;

XII - a organização de um arquivo para guarda dos processos encerrados e 
arquivados, mantendo, assim, o histórico dos usuários do Conselho.

Art. 42. Os relatórios, atas, RI e demais documentos produzidos e recebidos 
pelo Conselheiro Tutelar, no exercício de suas funções, serão registrados, 
numerados, arquivados sob sua responsabilidade e fiscalização do Coorde-
nador que exerceu esta função à época.

Art. 43. O regimento interno poderá ser alterado, fundamentadamente, de 
ofício pelo Colegiado, mediante apreciação e aprovação do CMDCA, a al-
teração será publicada por decreto do Executivo, sempre que se fizer ne-
cessário.

CAPÍTULO VIII
DA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTE-
LAR

Art. 44. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará 
as seguintes diretrizes:

I - Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto unino-
minal, facultativo e secreto dos eleitores do respectivo município ou do Dis-
trito Federal, realizado em data unificada em todo território nacional, a cada 
quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente 
ao da eleição presidencial, sob a responsabilidade do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deve buscar o apoio da Justiça 
Eleitoral local.

II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas;

III - fiscalização pelo Ministério Público;

IV - a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha, ou, em casos excepcionais, em até 30 
dias da homologação do processo de escolha.

Art. 45. Poderão votar todos os cidadãos do município, maiores de dezesseis 
(16) anos, que tenham título de eleitor, seja residente e domiciliado no muni-
cípio e estejam no gozo dos seus direitos políticos.

Art. 46. O processo será regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, encarregado de dar-lhe publicida-
de;

Art. 47. O processo de escolha será fiscalizado e acompanhado desde sua 
deflagração pelo Ministério Público.

Art. 48. O processo de escolha compreende as seguintes fases:

I - Inscrição e análise da documentação do candidato, de caráter eliminatório;

II - exame de conhecimento específico, de caráter eliminatório;

III - avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

IV - eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo;

V - curso de formação inicial, com frequência obrigatória.

SEÇÃO VIII
EDITAL DE ABERTURA 

Art. 49. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar, mediante edital de abertura a ser publicado com antecedência de no 
mínimo 06 (seis) meses do dia estabelecido para o certame, observadas as 
disposições contidas na Lei nº 8.069/1990, e Resoluções do CONANDA.

Art. 50. O edital de abertura do processo de escolha deverá prever, dentre 
outras disposições:

I - o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, im-
pugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de 
escolha se inicie no mínimo seis meses antes e esteja finalizado, no mínimo, 
trinta dias antes do término do mandato dos Conselheiros Tutelares em exer-
cício;

II - a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar 
o preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990 
e nesta Lei Municipal;

III - as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos 
candidatos, com as respectivas sanções;

IV - a composição de comissão especial encarregada de realizar o processo 
de escolha, já criada por deliberação própria;

V - informações sobre a remuneração, jornada de trabalho, período de plan-
tão e/ou sobreaviso, direitos e deveres do cargo de membro do Conselho 
Tutelar;

VI - formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos candidatos su-
plentes.

§ 1º O edital de abertura do processo de escolha para o Conselho Tutelar não 
poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos 
pela Lei nº 8.069 de 1990 e por esta lei municipal.

§ 2º A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto nesta lei 
municipal com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder 
político, econômico, religioso, institucional e dos meios de comunicação, den-
tre outros.

§ 3º Cabe ao Município o custeio de todas as despesas decorrentes do pro-
cesso de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

§ 4º Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o 
Conselho Tutelar, mediante publicação de edital de abertura no diário oficial 
do Município, ou meio equivalente, afixação em locais de amplo acesso ao 
público, chamadas na rádio, jornais e outros meios de divulgação.

§ 5º A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de infor-
mações sobre o papel do Conselho Tutelar e sobre a importância da partici-
pação de todos os cidadãos, na condição de candidatos ou eleitores, servindo 
de instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da 
juventude, conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069, de 1990.

SEÇÃO IX
DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

Art. 51. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele-
gerá uma Comissão Especial Eleitoral, de composição paritária, entre os con-
selheiros representantes do governo e da sociedade civil, composta por, no 
mínimo cinco (05) e, no máximo nove (09) membros, que serão responsáveis 
pela regulamentação e condução, até final, do processo de escolha dos mem-
bros do Conselho Tutelar.

Art. 52. Caberá à Comissão Especial Eleitoral:

I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da cam-
panha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão com-
promisso de respeitá-las, sob pena de cassação da candidatura ou desti-
tuição do mandato caso já tenha sido empossado além da declaração de 
inidoneidade moral do candidato;

II - estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;

III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 
impugnação e outros incidentes ocorridos durante o processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar;

IV - garantir que o processo de escolha seja realizado em locais públicos de 
fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade, prefe-
rencialmente nos locais onde já se realizam as eleições regulares da Justiça 
Eleitoral;

V - obter, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas, bem 
como elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resolu-
ções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional 
Eleitoral do município;

VI - em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junto 
à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas 
de eleitores a fim de que votação seja feita manualmente;

VII - providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a 
ser aprovado;

VIII - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os 
mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão 
previamente orientados sobre como proceder no dia da votação, na forma da 
resolução regulamentadora do pleito;

IX - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, 
a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de 
votação e apuração;

X - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;

XI - notificar pessoalmente o Ministério Público, de todas as reuniões delibe-
rativas realizadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões 
nelas proferidas e de todos os incidentes verificados no decorrer do certame; 

XII - resolver os casos omissos.

SEÇÃO X
REQUISITOS

Art. 53. A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será individual não 
sendo permitido composição de chapas.

Parágrafo único. Os requisitos abaixo enumerados são condições essen-
ciais para a inscrição e participação do processo de escolha do Conselheiro 
Tutelar:

I - idoneidade moral comprovada por certidões de antecedentes criminais e 
cíveis dos cartórios deste município;

II - o registro criminal, em caso de condenação por crime doloso com sen-
tença transitada em julgado, é considerado impedimento para o preenchi-
mento dos requisitos da candidatura;

III - idade superior a vinte e um (21) anos;

IV - ser domiciliado no município de Mogi Mirim, há mais de 02 (dois) anos 
comprovados documentalmente;

V - estar em gozo dos direitos civis e políticos;

VI - apresentar comprovante de votação da última eleição;

VII - apresentar, no momento da inscrição, certificado de conclusão de cur-
so equivalente ao Ensino Médio;

VIII - comprovação de experiência profissional, de no mínimo (12) doze 
meses, na promoção, controle ou defesa dos direitos da criança e do ado-
lescente;

IX - a comprovação de experiência profissional, nos termos acima, será 
feita mediante a apresentação de declaração, em papel timbrado da Institui-
ção onde o trabalho foi realizado, devidamente assinada pelo responsável 
legal, cópia da CTPS, Contrato de Prestação de Serviços, entregue junto 
com o curriculum vitae (dados pessoais, acadêmicos e profissionais);

X – a comprovação de experiência profissional também poderá ser feita 
mediante apresentação de declaração de prestação de serviços voluntários 
na promoção, controle ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
por meio de documento devidamente emitido por entidade registrada no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XI - apresentar termo de desimpedimento, no qual declare que uma vez 
eleito e empossado se dedicará exclusivamente às atividades do Conselho, 
sob pena de perda do mandato;

XII - prova de afastamento de cargo executivo ou consultivo de entidade 
que possua em seus estatutos sociais ou desenvolva, comprovadamente, 
como objetivo, a defesa dos direitos ou o atendimento direto ou indireto da 
criança e do adolescente;

XIII - ser aprovado em prova escrita para aferição de conhecimento sobre 
os direitos das crianças e adolescentes, das legislações pertinentes à área 
da criança e do adolescente e prova prática de conhecimentos de informá-
tica;

XIV - ser aprovado na avaliação psicológica;

XV - participar de audiência (s) pública (s) visando apresentar, discutir e de-
bater propostas relacionadas à sua atuação no Conselho Tutelar, observa-
das as atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente;

XVI - não ter sido penalizado com a destituição da função de Conselheiro 
Tutelar, nos cinco (05) anos antecedentes à eleição;

XVII - participarão da prova de conhecimentos somente os candidatos que 
preencherem os requisitos exigidos nesta Lei e no Edital de abertura;

XVIII - a análise dos requisitos, acima identificados, será realizada pela 
Comissão Especial Eleitoral e a aprovação das inscrições será de compe-
tência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XIX - o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publi-
cará a lista contendo o nome dos candidatos que forem considerados aptos 
a prestarem a prova de conhecimentos. 

SEÇÃO XI
DA INSCRIÇÃO

Art. 54. O pedido de inscrição será formulado em requerimento assinado, 
protocolizado na sede do CMDCA, com todos os documentos que com-
provarão os requisitos estabelecidos nesta Lei e constantes do edital de 
abertura, sendo vedada a inscrição por qualquer outra forma escolhida pelo 
interessado.

Art. 55. Havendo candidaturas em número inferior às vagas, o CMDCA, 
prorrogará o prazo, abrindo-se novos períodos de inscrição, conforme a 
necessidade, prevalecendo, nesta hipótese, as inscrições feitas anterior-
mente.

Art. 56. Os requisitos e condições de elegibilidade, previstos no Edital serão 
verificados pela Comissão Eleitoral, em conformidade com a deliberação 
que dispuser sobre o processo de escolha.

§ 1º Cada candidato poderá registrar, no ato da inscrição, além do nome, 
um cognome, recebendo um número, oportunamente, informado pela Co-
missão Eleitoral.

§ 2º A análise da documentação consiste na verificação dos requisitos e 
condições para a habilitação da candidatura ao cargo de conselheiro tutelar.

SEÇÃO XII
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

Art. 57. Terminado o prazo para a inscrição, desde que aprovado na prova 
escrita e sendo feito o registro da candidatura, o Presidente do CMDCA fará 
publicar, em órgão da imprensa oficial do Município, o nome dos candidatos 
registrados, fixando o prazo de 03 dias úteis, contados a partir da publica-
ção do edital, para recebimento de impugnações apresentadas, fundamen-
tadas, facultada a juntada de documentos, por parte de qualquer eleitor 
cadastrado no Município de Mogi Mirim.

Art. 58. O candidato que for membro do Conselho Tutelar e que tiver sua 
inscrição aprovada para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar, deverá 
pedir seu afastamento, sem vencimentos, mediante ofício dirigido à Secre-
taria de Gestão de Pessoas, com cópia para o CMDCA, dois (02) dias úteis 
após a publicação de sua aprovação nas provas de conhecimentos e habi-
litação para concorrer ao pleito, o candidato não poderá compor nenhuma 
comissão ligada ao pleito.

§ 1º Ficam sujeitos à mesma regra, supra, os candidatos que forem mem-
bros do CMDCA. Com o seu afastamento assumirão, como titulares, os 
respectivos suplentes.

§ 2º Os membros do CMDCA que não forem eleitos Conselheiros Tutelares 
deverão reassumir sua posição de membro titular junto ao CMDCA.

SEÇÃO XIII
IMPUGNAÇÕES - PROCEDIMENTO

Art. 59. Ocorrendo qualquer impugnação, o candidato impugnado será in-
timado, por edital, para em três (03) dias úteis apresentar defesa escrita, 
dirigida ao CMDCA, podendo juntar documentos. O CMDCA decidirá em 
igual prazo.

Art. 60. Decorridos esses prazos e terminado o procedimento, o CMDCA 
oficiará ao membro do Ministério Público da Vara da Infância e da Juventu-
de da Comarca de Mogi Mirim, órgão fiscalizador do processo de escolha 
dos Conselheiros Tutelares (CF/88 art. 127 – ECA art. 139).

SEÇÃO XIV
DO RECURSO

Art. 61. Da decisão que considerar não preenchidos os requisitos da can-
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didatura caberá recurso dirigido ao CMDCA, a ser apresentado no prazo de 
três (03) dias úteis, a contar da publicação da lista dos candidatos conside-
rados aptos no órgão oficial do município.

Art. 62. Terminada a fase das impugnações, com a publicação oficial pelo 
CMDCA da relação dos candidatos habilitados para a eleição, inicia-se a 
fase dos atos preparatórios para a eleição.

SEÇÃO XV
DO EXAME DE CONHECIMENTOS

Art. 63. O exame de conhecimento específico constituirá em prova sobre os 
instrumentos normativos, a organização e o funcionamento do sistema de 
garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes.

Art. 64. O edital do exame de conhecimento específico conterá:

I - período, locais e condições de inscrição;

II - data, horário, local e duração do exame;

III - conteúdos e critérios de correção;

IV - recursos cabíveis sobre a correção;

V - demais elementos necessários à efetiva realização do exame segundo 
deliberar a Comissão encarregada do pleito.

SEÇÃO XVI
DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 65. A campanha eleitoral somente terá início após a publicação oficial 
da relação dos candidatos habilitados ao pleito, proibida a propaganda an-
tecipada por quaisquer meios, sob pena de cassação da candidatura do 
infringente.

Art. 66. Toda a campanha eleitoral será realizada pelos candidatos, impu-
tando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus apoiadores.

Art. 67. A campanha eleitoral poderá ser feita com santinhos constando ape-
nas número, nome e foto do candidato e curriculum vitae.

Art. 68. A campanha deverá ser realizada de forma individual por cada can-
didato, sem possibilidade de constituição de chapas.

Art. 69. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas por meio de 
divulgação na internet desde que não causem dano ou perturbem a ordem 
pública ou particular.

Art. 70. É permitida a participação em debates e entrevistas, desde que se 
garanta igualdade de condições a todos os candidatos.

Art. 71 Aplicam-se, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral 
previstas na Lei Federal nº 9.504/1997 e alterações posteriores, observadas 
ainda as seguintes vedações, que poderão ser consideradas aptas a gerar 
inidoneidade moral do candidato:

I - abuso do poder econômico na propaganda feita por meio dos veículos 
de comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal; na Lei Complementar Federal nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade); e 
no art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;

II - doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

III - propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscri-
ções em qualquer local público;

IV - participação de candidatos, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, 
de inaugurações de obras públicas;

V - abuso do poder político-partidário assim entendido como a utilização 
da estrutura e financiamento das candidaturas pelos partidos políticos no 
processo de escolha;

VI - abuso do poder religioso, assim entendido como o financiamento das 
candidaturas pelas entidades religiosas no processo de escolha e veicu-
lação de propaganda em templos de qualquer religião, nos termos da Lei 
Federal nº 9.504/1997 e alterações posteriores;

VII - favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou uti-
lização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da 
Administração Pública;

VIII - distribuição de camisetas e qualquer outro tipo de divulgação em ves-
tuário;

IX - propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de 
eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa; 

X - propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors, carro de som, lumi-
nosos, bem como por faixas, letreiros e banners com fotos ou outras formas 
de propaganda de massa;

XI - abuso de propaganda na internet e em redes sociais.

§ 1º Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as postu-
ras municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene 
e a estética urbanas;

§ 2º Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, 
oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;

§ 3º Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 
demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de ex-
pectativas na população que, sabidamente, não poderão ser equacionadas 
pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza dolosamente o 
eleitor a erro, com o objetivo de auferir, com isso, vantagem à determinada 
candidatura.

Art. 72. A livre manifestação do pensamento do candidato e/ou do eleitor 
identificado ou identificável na internet é passível de limitação quando ocor-
rer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverí-
dicos.

Art. 73. A campanha eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes 
formas:

I - em página eletrônica do candidato ou em perfil em rede social, com en-
dereço eletrônico comunicado à Comissão Especial e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuita-
mente pelo candidato, vedada realização de disparo em massa;

III - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
por candidatos ou qualquer pessoa natural, desde que não utilize sítios co-
merciais e/ou contrate impulsionamento de conteúdo.

Art. 74. No dia da eleição, é vedado aos candidatos:

I - utilização de espaço na mídia;

II - transporte aos eleitores;

III - uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício 
ou carreata;

IV - distribuição de material de propaganda política ou a prática de alicia-
mento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor;

V - qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive boca de urna.

Art. 75. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silen-
ciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada exclusivamente pelo 
uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Art. 76. Compete à Comissão Especial processar e decidir sobre as denún-
cias referentes à propaganda eleitoral e demais irregularidades, podendo, 
inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhi-
mento do material e a cassação da candidatura, assegurada a ampla defesa 

e o contraditório.

Art. 77. Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial serão 
analisados e julgados pelo Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

CAPITULO IX
DAS URNAS ELETRÔNICAS

Art. 78. As urnas eletrônicas e o suporte técnico serão solicitados ao Juiz 
Eleitoral de Mogi Mirim, até (90) noventa dias antes da eleição.

§ 1º O requerimento e o uso das urnas atenderá à Resolução nº 22.685, de 
13/12/2007 do TSE e demais normas que venham a ser publicadas pelos 
Tribunais Eleitorais.

§ 2º Sendo inviável a concretização da eleição com o uso de urnas eletrôni-
cas, a votação se dará por meio de cédulas oficiais, conforme o disposto nos 
artigos seguintes.

CAPÍTULO X

SEÇÃO XVII
DA CÉDULA OFICIAL

Art. 79. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal, 
mediante modelo aprovado pelo CMDCA, rubricadas por (1) um membro da 
Comissão Especial Eleitoral, pelo Presidente da Mesa receptora e por (1) um 
mesário, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorven-
te. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra.

§ 1º Os nomes dos candidatos figurarão na ordem determinada por sorteio.

§ 2º O sorteio será realizado após a publicação oficial, pelo CMDCA, da rela-
ção dos candidatos habilitados para a eleição e na presença dos candidatos 
que serão notificados para o ato.

§ 3º Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo 
candidato deverá figurar na cédula em último lugar; havendo (2) duas ou mais 
substituições, será realizado novo sorteio em relação a estes.

§ 4º Se houver desistência de algum candidato o lugar na cédula ficará vazio.

SEÇÃO XVIII
DA VOTAÇÃO

SUBSEÇÃO V
DAS SESSÕES ELEITORAIS

Art. 80 As sessões eleitorais serão organizadas visando facilitar o exercício 
do voto e o interesse do eleitor em participar da escolha.

§ 1º Nas cabines de votação serão fixadas listas com a relação dos nomes, 
cognomes, e números dos candidatos.

§ 2º O eleitor votará em (1) um único candidato.

SUBSEÇÃO VI
DAS MESAS

Art. 81. O CMDCA poderá convidar as faculdades, escolas, organizações da 
sociedade civil assistenciais, clubes de serviços e organizações da sociedade 
civil, para indicarem representantes para compor as mesas receptadoras e/
ou apuradoras.

Art. 82. Cada candidato poderá credenciar, através de requerimento dirigido 
à Comissão Especial Eleitoral, com a antecedência mínima de (48) quarenta 
e oito horas, antes do início da eleição, somente (1) um fiscal para as mesas 
receptoras e apuradoras.

§ 1º A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos.

§ 2º Constituem a mesa receptora (1) um presidente, (1) um mesário, (1) um 
secretário e (1) um suplente, nomeados pelo CMDCA, até (15) quinze dias 
antes da eleição.

§ 3º Não podem ser nomeados presidentes e mesários:

I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o segundo 
grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;

II - os membros e funcionários do Conselho Tutelar;

III - agentes de segurança pública.

§ 4º O CMDCA mandará publicar no jornal oficial as nomeações dos mem-
bros das mesas, intimando-os para constituírem as mesas no dia e lugares 
designados.

§ 5º Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e 
que ficarão a livre apreciação do CMDCA, serão alegados dentro de (5) cinco 
dias a contar da nomeação;

§ 6º Os impedimentos e suspeição deverão ser declarados a qualquer tempo 
sob pena de incorrerem na pena estabelecida no artigo 310 do Código Elei-
toral.

§ 7º A Comissão Especial Eleitoral instruirá os membros das mesas recep-
toras e apuradoras sobre o processo da eleição em reuniões para esse fim 
convocadas com a necessária antecedência.

§ 8º Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem 
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e 
assinarão a ata da eleição.

Art. 83. O presidente estará presente ao ato de abertura e de encerramento 
da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e 
secretários pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos tra-
balhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou 
no curso da eleição.

§ 1º Não comparecendo o presidente até às (7:30hs) sete horas e trinta minu-
tos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimen-
to, o segundo mesário, o secretário ou o suplente.

§ 2º O transporte da urna e dos documentos da seção será providenciado 
pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo 
próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando-a os 
fiscais que o desejarem.

§ 3º Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o 
substituir:

I - receber os votos dos eleitores;

II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;

III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;

IV - comunicar ao Presidente da Comissão Especial Eleitoral que providencia-
rá imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem;

V - fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo 
distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração inter-
calada as quais não se poderão mais distribuir.

§ 4 º Compete ao secretário:

I - distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou 
carimbadas segundo a respectiva ordem numérica;

II - lavrar a ata da eleição;

III - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções.

SUBSEÇÃO VII
DA APURAÇÃO

Art. 84. Encerrada a votação iniciará imediatamente a contagem dos votos e 
sua apuração, sob a responsabilidade do CMDCA e fiscalização do Ministério 
Público da Infância e da Juventude.

§ 1º Os candidatos poderão apresentar impugnações, à medida que os 
votos forem sendo apurados, as quais serão decididas de plano pela 
mesa apuradora, facultada a manifestação do MP, com recurso para o 
CMDCA, que decidirá em (3) três dias úteis.

§ 2º Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, 
o CMDCA proclamará o resultado, providenciando a publicação, no órgão 
oficial do município do nome dos candidatos com o número de votos rece-
bidos em ordem decrescente.

§ 3º Os (5) cinco primeiros candidatos mais votados serão considerados 
Conselheiros Tutelares Titulares; os candidatos seguintes na ordem de 
votação serão os Conselheiros Tutelares Suplentes, sem direito à remu-
neração, a qual ocorrerá somente quando convocados.

§ 4º Havendo empate na votação, será considerado eleito, pela seguinte 
ordem, o candidato que:

I - tiver maior nota no exame de conhecimentos específicos;

II - tiver maior tempo de atuação na área da criança e do adolescente;

III - tiver maior tempo de residência no município;

IV - for mais idoso.

Art. 85. Os candidatos eleitos por voto direto e secreto, (5) cinco titulares 
e os demais suplentes, serão diplomados pelo Presidente do CMDCA, 
com registro em Ata, oficiando se ao Prefeito Municipal para que sejam 
nomeados, mediante Portaria publicada em órgão da imprensa oficial do 
Município, tomando posse nos termos desta Lei.

CAPÍTULO X
DA DIPLOMAÇÃO- NOMEAÇÃO E POSSE

Art. 86. Concluído o processo de escolha, os conselheiros tutelares esco-
lhidos, titulares e suplentes, serão diplomados pelo CMDCA.

§ 1º A diplomação dos conselheiros tutelares será coincidente com o tér-
mino do mandato dos conselheiros em exercício.

§ 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do 
ano subsequente ao processo de escolha, em casos excepcionais, em até 
30 dias da homologação do processo de escolha com exercício imediato.

Art. 87. O mandato será de (04) quatro anos, permitida a recondução, 
mediante novo processo de escolha.

CAPÍTULO XI
DA FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO CONTINUADO DOS CONSE-
LHEIROS

Art. 88. Logo após a posse, o CMDCA promoverá para os recém em-
possados, capacitação inicial sobre a legislação específica, municipal e 
federal e as atribuições do cargo.

Art. 89. Cabe ao CMDCA e ao Gabinete do Prefeito Municipal promover 
política de capacitação permanente dos conselheiros tutelares.

Parágrafo único. A política prevista neste artigo compreende o estímulo 
e o fornecimento dos meios necessários para a adequada formação e 
atualização funcional dos membros do Conselho Tutelar e seus suplentes.

Art. 90. O CMDCA, através de Comissão Específica, realizará programas 
(palestras – reuniões – seminários – conferências e outros) e investirá 
em cursos de CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO CONTINUADO dos 
Conselheiros Titulares e Suplentes para o seu aperfeiçoamento e melhor 
desempenho do cargo, tudo de forma a não interromper o atendimento 
do Conselho.

Parágrafo único. Os programas e cursos, após concordância do CMDCA, 
serão pagos pelo Município, devendo fazer parte da Lei Orçamentária.

CAPÍTULO XII
REGIME DISCIPLINAR DOS CONSELHEIROS TUTELARES

SEÇÃO VIII
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
PELA COMISSÃO DE ÉTICA DO CMDCA.

Art. 91. A sindicância ou o processo administrativo disciplinar (PAD), con-
forme a tipicidade dos fatos, declarada pela Comissão de Ética do CMD-
CA, contra Conselheiro Titular ou Suplente em exercício, será instaurado 
mediante denúncia ou representação de qualquer autoridade ou cidadão e 
deverá ser encaminhada para o Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

Art. 92. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
encaminhará à Comissão de Ética a denúncia ou a representação apre-
sentada para a promoção da apuração imediata dos fatos e responsabili-
dades, através da instauração de sindicância ou processo administrativo 
disciplinar (PAD), que tramitará em sigilo até o seu término, assegurada 
a imparcialidade de seus membros, garantindo ao acusado vista dos au-
tos, o princípio do contraditório, da ampla defesa e ser acompanhado de 
advogado mediante procuração com poderes específicos o qual poderá 
consultar os autos e extrair cópias.

Parágrafo único. A representação, para ser admitida, deverá ser apresen-
tada por escrito, fundamentada, de qualquer cidadão devidamente identi-
ficado, com a descrição dos fatos, com indicação de provas documentais 
que fundamentam a acusação e a indicação do rol de testemunhas, sendo 
estas no número máximo de 03 (três) por fato imputado para infrações 
punidas com advertência e 05 (cinco) por fato imputado se for caso de 
suspensão ou perda da função.

Art. 93. As disposições quanto à formação, competência e regulamenta-
ção da Comissão de Ética do CMDCA, estão estabelecidas Regimento 
Interno do CMDCA.

§ 1º O Processo Disciplinar assim como o Procedimento da Sindicância 
encontra-se disciplinados no Regimento Interno do CMDCA.

§ 2º Em todos os casos, encerrado o prazo dos processos, a Comissão 
emitirá relatório conclusivo, manifestando-se quanto à procedência ou não 
da acusação, e no primeiro caso, sugerindo ao CMDCA a penalidade a 
ser aplicada.

§ 3º A Plenária do CMDCA, pela maioria absoluta de seus membros pre-
sentes (metade mais um dos seus membros), decidirá o caso.

§ 4º Para aplicar a penalidade mais grave, que é a de perda da função 
pública de Conselheiro Tutelar, faz-se necessária a maioria qualificada de 
2/3 (dois terços) de todos os seus membros.

§ 5º Constatada a prática de crime ou contravenção penal, o fato será 
ainda informado ao Ministério Público, com cópia da decisão final.

SEÇÃO XIX
DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES

Art. 94. O membro do CMDCA que, através de denúncia anônima, de 
comunicação verbalizada ou outra maneira, tomar conhecimento de qual-
quer irregularidade ou infringência de norma legal, praticada por membro 
do Conselho Tutelar, em nome da supremacia do interesse público, do 
Conselho Tutelar, da criança e do adolescente, levará o fato, de pron-
to, para conhecimento do Conselho que, através de comissão específica, 
procederá, de imediato, à apuração dos fatos de cunho denunciativo, de 
forma totalmente discreta e sigilosa, a fim de apurar a verossimilhança das 
informações e de precisar a verdade dos fatos, isenta da preocupação de 
penalizar ou exculpar o conselheiro.

§ 1º Quando o fato denunciado não configurar evidente infração disciplinar 
ou ilícito penal, a denúncia e as apurações serão arquivadas, por falta de 
objeto.

§ 2º Verificada infração disciplinar ou ilícito penal, através de fatos pre-
cisos e concretos, será instaurado o processo administrativo disciplinar 
conforme dispõe o artigo 91 desta Lei.

Art. 95. O Conselheiro Tutelar, a qualquer tempo, pode ter seu mandato 
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suspenso ou cassado, no caso de comprovado descumprimento de suas 
atribuições, prática de atos considerados ilícitos, ou comprovada conduta 
incompatível com a confiança e outorga pela comunidade, constituindo in-
frações disciplinares as seguintes:

I - no exercício da função, comportar-se de forma desrespeitosa, por atos, 
gestos e palavras, em relação aos membros, funcionários e usuários do 
Conselho;

II - deixar de comparecer, reiterada e injustificadamente, no horário inicial do 
trabalho, não cumprindo a jornada estabelecida nesta lei; não permanecer 
na sede do conselho, exceção feita quando em cumprimento da função de-
vidamente comprovada;

III - usar de sua função para, a qualquer título e sob qualquer pretexto, obter 
vantagem pessoal de qualquer natureza e/ou para benefício próprio e de 
outrem;

IV - exercer outra atividade no horário fixado na lei municipal para o funcio-
namento do Conselho Tutelar;

V - utilizar-se do Conselho Tutelar e/ou no exercício do cargo ou função 
realizar propaganda e atividade político-partidária;

VI - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo 
quando em diligências ou por necessidade do serviço, as ausências serão 
justificadas;

VII - opor resistência injustificada ao andamento do serviço e/ou impor sua 
vontade contrariando o Colegiado;

VIII - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desem-
penho da atribuição que seja de sua responsabilidade;

IX - receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas, comis-
sões, presentes ou vantagens de qualquer espécie;

X - proceder de forma desidiosa;

XI - romper o sigilo legal, repassando informações a pessoas não autoriza-
das, sobre casos analisados pelo Conselho e das quais dispõe somente em 
virtude da sua função;

XII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com a dedica-
ção exclusiva nos termos da Lei, com o exercício da função e com o horário 
de trabalho;

XIII - deixar de comparecer no horário de trabalho, plantão estabelecido, de 
atender as chamadas e cumprir a diligência solicitada, de competência do 
Conselho, durante o plantão;

XIV - recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se quanto ao exercício de 
suas atribuições e/ou ao atendimento que lhe compete, quando em expe-
diente normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno 
de plantão ou sobreaviso;

XV - exceder no exercício da função de modo a exorbitar sua competência, 
abusando da autoridade que lhe foi conferida;

XVI - tomar atitudes, agir ou aplicar medidas de proteção contrariando a 
decisão do Colegiado e desta forma causando danos, mesmo que somente 
em potencial, à criança, adolescente ou a seus pais ou responsável;

XVII - omitir-se perante o Colegiado quanto às diligências e/ou decisões 
tomadas individualmente ignorando os dispositivos legais relativos ao Co-
legiado;

XVIII - deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes 
a aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou respon-
sáveis previstas nos arts. 101 e 129 da Lei n° 8.069, de 1990;

XIX - infringir no exercício de sua função, dispositivos do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, do Regimento Interno do Conselho Tutelar e desta Lei;

XX - embriaguez habitual ou utilização de qualquer substância entorpecen-
te;

XXI - alterar o domicílio para localidade diversa do perímetro deste muni-
cípio;

XXII - condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado pela prática de crime ou em ação cível com reconhecimento judi-
cial de inidoneidade ou, ainda, por ato de improbidade administrativa. 

XXIII - conservar ou reter em seu poder, fora da sede do Conselho Tutelar, 
processos ou documentos sigilosos do Conselho.

SUBSEÇÃO VIII
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 96. Constatada a infração, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente poderá aplicar as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Suspensão não remunerada do exercício da função pelo período de até 
(30) trinta dias;  

III - Perda da função.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades administrativas, deverão ser 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes no 
exercício da função, assim como as circunstâncias agravantes e atenuantes 
previstas no Código Penal.

Art. 97. A aplicação das penalidades, acima não exclui as responsabilidades 
penal, civil, administrativas ou por improbidade decorrente do mesmo fato.

Art. 98. O Conselheiro notificado da penalidade que lhe for imposta, pelo 
CMDCA, deverá cumpri-la de imediato ou na data inicial e final estipulada 
na condenação, sob pena de descumprimento da ordem emanada da auto-
ridade competente.

SUBSEÇÃO IX
DA ADVERTÊNCIA

Art. 99. A penalidade de advertência, será sempre escrita e, será aplicada, 
pela Plenária do CMDCA, no caso de violação das proibições estabeleci-
das no artigo 95, incisos, II-VI-VII-XVI-XVII-XVIII-XXIII, desta Lei, e quando, 
em virtude dos fatos levados ao conhecimento do CMDCA for entendida a 
necessidade de se advertir o Conselheiro em proveito do Colegiado e dos 
direitos protegidos pelo ECA.

SUBSEÇÃO X
DA SUSPENSÃO NÃO REMUNERADA

Art. 100.  Caberá a penalidade de suspensão do exercício do cargo e da 
função quando houver reincidência, no mesmo mandato, de qualquer das 
faltas punidas com advertência.

§ 1º Considera-se reincidente o Conselheiro Tutelar que, depois de já ter 
sido notificado de sanção por infração anterior, cometa outra falta funcional, 
esta outra devidamente processada pela Comissão de Ética, cuja decisão 
conclusiva seja apreciada e aprovada pelo CMDCA, independente do tempo 
da penalização antes recebida, porque o que está em foco é a dignidade e 
respeito ao Órgão Colegiado e os direitos e garantias da criança e do ado-
lescente.

§ 2º No caso de violação das proibições dispostas no artigo 95, INCISOS I, 
III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XIX, desta Lei.

SUBSEÇÃO XI
DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO

Art. 101. A destituição do mandato será aplicada quando:

I - houver reincidência de qualquer das faltas punidas com suspensão re-
munerada;

II - no caso de violação das proibições dispostas nos incisos XX – XXI - XXII, 
do artigo 95, desta Lei;

III - o conselheiro tutelar cometer qualquer das infrações estabelecidas no 
artigo 96, portanto reincidente, ou seja, que após já ter sido penalizado por 
(2) duas vezes nas mesmas infringências das quais não caibam mais recur-
sos.

§ 1º Poderá ser determinado o afastamento liminar do Conselheiro Tutelar, 
sem prejuízo da remuneração, até a conclusão da sindicância ou do proces-
so administrativo disciplinar, mediante decisão do CMDCA em decorrência 
de requerimento da Comissão de Ética.

§ 2º Nas omissões desta Lei, em especial o Capítulo XXI, em relação às in-
frações éticas e disciplinares dos integrantes do Conselho Tutelar, utilizarão 
como parâmetro, o CMDCA e a Comissão de Ética, o disposto na legislação 
local relativa aos Conselheiros Tutelares e aos servidores públicos, inclusive 
no que diz respeito à competência para processar e julgar o feito, e, na sua 

falta ou omissão, o disposto na Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990

§ 3º Na apuração das infrações, quando apresentados requerimentos por 
escrito, a critério do CMDCA e da Comissão de Ética, poderão estar pre-
sentes, representantes do Conselho Tutelar e de outros órgãos que atuem 
na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 102. Havendo indícios da prática de crime por parte do Conselheiro 
Tutelar, o CMDCA - Conselho Municipal ou Distrital da Criança e do Ado-
lescente, comunicará o fato ao Ministério Público, encaminhando cópias do 
processo para adoção das medidas legais.

CAPÍTULO XIII
DA VACÂNCIA DO CARGO E FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

Art. 103. Dentre outras causas estabelecidas nesta Lei, a vacância do car-
go e da função de membro do Conselho Tutelar decorrerá de:

I - renúncia;

II - posse e exercício em outro cargo, emprego ou função pública ou privada 
remunerada;

III - aplicação de sanção administrativa de suspensão ou destituição do 
mandato;

IV - falecimento; ou

V - condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado pela prática de crime ou em ação cível com reconhecimento judi-
cial de inidoneidade ou, ainda, por ato de improbidade administrativa.

SEÇÃO XX
CONVOCAÇÃO DOS SUPLENTES 

Art. 104. Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer dos membros 
titulares, independente das razões, será procedida imediata convocação 
do suplente para a vaga e a consequente regularização da composição 
legal do órgão.

Art. 105. Havendo dois ou menos suplentes disponíveis, caberá ao Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente iniciar imediata-
mente processo de escolha suplementar.

Parágrafo único. Caso haja necessidade de processo de escolha suple-
mentar nos dois últimos anos de mandato, poderá o Conselho Municipal 
ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente realizá-lo de forma 
indireta, tendo os Conselheiros de Direitos como colégio eleitoral, facultada 
a redução de prazos e observadas as demais disposições referentes ao 
processo de escolha.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 106. Caberá ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, atra-
vés das comissões competentes, a elaboração do Regimento Interno es-
tabelecendo o Processo Eleitoral e do Calendário Oficial para as eleições.

Art. 107. O regimento interno do Conselho Tutelar será redigido com obedi-
ência aos termos desta Lei, elaborado no prazo de (120) cento e vinte dias 
a contar do dia da posse, findo o prazo será encaminhado para a aprecia-
ção e aprovação pelo CMDCA.

Art. 108. Todos os casos omissos, desta lei, serão resolvidos pelo CMDCA, 
mediante deliberação, em consonância com as resoluções do CONANDA e 
Leis aplicáveis ao fato em questão.

Art. 109. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 110. Revogam-se as Leis Municipais nº 5.664/2015 e nº 6.185/2020.
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Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei n° 001/2023
Autoria: Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PORTARIA Nº 105/23

DESIGNA GESTOR E FISCAL, PARA FINS QUE ESPECIFICA.

Dr. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito de Mogi Mirim, Estado de São 
Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais; 

R E S O L V E :-

Art. 1º Designar, conforme disciplinado no Decreto Municipal nº 8.436, de 
14 de agosto de 2021 e na Instrução Normativa, a servidora abaixo rela-
cionada para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução dos seguintes 
instrumentos e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas, refe-
rente à Secretaria de Relações Institucionais, celebrados entre o Município 
de Mogi Mirim e as seguintes empresas:

FUNÇÃO NOME POR EXTENSO RE CPF
Gestor Márcia Ap. Andrade 

Silva 11971 061.930.008-60

Fiscal Márcia Ap. Andrade 
Silva 11971 061.930.008-60

Ata de Registro: 2023/000055 – Vigência: 26/01/2023 - 25/01/2024
Processo: 2022/018254

Fornecedor: F. P. CATÃO ME

Ata de Registro: 2023/000056 – Vigência: 26/01/2023 - 25/01/2024
Processo: 2022/018254

Fornecedor: GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRINDES

Ata de Registro: 2023/000057 – Vigência: 26/01/2023 - 25/01/2024
Processo: 2022/018254
Fornecedor: UA GRÁFICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFI-

COS EIRELI - EPP

Ata de Registro: 2023/000059 – Vigência: 26/01/2023 - 25/01/2024
Processo: 2022/018254
Fornecedor: RAFAEL PICONE FILHO – ME

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de 
empresa especializada em confecção de adesivos, faixas, banners, car-
tazes, folhetos, outdoors, placas de identificação, painel de vidro, busto, 
troféu de acrílico e letras caixa.

Art. 2º O Gestor-Substituto e o Fiscal-Substituto atuarão, durante a execu-
ção do contrato ou instrumento congênere, nas ausências e nos impedi-
mentos eventuais e regulamentares do Gestor e do Fiscal Titular.

Art. 3º Nos Contratos, ou instrumentos congêneres, considerados de baixa 
complexidade e nas Atas de Registro de Preços, as atribuições do Fiscal 
serão exercidas pelo Gestor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do Contrato/Ata ou instrumento congênere. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 10 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

 
REGINA CÉLIA S. BIGHETI

Coordenadora de Secretaria 

DECRETO Nº 8.895

Institui o horário de abertura, funcionamento da SALA DE ATENDIMENTO e 
fechamento dos Cemitérios Municipais.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito do Município de Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da gestão do Cemitério 
Municipal da Saudade e de outros que porventura venham a ser instituídos, 
situados no Município de Mogi Mirim;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para ampliar o 
controle e a vigilância nas dependências do Cemitério da Saudade e prote-
ger seu patrimônio; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de aumentar a fiscalização nos 
serviços executados por prestadores de serviços credenciados, na execu-
ção de obras e limpeza de sepulturas nos cemitérios municipais;

D E C R E T A:-

Art. 1º O Cemitério Municipal da Saudade e outros que porventura venham 
a ser instituídos funcionarão diariamente, inclusive aos domingos e feria-
dos, nos seguintes horários:

I - a abertura dos portões para visitação será às 07h00 e o fechamento será 
às 17h00, todos os dias;

II - a sala de atendimento do Cemitério funcionará de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos, das 07h30 às 17h00, ininterruptamen-
te;

III - aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o horário de 
funcionamento da sala de atendimento será das 07h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h00.

Parágrafo único. Fora destes horários, o funcionamento ocorrerá somente 
em caráter excepcional e por ordem expressa do Secretário responsável 
pela pasta, à qual o Cemitério estiver vinculado. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Prefeitura de Mogi Mirim, 13 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N. 006/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de en-
genharia para execução de entrada de energia e quadro geral de baixa 
tensão – QGBT na Estação de Tratamento de Água (ETA), no município 
de Mogi Mirim/SP. Para os fins e efeitos legais HOMOLOGAMOS todos os 
atos praticados no presente processo licitatório e ADJUDICAMOS o objeto 
da presente licitação à empresa GPOWER SOLUTIONS ENGENHARIA 
LTDA. Mogi Mirim, 10 de março de 2023.

PAULO TARSO DE SOUZA
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 113/23

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPA-
NHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, PARA A GESTÃO 
2023/2026.
DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito do Município de Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:-
Alterar a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHA-
MENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS-FUNDEB), para a gestão 
2023/2026, nas seguintes representatividades:
Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas do Mu-
nicípio:
DE 
Titular: Ana Cláudia Davoli Melo
Suplente: Sandra Regina Januário da Silva

PARA 
Titular: Doralice dos Santos Scafi
Suplente: Sandra Regina Januário da Silva

Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas 
Básicas Públicas do Município:
DE
Titular: Andréia Mara Dias Picinatti Biazotto
Suplente: Eduardo Gimenez Maia

PARA
Titular: Eduardo Gimenez Maia
Suplente: Gilson Brito Rodrigues da Silva

Representante do Conselho Municipal de Educação - CME
DE
Titular: Marcel Henrique Scartuchio
Suplente: Andréia Juliana Donegá dos Santos

PARA
Titular: Marcel Henrique Scartuchio
Suplente: Luiz Fernando dos Santos Ferreira

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura de Mogi Mirim, 13 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria
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DECRETO Nº 8.896

Dispõe sobre ato delegatório de movimentação financeira das contas ban-
cárias de titularidade dA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB O CNPJ/MF 
nº 30.693.810/0001-31. 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito do Município de Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais:

D E C R E T A :-

Art. 1º Fica designada a Secretária de Educação, ANA LÚCIA BUENO 
PERUCHI, CPF/MF nº 482.399.338-15 e RG nº 43.656.83, para, em con-
junto com o Gerente de Finanças, o senhor EDSON DOMINGOS DE AN-
DRADE, portador do CPF/MF sob nº 060.495.998-23 e do RG 13.294.381, 
desempenhar as seguintes atribuições relativas exclusivamente à Secreta-
ria de Educação:

abrir e encerrar contas de depósito;
consultar e emitir saldos, extratos e comprovantes;
emitir cheques;
requisitar talonários de cheques;
retirar cheques devolvidos;
endossar, sustar/contra-ordenar, cancelar, e baixar cheques;
efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico;
efetuar resgates e aplicações financeiras;
cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
liberar arquivos de pagamentos;
solicitar saldos e extratos de investimentos;
assinar instrumentos de convênios e contratos de prestação de serviços 
com o sistema financeiro.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 14 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições 
previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 
281 e 282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos cons-
tantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de 
trânsito, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), devolveu as respectivas notificações a este remetente, por não ter 
localizado os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de 
endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros, con-
cedendo-lhes, caso queiram, conforme o prazo desta publicação, para a 
identificação de condutor e/ou a interpor Defesa de Autuação, que deverão 
ser protocolados no setor competente ao Poupatempo: Av. Adib Chaib, nº 
2250, Centro (Espaço Cidadão), Mogi Mirim/SP. Prazo para Interposição 
de Defesa de Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 31/03/2023

Placa Nº do Auto Data 
Infração

In-
fração

Data Post-
agem

Valor 
Multa

APW1322 R450076413 26/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
BFQ4351 T450090959 27/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
BRQ5E26 R450075737 15/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
BTK2229 T450090939 26/01/2023 545-2 2 10/02/2023 R$195,23
BUH7864 T450094406 31/01/2023 545-2 1 24/02/2023 R$195,23
CFB1195 T450090915 24/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
CFH2874 T450094298 28/01/2023 555-0 0 17/02/2023 R$130,16
CKT3420 T450077404 10/01/2023 605-0 1 02/02/2023 R$293,47
COS5149 T450094164 25/01/2023 573-8 0 10/02/2023 R$293,47
COS5149 T450094165 25/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
CWN2906 T450072782 13/01/2023 763-3 1 07/02/2023 R$293,47
CWW2952 T450090938 26/01/2023 520-7 0 10/02/2023 R$88,38
CXC3F01 T450074739 04/01/2023 762-5 2 27/01/2023 R$293,47
CZJ7F57 R450075096 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
DCO0H19 T450090850 16/01/2023 518-5 1 07/02/2023 R$195,23
DHL1H23 R450074823 04/01/2023 745-5 0 27/01/2023 R$130,16
DHM4708 R450075108 06/01/2023 745-5 0 31/01/2023 R$130,16
DJK5A11 R450074819 04/01/2023 745-5 0 27/01/2023 R$130,16
DJS9526 R450075101 06/01/2023 745-5 0 31/01/2023 R$130,16
DMD1611 T450094262 27/01/2023 762-5 1 10/02/2023 R$293,47
DNQ9846 R450075745 15/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
DPT6C30 R450076734 29/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
DPV5067 R450074902 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
DSY9189 T450090807 10/01/2023 545-2 2 02/02/2023 R$195,23
DTW3347 T450090788 06/01/2023 763-3 1 31/01/2023 R$293,47
DUT3045 T450090897 23/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
DXC9B76 T450090809 10/01/2023 518-5 1 02/02/2023 R$195,23
ECE7116 R450076830 30/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
ECE8595 R450074719 03/01/2023 745-5 0 27/01/2023 R$130,16
ECU0A54 R450075560 13/01/2023 746-3 0 07/02/2023 R$195,23
EEK0393 R450075956 18/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
EEL5H70 R450076481 01/02/2023 745-5 0 24/02/2023 R$130,16
EFF9939 R450075307 08/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
EHC5J85 R450076351 25/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
EHX8560 R450076053 20/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
EKG5639 R450076169 22/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
EMF0E15 R450075246 08/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
ENO9D14 R450076681 28/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
ENU0509 T450074736 03/01/2023 604-1 2 31/01/2023 R$195,23
EPH1314 R450075168 07/01/2023 746-3 0 02/02/2023 R$195,23
EQQ7I02 T450094431 31/01/2023 518-5 2 24/02/2023 R$195,23
EWF5H29 R450075164 07/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
FIC9C05 R450074899 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
FJC3H29 R450076207 22/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
FKL9A85 R450075080 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
FNS0D88 T450078486 23/01/2023 545-2 2 10/02/2023 R$195,23
FQV0009 N450026925 02/02/2023 500-2 0 07/02/2023 R$390,46
FRB9J68 R450075367 09/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
FRE5D71 T450094322 28/01/2023 762-5 1 17/02/2023 R$293,47
FSV3G39 T450072813 26/01/2023 554-1 2 10/02/2023 R$195,23
FVB9H58 R450075995 19/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
FVY6H00 R450076210 22/01/2023 746-3 0 07/02/2023 R$195,23
FVY6H00 R450076325 24/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
FXF1917 T450076473 15/01/2023 519-3 0 07/02/2023 R$293,47
GAA6725 R450075098 06/01/2023 745-5 0 31/01/2023 R$130,16
GAN8C08 R450076630 27/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
GAZ1I13 R450075281 08/01/2023 746-3 0 02/02/2023 R$195,23
GBP1430 T450094094 23/01/2023 554-1 7 10/02/2023 R$195,23
GCP1977 R450075379 09/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
GFH6E07 R450075081 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
GFH6E07 R450075082 06/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
GFK8908 R450076099 21/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
GGN8H49 R450075883 17/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
GIF5331 R450076349 25/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
GIT4F96 T450090812 10/01/2023 520-7 0 02/02/2023 R$88,38
GIT9536 T450094292 28/01/2023 545-2 5 17/02/2023 R$195,23
GUB7556 R450075610 13/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
GUB7556 R450076019 19/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
GUB7556 R450076108 21/01/2023 746-3 0 07/02/2023 R$195,23
GUB7556 R450076118 21/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
HGV9632 T450090769 05/01/2023 518-5 1 27/01/2023 R$195,23
HJO6J03 R450075149 07/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
HKV8C41 N450026858 12/01/2023 500-2 0 20/01/2023 R$586,94
HLL4A47 T450094324 28/01/2023 555-0 0 17/02/2023 R$130,16
KUY9292 T450075358 06/01/2023 763-3 1 31/01/2023 R$293,47
MAL9571 T450094307 28/01/2023 555-0 0 17/02/2023 R$130,16
PPM2148 T450072769 09/01/2023 612-2 0 02/02/2023 R$293,47
PVH4815 T450090946 26/01/2023 763-3 1 10/02/2023 R$293,47
PVH4815 T450074794 30/01/2023 554-1 2 17/02/2023 R$195,23
QIA7B27 R450075928 18/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16

QUW4612 T450090869 17/01/2023 555-0 0 07/02/2023 R$130,16
RNZ0F97 T450094428 31/01/2023 545-2 2 24/02/2023 R$195,23

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previs-
tas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, 
notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação 
em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, consideran-
do que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveu as 
respectivas notificações a este remetente,  por não ter localizado os proprie-
tários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhe-
cido no local, endereço insuficiente, entre outros.Informando que poderá 
interpor Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e de-
verá ser protocolado no setor competente ao Poupatempo: Av. Adib Chaib, 
nº 2250, Centro (Espaço Cidadão), Mogi Mirim/SP.Poderá ser emitida 2ª 
via do boleto no site http://mogimirim.consultacidadao.com.br, o pagamento 
da mesma poderá ser efetuado com 20% de desconto até a data do venci-
mento, na Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Internet Banking Ou 
via Licenciamento eletrônico, após o vencimento, informando o número do 
RENAVAM do veículo. Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto 
de 20% e Interposição de Recurso em 1ª Instância: 17/04/2023

Placa Nº do Auto Data In-
fração Infração Valor Multa

AMG2667 T450090522 30/11/2022 518-5 1 R$195,23

BTH7976 T450093314 23/11/2022 604-1 2 R$195,23

BTP3830 T450090414 17/11/2022 763-3 1 R$293,47

CJO2G01 T450093650 02/12/2022 545-2 6 R$195,23

CSM5478 T450078463 21/11/2022 736-6 2 R$130,16

CUK0F25 S450021701 06/12/2022 567-3 2 R$130,16

DBX1513 T450091684 25/10/2022 518-5 1 R$195,23

DFE0431 T450090385 11/11/2022 763-3 1 R$293,47

DHK9329 T450075342 26/11/2022 653-0 0 R$195,23

DTT4716 T450077363 07/12/2022 763-3 1 R$293,47

DXB6769 T450089912 10/09/2022 555-0 0 R$130,16

EAG5268 T450076431 07/11/2022 763-3 1 R$293,47

EDZ9312 T450093706 09/12/2022 555-0 0 R$130,16

EIN0459 T450093105 17/11/2022 762-5 1 R$293,47

EIN0609 T450090403 16/11/2022 555-0 0 R$130,16

EIY1951 R450072064 08/12/2022 745-5 0 R$130,16

ENO9D14 T450093341 23/11/2022 763-3 1 R$293,47

EWS1565 T450093150 18/11/2022 545-2 5 R$195,23

FFK3D51 T450077368 09/12/2022 605-0 2 R$293,47

FIQ2J02 T450078456 25/10/2022 736-6 2 R$130,16

FJL4232 T450093457 28/11/2022 518-5 1 R$195,23

FLJ0F19 T450091871 03/11/2022 562-2 2 R$88,38

FQQ5581 T450093146 18/11/2022 545-2 5 R$195,23

FUT0I03 N450026587 17/11/2022 500-2 0 R$390,46

FXL8I37 T450093078 16/11/2022 545-2 1 R$195,23

FZW4D14 R450071260 01/12/2022 745-5 0 R$130,16

KFI9D28 T450090578 09/12/2022 518-5 1 R$195,23

NBR3I12 T450091967 09/11/2022 554-1 2 R$195,23

NRW4A00 N450026630 24/11/2022 500-2 0 R$586,94

DECRETO Nº 8.897

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR DES-
DOBRAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 
100.000,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 15 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

DECRETO N° 8.898

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, POR 
TRANSPOSIÇÃO E REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
NO VALOR DE R$ 780.000,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 15 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

EDITAL

A Casa dos Conselhos Municipais de Mogi Mirim, no uso de suas atribui-
ções, em atenção à Lei Municipal nº 6.297, de 30 de março de 2.021, que 
dispõe sobre a Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS-FUN-
DEB, com base na Portaria nº 040/23, convoca os Conselheiros, titulares 
e suplentes, para uma reunião de posse e eleição de diretoria, gestão 
2023/2026.
Data:- 16/03/2023
Horário: 10h00
Local:  Casa dos Conselhos Municipais
Endereço:  Rua Marciliano, 610 – Centro – Mogi Mirim

Nilza Maria Campelo
Coord/Adm. da Casa dos Conselhos Municipais

EDITAL

A Casa dos Conselhos Municipais de Mogi Mirim, no uso de suas atribui-
ções, em atenção à Lei Municipal nº 6.297, de 30 de março de 2.021, que 
dispõe sobre a Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS-FUN-
DEB, com base na Portaria nº 040/23, convoca os Conselheiros, titulares 
e suplentes, para uma Reunião Extraordinária no dia 16 de março de 
2023, às 10h15, na  Casa dos Conselhos Municipais - Rua Marciliano, 
610 – Centro – Mogi Mirim, para tratar da seguinte pauta: 

1 – Leitura da ata da última Reunião; 
2 – Prestação de contas convênio Transporte/ PNATE – Exercício 2022;
3 – Conferência dos gastos com os pagamentos do FUNDEB nos meses de 
Janeiro e Fevereiro de 2023;
4 – Análise dos relatórios e demais documentos relacionados às receitas 
do município.

Mogi Mirim, 13 de Março de 2023.   

Nilza Maria Campelo
Coord/Adm. da Casa dos Conselhos Municipais

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2023
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêne-
ros alimentícios perecíveis e resfriados, destinados ao atendimento a diver-
sas Secretárias do município de Mogi Mirim, por um período estimado de 
12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 28 de março de 2023, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 010/2023
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de rações, 
destinadas aos animais pertencentes ao canil da Guarda Civil Municipal e 
Programa Bem Estar Animal do município de Mogi Mirim/SP, por um perí-
odo estimado de 12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 28 de março de 
2023, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos 
poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h 
às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3814.1044/3814
.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. Mogi 
Mirim, 14 de março de 2023.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 227/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL N. 083/2022
Processo nº 11.253/2022 – Objeto: Futuras e eventuais aquisições de me-
dicamentos, processos judiciais. Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA 
LTDA – Redução no valor unitário do Lote 49: Item 49. Data de assinatura: 
10 de março de 2023.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 014/2021 – PREGÃO 
PRESENCIAL N. 001/2021
Processo nº 435/2021 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de publicação dos editais de licitação em jornais de grande cir-
culação no Estado de São Paulo. CONTRATADA: GAZETA SP LTDA - EPP. 
Prorrogação: até o dia 21/02/2024 - Assinatura: 17 de fevereiro de 2023.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 025/2022 – CONCOR-
RÊNCIA N. 033/2022
Processo nº 18.005/2022 – Objeto: execução de obras e serviços para pres-
tação de serviços de recapeamento asfáltico com CBUQ no túnel Mario 
Covas, Jardim do Lago, Parque das Laranjeiras, Mirante e Jardim Patrícia, 
no município de Mogi Mirim/SP - Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA 
E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – Aditivo: R$ 391.454,04 - Data de assinatura: 
13 de março de 2023.

Larissa Rodrigues Vicente
Secretária de Suprimentos e Qualidade 

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2023
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêne-
ros alimentícios (carnes), destinados a Secretaria de Educação - Alimenta-
ção Escolar e Secretaria de Meio Ambiente – Bem-Estar Animal do municí-
pio de Mogi Mirim/SP, por um período estimado de 12 (doze) meses. DATA 
DE ABERTURA: 28 de março de 2023, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos 
poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h 
às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3814.1044/3814
.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. Mogi 
Mirim, 14 de março de 2023.

Larissa Rodrigues Vicente
Secretária de Suprimentos e Qualidade 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA APFCM –
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DAS

CRECHES MUNICIPAIS

A administradora provisória da APFCM, do Centro Educacional da Primei-
ra
Infância “Cely Abreu Sampaio de Amoedo Campos”, convoca os pais de
alunos, funcionários do CEMPI e demais interessados para a Assembleia
Geral que acontecerá no dia 21 de Março de 2023, às 10h30, na unidade
Educacional, à Rua Antonio Donati, 135, Residencial Floresta.
Objetivos da Convocação:
● Reapresentar a atual situação da APFCM, que está paralisada por um
período;
● Outros assuntos de interesse da APM;
● Eleição da nova Diretoria da APM – Eleger e dar posse à Diretoria
Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal;
● Leitura, discussão e aprovação do novo Estatuto da APM;

A presença de todos é imprescindível.
Mogi-Mirim, 15 de Março de 2023.

Célia Ataide
Gerente da Secretaria de Educação Municipal

Administradora provisória da APFCM

Gertrudes I. Tagliaferro
Diretora de escola

@prefeituramunicipaldemogimirim

@prefeiturademogimirim

@prefeiturademogimirim

@prefeiturademogimirim

@mogiprefeitura
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Informamos que as vagas divulgadas estão sujeitas à análise do sistema, conforme exigências 
estabelecidas pelos empregadores. As vagas ofertadas têm limite de candidatos a serem 

encaminhados, podendo não ser viabilizado o encaminhamento.
- Obs: Interessados devem comparecer ao PAT, à Rua Áurea 715, Jardim Áurea, (no Prédio da 

Associação Comercial) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h00, munidos de: 
- Carteira de Trabalho, RG, CPF e Currículo.

    • Açougueiro
    • Ajudante de Obras
    • Ajudante de Produção
    • Atendente ( Telefone e Presencial )
    • Atendente de Balcão ( Loja de Conveniência, Escala 6x1 )
    • Auxiliar de Almoxarifado
    •     • Auxiliar de Cozinha
    • Auxiliar de Cozinha ( Escola )
    • Auxiliar de Eletricista
    • Auxiliar de Instalador de Acessórios "A"
    • Auxiliar de Jardinagem
    • Auxiliar de Limpeza
    • Auxiliar de Limpeza ( Escola )
    •     • Auxiliar de Logística
    • Auxiliar de Montagem ( Estrutura Metálica e Ter Veículo para ir 
Trabalhar )
    • Auxiliar de Serviços/Entrega
    • Caixa
    • Chapeiro(a) de Lanchonete
    • Cozinheiro (a)
    • Desenhi    • Desenhista Projetista Mecânico
    • Eletricista Industrial ( Inversor de Frequência, Soft Start e 
Manutenção )
    • Fonoaudiólogo
    • Jardineiro ( Empresa )
    • Jardineiro ( Paisagismo )
    • Líder de Limpeza
    • Mecâni    • Mecânico de Bicicletas ( Mountain Bike e Speed )
    • Mecânico de suspensão e borracharia
    • Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas
    • Mecânico de Manutenção Industrial ( Industria de Cerâmica 
Vermelha )
    • Montador ( Estrutura Metálica e Ter Veículo para ir Trabalhar )
    • Motorista Rodoviário
    • Ope    • Operador de caixa
    • Operador de loja
    • Operador de Empilhadeira ( Curso e Experiência em 
Empilhadeira )
    • Padeiro
    • Repositor 
    • Repositor de Hortifruti
    • Ser    • Serralheiro ( Solda e Estruturas Metálicas )
    • Soldador Junior
    • Soldador Sênior
    • Vendedor
    • Vendedor Interno
    • Técnico de Informática
    • Terapeuta Ocupacional
    •     • Tosador (Pets)
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