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LEI Nº 3.732 DE 25 DE MAIO DE 2010 

ALTERA dispositivos da Lei Municipal nº. 
2.996/2004 que dispõe sobre a Política 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente................................................... 

  
ANTÔNIO VICENTE PIVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS. 

 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Ficam alterados dispositivos da Lei Municipal nº. 2.996/2004, que dispõe sobre a 
Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº. 1.233/1991, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
  

I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 2º. Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, e das normas gerais para a 
sua adequada aplicação. 

  
Art. 3º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no Município de Não-Me-

Toque, será feito através de políticas sociais básicas de educação, saúde e assistência social, 
assegurando-se, em todas elas, o tratamento com dignidade e respeito à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 

  
Art. 4º. O serviço especial de prestação e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, será prestado pelo sistema público 
de saúde. 

  
Art. 5º. O serviço municipal de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e 

adolescentes desaparecidos ficará a cargo do Conselho Tutelar, salvo ato infracional, conforme 
disposto no art. 171 do ECA. 

  
Art. 6º. A proteção jurídico-social aos que dela necessitarem será prestada através de 

defensor público ou advogado nomeado. 
  
Art. 7º. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir 

normas para a organização e o funcionamento dos serviços previstos nos artigos 4º e 5º desta Lei. 
  
Art. 8º. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 

unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção sócio-educativos 
destinados a crianças e adolescentes, em regime de: 

  I       -  Orientação e apoio sócio-familiar; 
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  II     -  Apoio socioeducativo em meio aberto; 
 
  III   -  Colocação familiar; 
 
  IV    -  Abrigo; 
 
  V     -  Liberdade assistida; 
 
  VI   -  Semi-liberdade; 
 
  VII  - Internação. 
  
    Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão 

proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma deste 
artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro 
das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade 
judiciária. 

  
Art. 9º. As entidades governamentais e não-governamentais somente poderão funcionar 

depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. 
 

II – DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO  
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
  
Art. 10. A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente será garantida 

através dos seguintes órgãos: 
 
  I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
  II - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
  III - Conselho Tutelar; 
 
  IV – Administração Pública Municipal.  

 
CAPÍTULO II – DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

          SEÇÃO I – Da criação e natureza do Conselho: 
Art. 11. É criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, 

como órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis, assegurando a participação 
popular paritária por meio de organizações representativas, segundo Leis Federais, Estaduais e 
Municipais. 
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SEÇÃO II – Das atribuições do Conselho: 
 

  
Art. 12. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 
  I - Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando a 

consecução das ações, a captação e a aplicação dos recursos, de acordo com as prioridades 
estabelecidas; 

 
  II - Zelar pela execução dessa política, como prioridade absoluta, atendendo as 

peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos 
bairros ou da zona urbana ou rural em que se localizam; 

 
  III - Controlar e fiscalizar o emprego dos recursos do Fundo Municipal para 

financiamento das ações; 
 
  IV - Estabelecer critérios, formas e meios para o Conselho Tutelar fiscalizar o 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069); 
 
  V - Registrar as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que mantenham programas conforme o artigo 9º desta Lei; 
 
  VI - Apresentar planos de aplicação e prestações de contas à União, Estado ou 

Município, conforme origem das Dotações Orçamentárias; 
 
  VII - Regulamentar, organizar, coordenar, bem como anotar todas as providências que 

julgar cabíveis para a eleição e posse dos membros do Conselho Tutelar do Município; 
 
  VIII - Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos 

termos do respectivo regulamento e declarar vago o posto por perda de mandato nas hipóteses 
previstas nesta Lei. 

 
SEÇÃO III – Dos membros do Conselho: 

 
  
Art. 13. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto, 

paritariamente, de 12 (doze) membros, sendo: 
 
  I – 06 (seis) representantes do Município, indicados pelos seguintes órgãos: 
 

   -  02 (dois) do Executivo Municipal; 
 
   -  02 (um) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 
 
   -  01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde; 
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   -  01 (um) da Secretaria Municipal de Ação Social. 
 

  II – 06 (seis) membros indicados pelas seguintes entidades representativas da 
comunidade: 

 
  -  01 (um) da Associação dos Professores Públicos Municipais; 
 

  -  01 (um) da Associação Beneficente de Amparo ao Menor; 
 
  -  01 (um) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 
 
  -  01 (um) do Lions Clube de Não-Me-Toque; 
 
  -  01 (um) do Rotary Clube de Não-Me-Toque; 
 
  - 01 (um) da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Não-Me-

Toque. 
  
§ 1º. O número de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente poderá ser aumentado ou diminuído, mantida a paridade, mediante proposta do 
Presidente ou de 1/3 (um terço) dos membros referidos neste artigo, aprovado por 2/3 (dois terços) 
dos membros do Conselho. 

 
§ 2º. Haverá 01 (um) suplente para cada membro titular. 

 
§ 3º. Os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

seus suplentes serão designados pelos órgãos e entidades que representem, e homologados por ato 
do Prefeito Municipal. 

 

           § 4º O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
será de 03 (três) anos, admitida uma recondução. 

 
  § 5º. A ausência não justificada por 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) 

intercaladas, no decurso do mandato, implicará na exclusão automática do Conselheiro, cujo suplente 
passará à condição de titular. 

 

           Art. 14. A função de membro do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente 
será gratuita e considerada como serviço público relevante prestado ao Município.  

  
Art. 15. Deverá a Secretaria Municipal de Ação Social dar apoio administrativo para o bom 

funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. 
Art. 16. Além do que prevê esta Lei, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente será regido por um regimento a ser aprovado por seus membros que disciplinará a 
composição, competência e funcionamento da diretoria e demais normas previstas em lei para seu 
registro. 
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Art. 17. Os conselheiros integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, quando em representação fora do Município ou a serviço do Órgão colegiado, terão 
direito a diárias nos mesmos termos dos servidores públicos municipais, bem como o ressarcimento 
das respectivas passagens, mediante comprovação legal, quando o deslocamento não for efetuado 
com veículo da municipalidade. 
  
 

CAPÍTULO III – DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 
SEÇÃO I – Da criação e natureza do Fundo 

 
  
Art. 18. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como 

captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho dos Direitos, 
ao qual é órgão vinculado.  

 
SEÇÃO II – Da competência do Fundo 

  
 
Art. 19. Compete ao Fundo Municipal: 
 
  I - Captar e registrar recursos recebidos através de convênios ou dotações 

orçamentárias da União, Estado ou Município ou por doação ao Fundo, previstas no artigo 260 da Lei 
8.069; 

 
  II - Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no 

Município, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
  III - Liberar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, 

nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do  dos Direitos; 
 
  IV - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento às crianças 

e adolescentes, segundo as resoluções do Conselho dos Direitos; 
 
  V - Captar os valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações 

civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas no artigo 214 da Lei n.º 8.069. 
  

          Art. 20. O Fundo será regulamentado por regimento do Conselho Municipal  dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
          Art. 21. O Poder Executivo, nos Orçamentos anuais do Município, consignará verbas para o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando o funcionamento do Conselho 
Tutelar.  
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CAPÍTULO IV – DO CONSELHO TUTELAR 
 

SEÇÃO I – Da criação e natureza do Conselho 
 

  
Art. 22. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
definido na Lei n.º 8.069. 

  
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais referidas nos 

artigos 8º e 9º desta Lei serão fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo 
Conselho Tutelar. 

   
SEÇÃO II – Dos membros e das atribuições do Conselho 

  
Art. 23. O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros, com mandato de 03 

(três) anos, permitida uma reeleição. 
  
Art. 24. Para cada Conselheiro haverá 01 (um) suplente.  
 

§ 1º. Convocar-se-ão os suplentes nos seguintes casos: 
 
  I - Quando as licenças a que fazem jus os titulares excederem 30 (trinta) dias; 
  II - No caso de renúncia do Conselheiro Tutelar; 
 

§ 2º. Findando o período de convocação do suplente, com base nas hipóteses previstas 
no parágrafo primeiro, o Conselheiro titular será imediatamente reconduzido. 

 
                  § 3º. O suplente do Conselheiro Tutelar, quando chamado, perceberá o subsídio 
respectivo do cargo, referente ao período em que vier substituir o Conselheiro Tutelar. 

 
                  § 4º. A convocação do suplente obedecerá estritamente à ordem de classificação 
conforme a votação obtida na eleição. 

  
Art. 25. Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições constantes do artigo 136 da Lei 

Federal nº. 8.069/90. 
 

  § 1º. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por autoridade 
judiciária mediante provocação da parte interessada ou do agente do Ministério Público. 
 
  § 2º. A autoridade do Conselho Tutelar para aplicar medidas de proteção deve ser 
entendida como a função de tomar providências, em nome da sociedade e fundada no ordenamento 
jurídico, para que cesse a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 

  
Art. 26. O Coordenador do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares, na primeira 

sessão, cabendo-lhe a coordenação das atividades do Conselho Tutelar. 
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    Parágrafo único. O mandato do Coordenador do Conselho Tutelar será de 01 (um) 
ano podendo ser reconduzido uma única vez. 

  
Art. 27. O Conselho Tutelar atenderá informalmente as partes, mantendo registro das 

providências adotadas em cada caso e fazendo consignar em ata apenas o essencial. 
  
Art. 28. São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho 

Tutelar: 
 
  I - Reconhecida idoneidade moral; 
 
  II - Idade superior a 21 anos; 
 
  III - Residir no Município por mais de 02 (dois) anos; 
 
  IV - Apresentar Certidão de antecedentes policiais e Folha Corrida Judicial da Comarca 

de Não-Me-Toque ou Comarcas onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; 
 
  V - Estar no gozo de seus direitos públicos; 
 
  VI - Possuir escolaridade: Ensino Médio; 
 
  VII - Possuir comprovação de no mínimo 02 (dois) anos de trabalho ou atividades 

relacionadas ao atendimento de crianças e adolescentes; 
 
     VIII – Dispor de no mínimo de 20 horas em horário comercial; 
 
  IX - Deverá o candidato submeter-se a uma prova sobre conhecimentos gerais e sobre 

o Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA, sendo obrigatório na mesma a obtenção de nota igual ou 
superior a 07 (sete); 

 
  X - Deverá o candidato passar por uma avaliação psicológica, por profissionais 

designados pelo COMDICA, que terá caráter eliminatório. 
 
  XI – A seleção dos candidatos poderá ser realizada por empresa especializada. 
  

                  § 1º. Os interessados deverão habilitar-se em data marcada pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, sendo que no ato da inscrição deverão ser 
atendidos os requisitos constantes no caput deste artigo, bem como a apresentação da documentação 
exigida. 

  
                  § 2º. Os candidatos eleitos assumirão o compromisso de participação em cursos e/ou 
palestras para os quais forem convocados e/ou convidados no decorrer de sua gestão. 
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  § 3º. O candidato que alegar possuir experiência por ser pai, mãe ou babá, deverá 
comprovar, através de certidão de nascimento do filho(a) ou carteira de trabalho, a exigência 
constante no inciso VII deste artigo. 

  
Art. 29. Os Conselheiros serão eleitos pelo voto direto, secreto e facultativo dos eleitores 

que compõem o Colégio Eleitoral do Município, em eleição regulamentada pelo Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e coordenada por comissão especialmente designada pelo mesmo 
Conselho. 

  
               Parágrafo único. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente prever a forma de prazo para impugnações, registro das candidaturas, processo eleitoral, 
proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros. 

  
Art. 30. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público. 
 
 
   SEÇÃO IV - Da propaganda eleitoral 
  
Art. 31. É admitida a propaganda eleitoral: 
 
  I - nos veículos de comunicação social; 
 
  II - por meio de material impresso, volantes, panfletos, correspondências e outros, 

divulgando propostas de trabalho; 
 
  III - mediante a realização de reuniões, debates, palestras, entrevistas ou visitas, 

individuais ou coletivas; 
 
  IV - mediante fixação de placas, estandartes, faixas ou assemelhados somente em 

bens particulares; 
 
  V - mediante uso de alto-falantes ou amplificadores de som, cujo funcionamento 

somente será permitido das 10:00 às 19:00 horas. 
  
Art. 32. No dia da eleição será expressamente proibida a distribuição de material de 

campanha dos candidatos, sob pena de, em caso de comprovação, ser cassada a candidatura. 
  
Art. 33. É vedado aos candidatos, ou a pessoas em nome destes, no dia da eleição, a prática 

de transporte de eleitores. 
 
Art. 34. É vedado aos candidatos identificação partidária durante a campanha eleitoral.  
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SEÇÃO V – Do atendimento do Conselho Tutelar e do exercício da função dos 
Conselheiros 

 
  
Art. 35. O horário de atendimento do Conselho Tutelar será das 8:15 às 11:30 horas e das 

13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, devendo haver no mínimo 02 (dois) conselheiro por 
turno, para o atendimento ao público, nos termos do art. 134 do ECA. 

 
§ 1º. Caberá ao Conselho Tutelar organizar a escala de plantões e informá-la aos 

órgãos respectivos. 
 

§ 2º. O Executivo Municipal deverá designar pessoal para auxiliar no expediente 
administrativo junto à unidade de atendimento do Conselho Tutelar. 

 
Art. 36. O exercício efetivo da função de Conselheiro estabelecerá presunção de idoneidade 

moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até julgamento definitivo, conforme 
artigo 135 da Lei n.º 8.069 de 13.07.1990. 

 
Art. 37. Os Conselheiros Tutelares, na qualidade de eleitos por mandato, perceberão 

subsídios e não terão qualquer vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal. 
 

           § 1º. O valor do subsídio mensal dos Conselheiros Tutelares será de R$ 622,00 (seiscentos e 
vinte e dois reais), o qual será atualizado anualmente, na mesma época e nos mesmos percentuais de 
reposição/reajuste de remuneração concedidos aos servidores públicos municipais.  

 
              § 2º. Os Conselheiros Tutelares, em exercício, farão jus à gratificação natalina, 
correspondente a um doze avos, por mês trabalhado no ano, a ser pago até o dia 20 de dezembro de 
cada ano. 
 
  § 3º. Para o pagamento da gratificação natalina no presente exercício, será 
considerado o período aquisitivo a partir de 01 de janeiro de 2010. 
 
             § 4º. Os Conselheiros Tutelares terão direito ao gozo de um período de férias de 30 
(trinta) dias a cada 12 (doze) meses de exercício da função e perceberão durante este período o 
subsídio integral acrescido de um terço. 
 

Art. 38. Os conselheiros Tutelares, quando em representação fora do Município ou a serviço 
do Órgão colegiado, terão direito a diárias nos mesmos termos dos servidores públicos municipais, 
bem como o ressarcimento das respectivas passagens, mediante comprovação legal, quando o 
deslocamento não for efetuado com veículo da municipalidade. 
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SEÇÃO VI – Da perda de mandato e dos impedimentos dos Conselheiros 
 

Art. 39. Perderá o mandato o Conselheiro que incorrer em falta grave no exercício da 
função. 

 
§ 1º - Configuram-se faltas graves: 

 
I - Usar a função em benefício próprio; 

 
  II -  Romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar, exceto em 

casos previstos em Lei; 
 
  III - Exceder-se no exercício da função, abusando a autoridade que lhe foi conferida; 
 
  IV - Recusar-se a prestar atendimento; 
 
  V - Agir com negligência ou displicência no exercício da função; 
 
  VI - Deixar de cumprir os horários de atendimento ou não comparecer nas Sessões do 

Conselho; 
 
  VII - Portar-se de forma inconveniente ou manter conduta incompatível com o cargo 

para o qual foi eleito, tais como: 
 

a)  embriagues ou toxicomania habituais; 
 

b)  prática de jogos de azar não autorizados por Lei; 
 

c)  incontinência pública e escandalosa. 
 

  VIII - Exercer atividade incompatível com o exercício da função de Conselheiro 
Tutelar; 

 
  IX - divulgar, por quaisquer meios, notícias a respeito de fato que possa identificar a 

criança, o adolescente ou sua família, salvo autorização judicial, nos termos da Lei Federal nº. 
8.069/90. 

 
§ 2º. O Conselheiro Tutelar perde o cargo nas seguintes situações: 

 
  I - Morte; 
 
  II - Exoneração; 
 
  III - Estar concorrendo a cargo eletivo através de homologação partidária, salvo ao 

cargo de Conselheiro Tutelar. 
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Art. 40. Constatada a falta grave o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente poderá aplicar as seguintes penalidades: 

 
  I - Advertência; 
 
  II - Suspensão não remunerada de até 30 (trinta) dias; 
 
  III - Perda da função. 
  

                § 1º. Na aplicação das penalidades será levado em conta os antecedentes, a 
reincidência ou a gravidade do fato, podendo, uma vez demonstrada a reiteração das faltas e a 
gravidade ou repercussão da falta cometida, aplicar-se desde logo a perda da função. 

 
           § 2º. Para a averiguação dos fatos será instaurada sindicância, utilizando-se a Comissão 
Sindicante do Poder Executivo Municipal. 
 
    § 3º. Na sindicância, cabe a Comissão Sindicante, assegurar o exercício do 
contraditório e da ampla defesa do indiciado. 

  § 4º. Dependendo da gravidade dos fatos, o Conselheiro Tutelar poderá ser afastado 
imediatamente, aguardando o resultado do processo disciplinar que não poderá ultrapassar o prazo 
de 90 (noventa) dias. 

 
  § 5º. Julgada a sindicância pelo COMDICA, após relatório expedido pela Comissão 

Sindicante, caberá recurso administrativo num prazo de 10 (dez) dias. 
 
  § 6º. Concluída a sindicância pela incidência de uma das hipóteses previstas nos 

artigos 228 a 258 do ECA, os autos serão remetidos ao Ministério Público, sem prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis. 

 
  § 7º. Ocorrendo a perda da função do Conselheiro Tutelar, aprovada em plenário pelo 

Conselho e convertida em ato administrativo do Chefe do Poder Executivo, deverá o COMDICA expedir 
resolução declarando vago o cargo, situação em que será dado posse ao suplente. 

  
Art. 41. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, irmãos, cunhados, tio 

e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. 
 
  Parágrafo único. Entende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, 

em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com autuação na Justiça 
da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital local. 

  
CAPÍTULO V – Da Administração Pública Municipal 

 
Art. 42. O Poder Executivo, nos orçamentos anuais do Município, consignará verbas ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar visando a sua 
estrutura e ao bom atendimento dos mesmos. 
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Art. 43. O Poder Executivo, através de suas Secretarias, poderá criar e manter programas 
específicos visando o atendimento de crianças e adolescentes, inscrevendo-os junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá efetuar a devida aprovação. 

 
  Parágrafo único. O Município de Não-Me-Toque poderá estabelecer consórcio 

intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais e 
não-governamentais de atendimento mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 44. Os recursos financeiros transferidos ao Município pelo Governo Federal e Estadual, 
destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão ser repassados ao 
Fundo no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação, sob pena de responsabilidade civil da 
autoridade infratora. 

 
Art. 45. As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta de rubricas orçamentárias 

específicas. 
 
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal 

nº 2.996, de 20 de dezembro de 2004; Lei Municipal nº 3.223, de 03 de abril de 2006; Lei Municipal 
nº 3.401, de 27 de novembro de 2007; e Lei Municipal nº 3.626, de 15 de setembro de 2009. 
  

Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1º de maio de 2010. 

  
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 25 DE MAIO 
DE 2010. 
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