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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO 

DE 

IRACEMÁPOLIS 

 

 

 

TITULO I 

DO REGIMENTO DO CONSELHO TUTELAR 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMIRARES 

 

 

 

 

SEÇÃOI 

Do Conselho 

 

 

Artigo 1° - O Conselho tutelar criado pela Lei Municipal n° 973/95 de 20 de 

dezembro de 1995, é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos diretos da criança e 

adolescente, definidos na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990, que 

entrou em vigor no dia 14 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e Adolescente. 

§1°- Em cada Município haverá, no mínimo um Conselho Tutelar composto de 

cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de quatro 

anos, ilimitada a condução, mediante ao processo de escolha em eleição. 

§ 2° - O Conselho Tutelar garantirá os Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes em nível municipal. Deverá ser prática, um instrumento nas 

mãos dos cidadãos para: zelar, promover, orientar, encaminhar e tomar 

providências em situação de risco pessoal e social, ou seja, de abandono, 

negligencia, exploração, violência, crueldade, discriminação de crianças e 

adolescentes no município. 

§ 3° - O Conselho Tutelar concebe a criança como sendo uma pessoa em 

condição peculiar de desenvolvimento. 

§ 4° - O Conselho Tutelar reconhece os Direitos da Criança e Adolescente: 

I –Direito de ser educada; 

II –Direito aos cuidados de saúde; 

III –Direito de ser amada; 

IV –Direito de ser acolhida; 



V –Direito de lazer; 

VI –Direito de ir e vir; 

VII –Direito de profissionalização e proteção no trabalho, de acordo com o 

estabelecido na Lei 8.069/90, nos art. 60, 61, 62,63 inciso 1,2,3, artigos 64, 65, 

66, 67, 68 incisos 1, 2, 3, artigo 69 inciso 1 e 2. 

VIII –Família e comunidade como sendo os primeiros direitos de uma criança 

e adolescente. 

§ 5° - O Conselho Tutelar estará atento a garantir os direitos daquelas crianças 

cujos direitos não foram atendidos por ação ou omissão da sociedade, ação ou 

omissão da família e em se tratando de crianças, nos casos de conduta. 

§ 6° - O Conselho Tutelar intervirá sempre no nível de cada indivíduo, no caso 

de grupo(s) afetado(s) em nível macrossocial, de coletividade, intervém o 

Conselho dos Direitos (CMDCA). 

§ 7° - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente, definidos nesta Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 e lei 

municipal vigente. 

§ 8° -As entidades governamentais e não governamentais referidas no art.90 

do ECA Lei federal 8.069/90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo 

Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. 

§ 9° - Relativo à autoridade conferida em Lei do Conselho Tutelar, constitui 

Crime “impedir ou embargar a ação de autoridade judiciária, membro do 

Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua 

função prevista nesta Lei”, conforme art. 236 do ECA Lei Federal n° 

8.069/90 

Artigo 2° - O Conselho Tutelar, reger-se-á pelo presente Regimento, segundo 

as diretrizes suplementares, traçadas pela Lei Municipal como fonte 

constitucional e legal nos artigos 25 inciso I, II, III, alíneas a, b, inciso IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, e 204 da Constituição Federal, Título 

V do livro II da Lei Federal n° 8.069/90 que trata das normas gerais federais a 

que se refere a Constituição Federal. 

§ 1° - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e tem como 

princípios: 

I –A cidadania; 

II –A dignidade da pessoa humana; 

III – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

IV –Prevalência dos direitos humanos; 

V –Defesa da paz; 

VI –Solução pacífica dos conflitos; 

VII –Repudio ao terrorismo e ao racismo. 

§ 2° - Respeitada as proporções de responsabilidade entre as esferas federal, 

estadual, municipal, constituem correlatas, do Conselho Tutelar: 

I –Ajudar a construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 

II –Garantir o desenvolvimento e a promoção humana; 



III –Erradicar no que for possível a pobreza e a marginalização e contribuir 

para reduzir as desigualdades sociais; 

IV –Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, e quaisquer outras formas de discriminação. 

§ 3° - Constitui competência do Conselho Tutelar, mobilizar a opinião pública 

no sentido da indispensável participação da comunidade na solução dos 

problemas da criança e do adolescente. 

Artigo 3° - Proclamado os eleitos(as), serão estes empossados no dia 10 de 

janeiro do ano subsequente a eleição, reunir-se-ão em sessão solene os 

Conselheiros (as) diplomados, sob a Presidência da Autoridade maior do 

Município e do CMDCA. 

§ 1º - Havendo interesse dos Conselheiros (as) eleitos (as), o colegiado atual 

deverá dentro de dez dias que antecede a posse,passar os casos que estão sob 

responsabilidade e os demais fatos que se acharem relevantes para que a 

próxima gestão de os devidos acompanhamentos. 

 § 2° - Os Conselheiros (as), depois de empossados, elegerão a mesa que 

deverá servir durante um ano, procedimento que será realizado, pelos anos 

subsequentes. 

§ 3° - Na primeira sessão ordinária, no início de cada ano, será renovada a 

mesa. 

Artigo 4° - O Conselheiro (a) Tutelar que não prestar o compromisso na 

sessão de instalação, ou o convocado como suplente, faze-lo a na primeira que 

comparecer, perante o Coordenador (a) do Conselho Tutelar. 

Artigo 5° - Cada ano de gestão se contará de 10 de janeiro, a 9 de janeiro do 

ano subsequente, definido na Lei Orgânica Municipal 2.041/19, na qual se 

encontraestabelecido que o período de mandato que é de quatro anos. 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

Da Mesa 

 

 

Artigo 6° - A mesa composta de Coordenador (a), Vice- Coordenador (a), 

competirá à direção dos trabalhos. 

Artigo 7° - Proceder-se-á a eleição dos membros da mesa através de votação, 

por maioria dos votos dos Conselheiros (as) presentes.  

§ 1° - Para eleição, é exigida a maioria absoluta dos Conselheiros (as) em 

exercício. 

§ 2° - A maioria absoluta dos Conselheiros (as) se constituirá de metade mais 

um dos Conselheiros (as) titulares. 

§ 3° - Vago qualquer cargo, será preenchido, imediatamente, por meio de 

eleição, para o exercíciodo restante do ano em gestão. 

Artigo 8° - Para suprir a falta do Coordenador (a) e substituí-lo (a), haverá o 

Vice Coordenador (a) eleito. 



Artigo 9° - Ausente o Secretário(a), o Coordenador (a) convocará qualquer um 

dos Conselheiros (as) presentes, entre titulares e suplentes, para exercer esta 

função. 

Artigo 10° - No caso que não houver formação de quórum, a referida reunião 

será remarcada, de forma breve, com data definida pelo (a) Coordenador (a), 

ouConselheiros (as) tutelares, que detectarem urgência da realização da 

mesma. 

Artigo 11° - O Coordenador (a) desse órgão, juntamente com seu Vice 

Coordenador (a), organizará e expedirá o regulamento do Secretário (a) do 

Conselho Tutelar, por Portaria, determinando as funções e cargos de seus 

auxiliares, em nível de pessoal administrativo. 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

Do (a) Coordenador (a) 

 

 

Artigo 12° - O Coordenador (a) é autoridade máxima na direção dos trabalhos 

das reuniões do Conselho Tutelar, e seu representante dentro e fora dela. 

Parágrafo único – Na pessoa do Coordenador (a), as decisões emanadas do 

Conselho Tutelar serão sempre decisões coletivas. 

Artigo 13° - São atribuições do Coordenador (a): 

a) Abrir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhos e manter a ordem, observando e 

fazendo observar as Leis Federais e do Estado, as Leis e Resoluções 

Municipais e o presente Regime Interno. 

b) Mandar proceder à leitura do expediente, sujeito a discussão. 

c) Estabelecer o objeto de discussão e o ponto sobre que devam recair os 

encaminhamentos à solução, dividindo as questões que forem complexas. 

d) Anunciar o resultado dos encaminhamentos e solução. 

e) Impor silêncio e advertir o conselheiro (a) que cometer excessos. 

f) Chamar ordem aos Conselheiros (as), quando faltar à consideração devida ao 

Conselho ou a qualquer dos seus membros, e retirar-lhes a palavra quando não 

for atendido. 

g) Designar os trabalhos que devem formar a ordem do dia da sessão seguinte. 

h) Assinar, com os secretários as atas das sessões e, com a secretaria os 

expedientes do serviço a seu cargo. 

i) Convocar extraordinariamente o Conselho, quando a urgência dos fatos a 

exigir ou for reclamada por mais da metade dos Conselheiros(as), dando 

motivos a reunião. 

j) Distribuir e encaminhar os casos que devam ser executados pelos demais 

Conselheiros(as). 

k) Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros destinados aos serviços do 

Conselho Tutelar e/ou de sua Secretaria. 

l) Nomear, remover, promover-lhes responsabilidade civil e criminal. 

m) Manter a correspondência sobre os negócios que lhe são afetos. 



n) Dirigir e superintender todo o serviço da Secretaria do Conselho, autorizar as 

despesas da mesma dentro dos limites do orçamento e requisitar da Prefeitura 

os respectivos orçamentos. 

o) Encaminhar as Organizações Não-Governamentais (ONG´s) e as Organizações 

Governamentais (OG´s) os pedidos de assistências e auxílios solicitados e 

convenientes ao interesse público. 

p) Fazer o relatório dos trabalhos do Conselho e dos que estão a seu cargo no fim 

de respectivos exercícios. 

q) Dar posse a Conselheiros(as) que não tenham comparecido a sessão de 

instalação do Conselho Tutelar para que foram eleitos e os suplentes 

convocados. 

r) Resolver soberanamente qualquer questão de ordem. 

s) Mandar publicar, no jornal oficial e particulares, bem como solicitar 

veiculação e encaminhar às emissoras de radiodifusão, matérias de interesse 

público. 

t) Prorrogar as sessões e convocar outras quando lhe parecer conveniente. 

u) Cumprir e fazer cumprir a Lei Federal nº 8.069/90, e este Regimento Interno. 

v) Lembrar-se sempre que o exercício da autoridade envolve capacidade de 

negociar a melhor decisão para cada caso, e no exercício da autoridade envolve 

humildade. 

w) Cabe ao Coordenador (a) do Conselho Tutelar, provocar e revitalizar todos os 

canais todos os recursos públicos e da comunidade para que as determinações 

dos Conselheiros(as) sejam cumpridas, caso não sejam acatadas, ele pode 

representar junto à autoridade judiciária para que se façam cumprir suas 

deliberações. 

x) Manter um padrão de qualidade na prestação dos serviços de seus 

Conselheiros(as), consequentemente do Conselho Tutelar, bem como 

promover intra e interórgão a eficácia do Recurso Humano, ainda do 

Dinamismo e Iniciativa, para efetivar do assessoriamente previsto no artigo 2º, 

§ 3º - I, deste R.I. 

 

 

 

 

SEÇÃO IV 

Do (a) Vice – Coordenador (a) 

 

Artigo 14º – Sempre que à hora regimental do início dos trabalhos 

o(a)Coordenador(a) não se achar no recinto, será lhe substituído pelo(a)Vice 

Coordenador (a), até o comparecimento do(a) Coordenador(a). 

Parágrafo Único – O vice coordenador (a) será substituído pelo 

Conselheiro(a) portador de mais idade.  

Artigo 15 – O (a) Vice Coordenador (a) terá a plenitude das funções coordena 

tórias em todas as ocasiões que tiver que substituí-lo(a), quer dentro ou quer 

fora da Sede do Conselho Tutelar. 

Parágrafo Único –Representará o(a) Coordenador (a) sempre que for 

designado por este. 

 



 

 

 

SEÇÃO V 

Do Secretario 

 

Artigo 16º - São atribuições do Secretário. 

a) Fazer a chamada dos(as)Conselheiros(as) no início dos trabalhos da sessão em 

qualquer momento em que se faça necessário, anotando os que não 

comparecerem e os que faltarem, com causa participativa ou sem participação. 

b) Ler, na hora do expediente ou durante a sessão, os documentos e demais papeis 

sujeitos à deliberação ou conhecimento do Conselho Tutelar. 

c) Redigir a ata dos trabalhos nela resumindo os fatos que se apresentarem, os 

despachos do(a) Coordenador (a)e as deliberações do Conselho. 

d) Assinar com o(a) Coordenador (a) todos os atos da Mesa. 

e) Receber e mandar fazer toda a correspondência oficial do Conselho Tutelar, 

representações, convites, petições, etc. 

f) Superintender os trabalhos e fiscalizar todas as despesas da secretaria. 

g) Velar pela guarda dos papeis submetidos a despacho e decisão Conselho 

Tutelares. 

h) Promover a coleta dos votos. 

i) Assessorar a coordenação dos trabalhos. 

j) Redigir o voto final de cada caso. 

 

Artigo 17º – Na ausência ou impedimento do(a)Secretário(a), substitui-lo-á o 

qualquer Conselheiro(a) designado pelo(a) Coordenador(a). 

 

 

 

 

SEÇÃO VI 

Dos (as) Conselheiros (as) 

 

 

Artigo 18º – São obrigações dos(as) Conselheiros(as):Segundo resolução do 

CONANDA, art. 28 § 3º (243 ECA) 

a) Comparecer no local, dias e horas designadas para as reuniões do Conselho 

Tutelar, igualmente para o cumprimento do expediente de trabalho, cumprir 

escala de plantão, de acordo com a Lei a Municipal 2.041/19. 

b) Não se eximir de trabalho algum de que for encarregado, salvo justo motivo, 

que será apreciado pelo Conselho. 

c) Informar e dar parecer no mais curto espaço de tempo. 

d) Pronunciar-se por escrito a todas asa medidas convenientes ao Município, ao 

munícipe, à segurança e ao bem-estar do cidadão, bem como impugnar os que 

forem contrários e prejudiciais aos interesses da promoção humana. 

e) Comunicar ao Coordenador (a) sempre que tiver motivo justo para deixar de 

comparecer as sessões. 



f) Dar parecer e/ou encaminhamento aos fatos submetidos a deliberação do 

Conselho Tutelar, salvo quando se trate de assunto de seu interesse particular, 

de interesse de pessoas de que sejam procurados ou representantes, e de 

parentes até o terceiro grau civil. 

 

Artigo 19º– Eventualmente, os Conselheiros(as) que necessitarem de licença 

e/ou afastamento temporário, por motivo de saúde, farão oficio solicitando, 

dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 

cópias para o setor de RH da Prefeitura Municipal, para o Chefe do Executivo, 

que deliberará e normatizará para a percepção dessas licenças. Sendo o 

C.M.D.C.A. o órgão mais alto na hierarquia dos serviços públicos prestados à 

população infanto-juvenil, submetendo-se aqui que o C.M.D.C.A. é a instancia 

administrativa para os atos necessários para esta consecução; neste caso de 

afastamento temporário de um dos membros titulares, automaticamente 

assumirá o suplente com direito a voto, assegurando-lhe todos os direitos 

inerentes ao exercício da função. 

Parágrafo Único –Nos casos de afastamento com prazo até 15 (quinze) dias, 

não haverá convocação de suplente, caso aconteça também de mais de um 

Conselheiro(a) se afastarem por períodos até quinze dias, convocar-se-á um 

suplente. 

 

 

 

CAPITULO II 

Do Exercício do Mandato 

 

 

 

 

SEÇÃO I 

Da Natureza do Mandato 

 

 

Artigo 20º– O mandato do Conselheiro(a) Tutelar é de quatro (4) anos e o 

exercício efetivo da função constituirá serviço público relevante, de acordo 

com os artigos 132 e 135 da Lei Federal nº 8.069/90. 

Artigo 21º – A diplomação dar-se-á, até onde os titulares e suplentes receberão 

seus diplomas em solenidade pública, fazendo publicar o resultado, em igual 

prazo, na imprensa local. 

Artigo 22 º – A investidura no mandato de Conselheiro(a) Tutelar dar-se-á no 

dia de posse, de acordo com esse regimento art. 3, que será implementada de 

forma coletiva, vedada a posse individual, salvo quando suplente e/ou do 

constante no Art. 13, inciso “q”. 

Parágrafo Único - A investidura referida no “caput” dar-se-á tão logo termine 

o mandato dos Conselheiros(as) do período anterior. 

 

 

 



 

SEÇÃO II 

Da Vacância 

 

 

Artigo 23º – A vacância no Conselho Tutelar dar-se-á por:(Conforme lei 

vigente). 

a) Transferir sua residência do município de Iracemápolis. 

b) Faltar injustificadamente a três (03) sessões consecutivas ou cinco (05) 

alternadamente no mesmo ano, salvo em que estiver ausente por motivos de 

viagem a serviço. 

c) Deixar de cumprir as atribuições próprias de suas funções. 

d) Revelar despreparo no trato com as questões da criança e do adolescente, bem 

como desconhecimento da legislação especifica. 

e) Ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de crime 

doloso ou contravenção criminal. 

f) Pelo termino do prazo do mandato. 

g) Por falecimento. 

h) Pela renúncia expressa. 

i) Pela perda do mandato. 

j) Por ter se tornado uma pessoa inidônea. 

k) Pela cassação do mandato, mediante solicitação feita pela maioria dos 

Conselheiros(as) empossados. 

Artigos 24º – A vaga acontecerá em função de falecimento, da estabelecida na 

renúncia, ou da publicação da sentença irrecorrível que gerar a perda do 

mandato. 

Parágrafo Único – O falecimento do(a) Conselheiro(a) deverá ser comunicado 

pelos demais Conselheiros(as), dentro de quinze dias, contados da sua data, ao 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente como sendo o 

órgão prestados à população infanto-juvenil, sendo assim acometida a ele a 

função  e o processamento para declarar, após procedimento adequado, perda 

ou suspensão do mandato, dando-se posse ao novo Conselheiro(a) efetivo. 

Artigo 25° – Reconhece-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente como sendo o órgão mais alto na hierarquia dos serviços públicos 

prestados à população infanto-juvenil, sendo assim cometida a ele a função e o 

processamento para declarar, após procedimento adequado, perda ou 

suspensão do mandato, dando-se ao novo Conselheiro(a) efetivo. 

Artigo 26º – O pedido de renúncia será encaminhado pelo próprio interessado 

ao Coordenador em exercício do Conselho Tutelar, em concomitância ao 

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÇÃO III 

Da Convocação do Suplente 

 

 

Artigo 27º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

convocará, no prazo de três (03) dias úteis, o suplente de Conselheiro(a), nos 

casos de que se trata o Art. 23, respeitando o Art. 24, deste regimento. 

Artigo 28º – Assiste ao suplente que for convocado o direito de se declarar 

impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência no prazo de 

dois (02) dias úteis do recebimento da convocação, por escrito, ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que providenciará a 

convocação do suplente imediato. 

Artigo 29º – O suplente que não assumir o mandato, no prazo de três (3) dias 

úteis do recebimento da convocação, nem justificar sua impossibilidade de 

assumir ao cargo, perderá o direito de suplência, sendo convocado o suplente 

imediato. 

Parágrafo Único – Estando o suplente convocado impedindo de assumir 

deverá encaminhar justificativa de suas razões, em tempo, ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Artigo 30º – O suplente quando convocado em caráter temporário terá todos 

os direitos adquiridos e assegurados, em qual igual aos dos Conselheiro(as) 

Tutelares, e enquanto durar seu exercício e deste os decorrentes. Respeitando 

do art. 19 deste regimento. 

§ 1º - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros 

titulares, automaticamente assumirá o suplente com direito a voto. 

§ 2º - Os membros suplentes, quando presentes às reuniões, terão assegurados 

o direito de voz, mesmo na presença dos titulares. 

 

 

CAPITULO III 

Do Lócus e da Estrutura 

 

 

SESSÃO I 

Da Sede 

 

 

Artigo 31º – O Conselho Tutelar, terá a sua sede, em imóvel de pelo menos 

cinco (5) salas próprias e em boas condições, com 3 banheiros(sendo um deles 

para deficiente físico), uma sala para reuniões, uma para arquivos, uma para 

recepção e espera, além de três (3) salas para os gabinetes de trabalho, em 

perfeitas condições de uso, que concerne às instalações elétricas, hidráulicas, 

de segurança e aspectos gerais do prédio. (Conforme TAC). 

§ 1º - Deve o local permitir o atendimento público de forma digna, rápida, 

simples e desburocratizada, promover do exercício da cidadania, conforme 

art. s. 1º à 3º Constituição Federal, e se encontrar acessível e equidistante 

dos Poderes no Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário.  



§ 2º - A sede do Conselho Tutelar funcionará, em local definido pelo Chefe do 

Poder executivo, respeitando-se o estabelecido no art. 31 desse regimento. 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

Da Estrutura Técnico – Administrativa 

 

 

Artigo 32º – O Conselho Tutelar terá uma estrutura técnico-administrativa, 

responsável pela organização dos serviços, bem como pelo seu funcionamento. 

§ 1º -O Executivo Municipal, primordialmente, através de servidões do seu 

quadro de pessoal assegurará o cumprimento do disposto no “caput”. 

§ 2º - As despesas decorrentes do funcionamento e atividades do Conselho 

Tutelar será de responsabilidade do Executivo Municipal – Prefeitura 

Municipal, definido na Lei Federal nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990, (Eca 

– art. 134) 

§ 3º - A infraestrutura para o Conselho Tutelar será posta à disposição pela 

Prefeitura Municipal: 

I. Despesas com implantação; 

II. Despesas com a manutenção; 

III. Despesas com pessoal administrativo e de apoio; 

IV. Despesas com material de escritório; 

V. Despesas com equipamento e mobiliário; 

VI. Despesas com espaço físico; 

VII. Despesas com remuneração dos membros do Conselho Tutelar, sendo esta 

regular e permanente, não estabelecendo vínculo empregatício com a 

municipalidade; 

VIII. Definirá pessoal administrativo para dar a cobertura necessária correspondente 

ao volume de trabalho do Conselho Tutelar; 

IX. Fornecerá local de trabalho adequado com no mínimo três salas reservadas 

para o atendimentoa criança adolescente e seus familiares, uma sala de entrada 

com local para o pessoal administrativo, uma para reunião dos 

Conselheiros(as), com espaço para arquivo, uma sala para motorista e 

segurança e uma sala para os arquivos de todos os registros. 

X. No mínimo duas linhas de telefones fixos eduas linhas móveis, sendo uma 

exclusiva para o regime de plantão; 

XI. Um carro com motorista a disposição 24 horas por dia;  

§ 4º - Os Conselheiros(as) Tutelares terão acesso aos órgãos técnicos do 

Município e Secretarias para consultas e assessoramentos. 

 

 

 

 

 

 

 



SEÇÃO III 

Do Funcionamento 

 

 

Artigo 33º – O Conselho Tutelar funcionará diariamente, interruptamente das 

8h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, 

decretado pelo Chefe do Executivo. 

I. Em regime de plantão domiciliar, mediante a escala de plantão, de segunda-

feira à sexta-feira após às 17h até as 8h do dia subsequente,aos finais de 

semana e feriados, em regime de plantão de 24h. 

Artigo 34º – A organização da escala de funcionamento e de regime plantão é 

de responsabilidade do Conselho Tutelar, definida pelo colegiado, e elaborada 

pelo (a) Coordenador (a). 

§ 1º - Considera – se semana o período do tempo de sete dias contados do dia 

do início ao dia correspondência da semana seguinte. 

§ 2º - A escala de plantão será encaminhada para a DEPOL, Corpo de 

Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil, Hospital Municipal. 

 

 

SEÇÂO IV 

Do Regime de Plantão 

 

 

Artigo 35º – A escala de plantão será organizada mensalmente, observando 

osart. 33 e 34, deste regimento, para recebimento das queixas, reclamações e 

denúncias. 

Parágrafo Único – A escala referida no “caput” será encaminhada para os 

órgãos citados no art. 34 inciso 2, desse regimento, com 24h de antecedência 

para início de cada mês. 

Artigo 36º– Da realização de plantões noturnos, em sábados, domingos e 

feriado pelo Conselho Tutelar, deverá se lembrar sempre que o atendimento de 

crianças e adolescentes que o por ventura necessitarem, devem ser feito no 

âmbito da política de assistência social (art. 203 da Constituição Federal), 

procurando atendimento, caso em que o Conselheiro Tutelar deverá fazer a 

competente requisição informalmente, até por telefone e se necessário 

formalmente, por escrito. 

 

SEÇÂO V 

Da Competência 

 

 

Artigo 37º – A atuação dos(as) Conselheiros(as) Tutelares ficará circunscrita 

ao espaço territoriais constantes do Plano Diretor do Município e da Lei 

Orgânica do Município de Iracemápolis de 05 de abril de 1990, vigente. 

Artigo 38º – A competência será determinada e definida nos Art. 4º e 5º, 6º, 

101, 129, 135,136, 138, 147 – I e II da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 

1990 (ECA) e nos Art.24 XV e par. 1 e 30 – I e V, 227 da Constituição Federal 

de 1988. 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

Do Procedimento Tutelar 

 

 

SEÇÂO I 

Do registro da Ocorrência 

 

 

 

Artigo 39° – A ocorrência será encaminhada ao Conselho Tutelar através de 

comunicação: 

I. Do ofendido, dos pais ou responsável, do tutor, ou qualquer pessoa do povo; 

II. Anônima 

III. Postal, telefônica ou similar; 

IV. Do próprio Conselheiro(a). 

Parágrafo Único – Nas hipóteses do inciso I os casos serão organizados em 

ordem cronológica para fins de atendimento, esclarecendo e priorizando as 

situações de emergência. 

Artigo 40° – Recebida a ocorrência, nas formas de artigo anterior, adotar-se-ão 

as seguintes providencias: 

I. Nas hipóteses do inciso I, o caso será encaminhado por distribuição ao 

atendimento de preferência individual do Conselheiro(a) cabendo a este a 

formalização do registro da ocorrência. 

II. Nas hipóteses do inciso II e III, o caso será imediatamente distribuição ao 

Conselheiro(a) que adotará as medidas necessárias para o caso. 

III. Na hipótese do inciso IV, o próprio denunciante providenciará o registro da 

ocorrência, dando, se quiser, encaminhando ao caso ou mediante distribuição, 

conduzi-lo a responsabilidade de outro Conselheiro(a). 

Artigo 41° – Quando em regime de plantão, as ocorrências serão registradas 

pelos Conselheiros(as) plantonistas, que adotarão as providências cabíveis, 

observando o disposto no art. 37 e 38 deste regimento. 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

Da Distribuição 

 

 

Artigo 42° – A distribuição é o ato pelo qual se reparte os casos, havendo-se a 

percepção que o Conselheiro (a) está com sobre carga. 

Artigo 43° – A distribuição poderá se dar por dependência, quando o 

Conselheiro houver: 

I. Atendido o mesmo caso anteriormente; 



II. Atendido casos envolvendo pessoas da mesma família; 

III. Registrado o caso por constatação pessoal. 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

Da Redistribuição 

 

 

Artigo 44° – A redistribuição é o ato pelo qual promove nova repartição do 

caso, entre os demais Conselheiros(as), em razão de fato que impeça um 

Conselheiro(a) de assumi-lo, ou que obrigue seu afastamento. 

§ 1º - Consideram-se fatos que impõem a redistribuição, para os efeitos deste 

artigo, os casos de: 

I. Impedimento, quando o Conselheiro(a) for conjugue ou parente, consanguíneo 

ou afim, em linha reta, ou em linha colateral até o segundo grau, de alguma das 

pessoas envolvidas. 

II. Suspeição, quando o Conselheiro(a) for, de algum dos envolvidos: 

a. Amigo íntimo, ou o seu desafeto; 

b. Herdeiro, legatário, antigo empregado ou empregador; 

c. Interessado em favor de um deles. 

III. Suspeição, por motivo íntimo, declarado pelo próprio Conselheiro(a); 

IV. Assunção do Conselheiro(a) titular, na hipótese de o caso estar sob a 

responsabilidade de suplente; 

V. Acumulo de casos sob a responsabilidade de suplente; 

VI. Vacância, nos termos deste regimento. 

§ 2º - No caso do inciso VI a redistribuição dependerá de decisão da maioria 

dos Conselheiros(as), reunidos em sessão ordinária. 

§ 3º - Os casos assumidos por suplentes, quando no exercício do mandato, não 

retornarão a estes na hipótese de nova convocação. 

 

 

 

 

SEÇÂO IV 

Do Expediente 

 

 

Artigo 45° – Caberá ao Conselheiro(a) responsável pelo caso, quando 

considerar necessárioabertura do expediente, que conterá o histórico do caso e 

todas as medidas nele adotadas. 

§1º - Os expedientes terão caráter reservado e só poderão ser examinados pelos 

membros Conselheiros(as), salvo quando se fizer necessário poderá ser 

examinado pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legitimo 

interesse. (Art. 137 ECA – Lei Federal nº 8.069 de 13/07/90). 



§ 2º - Constarão no expediente: 

I. O registro inicial do caso; 

II. As verificações realizadas; 

III. As notificações expedidas; 

IV. As medidas de pronto adotadas; 

V. O resultado de votação; 

VI. O parecer sobre as medidas adotadas; 

VII. As execuções; 

VIII. Outros documentos relacionados com o caso. 

Artigo 46°–O relatório de expediente será elaborado pelo(a)Conselheiro(a) 

responsável pelo caso, contendo: 

I. A descrição do fato. (RGO – Resumo da Denúncia) 

II. O tipo de ocorrência. (RGO – Dados) 

III. As medidas adotadas. (RGO – Decisão Preliminar) 

IV. As provas coletadas. (RGO – Oitiva e Docs.) 

V. A opinião conclusiva. (RGO – Decisão) 

Artigo 47° – Verificação é o ato pelo qual o Conselheiro(a) promoverá o 

estudo e a elucidação do caso. 

Parágrafo Único – A verificação poderá abranger: 

I. A realização do estudo social; 

II. A solicitação de parecer técnico; 

III. A constatação pessoal; 

IV. A oitiva dos envolvidos, individualmente; 

V. O reconhecimento de pessoas e coisas, e acareação; 

VI. A requisição de exames periciais; 

VII. Coleta das provas de qualquer outra natureza. 

Artigo 48 –Na hipótese de o resultado da verificação implicar na adoção de 

medida cautelar, esta poderá se dar independentemente da realização de sessão. 

 

 

 

 

SEÇÂO VI 

Da Reunião 

 

 

Artigo 49° – O Conselheiro(a) Tutelar reunir-se-á em reuniões para deliberar 

sobre questões administrativas e da apreciação dos casos submetidos ao seu 

exame. 

Parágrafo Único – Nessas sessões, obrigatoriamente, os debates serão 

realizados com ordem e serenidade. 

Artigo 50° – As sessões do Conselho Tutelar serão ordinárias, extraordinárias 

e solenes, terão a duração máxima de 04 (quatro) horas, prorrogáveis, e só 

poderão se realizar com a presença da metade e mais um dos seus membros, 

isto é, três (3)Conselheiros (as), conforme artigo 27 da Lei Municipal nº 

973/95 de 20 de dezembro de 1995. 

 § 1º -Ordinárias, as realizadas quinzenalmente. 



§ 2º -Extraordinárias, as realizadas em dias diversos do fixado para as sessões 

ordinárias, salvo caso de extrema urgência, serão convocados coma 

antecedência mínima de 24h, e nelas não se poderá tratar de assunto estranho 

ao que houver determinado a convocação. 

§ 3º - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão abertas presente a maioria 

dos Conselheiros(as), sendo as decisões tomadas também por maioria de votos. 

§ 4º - As reuniões extraordinárias podem ser convocadas por iniciativa do 

Coordenador (a), ou deliberação do Conselho, a requerimento de um membro 

desse Conselho. 

§ 5º - Os Conselheiros(as) deverão ser notificados da convocação da sessão 

extraordinária. 

§ 6º - As sessões somente poderão ser realizadas na Sede do Conselho Tutelar, 

reputando-se nulas as que se realizarem fora dela, salvo caso onde fica 

devidamente verificado impedimento de seu acesso, será expressamente 

designado outro local pelo Presidente do Conselho Tutelar. 

§ 7º - Serão solenes as reuniões de instalações dos trabalhos do Conselho; as 

designadas para a posse de autoridades e outras que, como tais, sejam 

convocadas pelo Coordenador (a) do Conselho Tutelar, que serão registradas 

em Atas. 

§ 8º - O Coordenador (a) poderá suspender a reunião sempre que assim julgar 

conveniente, a bem da ordem dos trabalhadores. 

§ 9º - Nenhum Conselheiro(a) poderá referir-se a um colega e de um modo 

geral aos representantes do Poder Público em forma injuriosa ou descortês. 

§10º - Durante a reunião, não será tolerado, por parte dos Conselheiros(as), que 

deixem de atender as advertências do Presidente. 

§ 11º - Durante a reunião não será permitido, por parte dos Conselheiros(as), 

desviar-se da questão em debate. 

Artigo 51° - Durante as reuniõesdesenvolver-se-á da seguinte forma: 

I. Discussão ao registro da Ata da reunião ordinária ou extraordinária anterior, e 

aprovação da mesma; 

II. Discussão ao registro da Ata da sessão especial, única semestral na qual se 

encaminha o relatório semestral do Conselho, realizado no semestre anterior; 

III. Leitura do expediente, constante de papeis enviados ao Conselho Tutelar; 

IV. Leitura da pauta; 

V. Discussão e votação dos casos em pauta, dividindo-se em: 

a) Apresentação do parecer do relator; 

b) Discussão do caso; 

c) Votação; 

VI. Relatório final da votação; 

VII. Assuntos administrativos. 

Artigo 52° – A reunião poderá ser suspensa por prazo prefixado ou encerrada 

antes de esgotada a hora regimental, desde que esteja terminada a discussão ou 

falte número legal para s votações. 

Artigo 53° – Os trabalhos das sessões serão dirigidos por 2 (dois) 

Conselheiros(as)Tutelares, respectivamente nos cargos de Presidente e Vice-

Presidente. 

Parágrafo Único - São trabalhos do Presidente e Vice-Presidente nesse caso: 



I. Organizar a pauta; 

II. Dirigir os trabalhos das sessões; 

III. Submeter as matérias a discussão e votação; 

IV. Proclamar o resultado da votação; 

V. Assinar e após Ata assinada, correspondente a sessão especial, única no 

semestre, onde se faz a apresentação do relatório semestral aos conselheiros, 

antes de encaminhar ao C.M.D.C.A. 

Artigo 54° – Reunidos na sala de sessões do Conselho Tutelar, os 

Conselheiros(as) tomarão os seus respectivos lugares, passando a ser feita a 

chamada pelo Secretário do número legal para o funcionamento da sessão. 

Artigo 55° - Havendo número legal, será a sessão aberta pelo Coordenador. 

Não havendo, será feita nova chamada dentro de 15 minutos, podendo durante 

este prazo ser lida, a matéria constante do expediente que não dependa de 

votação. 

Artigo 56° – Aberta a sessão, o Coordenador colocará em discussão o registro 

da Ata da sessão especial anterior, já publicada, de ciência de todos, que não 

sofrendo impugnação, será considerada aprovada, independente de votação. 

§ 1º - Toda a alteração processada na Ata pedido dos Conselheiros(as), deverá 

constar da Ata da próxima sessão. 

§ 2º - Os Conselheiros(as) poderão falar sobre a Ata, para impugná-la ou pedir 

sua retificação que se fará retificação que se fará conforme for deliberado. 

§ 3º - A discussão da Ata em hipótese alguma excederá a meia hora do 

expediente que será no início da sessão. 

§ 4º - Aprovada a Ata será ela aprovada pelo Coordenador, Vice 

Coordenador,Conselheiros(as) presentes e secretário(a). 

Artigo 57° - O secretário(a) passara em seguida a leitura do expediente, 

constante de papeis enviados ao Conselho Tutelar, dando-lhes o destino 

devido. 

Artigo 58° – Findo o expediente, tratar-se-á da matéria constante da pauta. O 

secretário(a) fará a leitura dos casos para efeito de discussão e votação. 

Artigo 59° - A votação será realizada, mediante chamada de cada 

Conselheiro(a), votando em primeiro lugar o Coordenador, seguido pelos 

demais Conselheiros(as) sem ordem de preferência. 

Artigo 60° – Terminada a apuração, o Coordenador proclamara o resultado, 

que apontará para os seguintes encaminhamentos: 

I. Execução das medidas; 

II. Novas verificações; 

III. Arquivamento. 

 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II deste artigo, observar-se-á o 

disposto nos artigos 47 e 48, deste regimento, devendo ser cumprida no prazo 

máximo de 30 dias úteis, improrrogáveis. 

Artigo 61° – O Coordenador(a) do Conselho Tutelar, durante o seu ano de 

gestão com a ajuda do vice Coordenador(a), elaborará e encaminhará 

relatórios, na forma escrita, trimestralmente elaborada detalhadamente, ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, relatório este 

circunstanciado das atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, 



especificando os casos apreciados e as providências adotadas, bem como o 

número dos expedientes em tramitação, sem, no entanto, nominar os 

envolvidos, bem como encaminhar medidas e/ou sugestões para a melhoria e 

aperfeiçoamento do trabalho desempenhado. 

Parágrafo único - Este relatório semestral será elaborado a critério criativo 

pelo Coordenador(a), podendo incluir a forma estatística para demonstrar dos 

pontos de avanço ou não, respeitada as normas da Uni formalização 

Redacional e Uni formalização Gráfica. 

 

 

SEÇÂO VII 

Das Votações 

 

Artigo 62° - As deliberações emanadas do Conselho Tutelar serão sempre 

decisões coletivas. Tendo como certeza de que o exercício da autoridade 

envolve capacidade de negociar a melhor decisão para cada caso. 

Artigo 63° - Os Conselheiros(as) presentes à sessão não poderão escusar-se de 

votar; deverão, entretanto, abster-se, de opinar ou votar em assunto de seu 

interesse particular, de interesse de pessoas de que sejam procuradores ou 

representantes legais, e de parentes até o terceiro grau civil. 

Artigo 64° - Será único o processo de votação pelo qual deliberará o Conselho 

Tutelar: 

I- Nominal. 

Artigo 65°- A votação nominal será feita pela lista dos Conselheiros (as), que 

serão chamados pelo Secretário (a) e responderão Sim ou Não, conforme 

forem favoráveis ou contrários ao que estiver votando. 

§ 1° - À medida que o secretário (a) fizer a chamada, tomará nota dos 

Conselheiros (as) que votarem em um ou outro sentido. 

§ 2° - O resultado final será proclamado pelo Coordenador (a), que mandará ler 

os nomes dos que tenham votado Sim e dos que tenham votado Não. 

Artigo 66°- Se a algum Conselheiro(a) perceber que o resultado de uma 

votação proclamada pelo Coordenador (a) não é exato, pedirá à verificação que 

poderá ser feita ou não poderá ser feita, e pedida mais uma verificação. 

 

 

 

 

Seção VIII 

Da Execução 

 

Artigo 67°- A execução é o ato pelo qual se cumprem a deliberação do 

Conselho, compelido os envolvidos a observância dos encaminhamentos 

previstos. 

§ 1° - A execução consistirá: 

I – Promover a efetivação dos encaminhamentos adotados; 

II – Fiscalizar e acompanhar e efetivação. 



§ 2° - A execução da decisão competirá ao Conselheiro (a) responsável pelo 

caso, sendo que deverá cientificar expressa e previamente os envolvidos, 

mediante oficio da decisão proferida pelo Conselho Tutelar. 

§ 3° - O Conselheiro(a) responsável pela execução apresentará relatório desta 

atividade na sessão ordinária subsequente a sua efetivação. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Das disposições finais 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I 

Das contas, publicidade e prestação 

 

Artigo 68°- A prestação de contas das despesas, quando houver, relativas ao 

mês anterior, em oficio elaborado pelo secretário(a) administrativo do 

Conselho Tutelar, fiscalizado e assinado pelo seu Coordenador(a), serão 

encaminhadas à Prefeitura Municipal e do Conselho Municipal do Direitos da 

Criança e do Adolescente até o dia 20 de cada mês. 

Parágrafo único – Os documentos serão enviados, acompanhados de relação 

das despesas, devendo tal relação declarar, quem recebeu o pagamento, qual 

serviço prestado ou as mercadorias adquiridas mencionadas globalmente. 

Artigo 69- O Secretário(a) Administrativo, responsável pela guarda do arquivo 

e de bens públicos de uso do Conselho Tutelar, prestará contas semestralmente 

de sua gestão ao Coordenador (a), na forma dos regulamentos municipais e 

sempre que elas forem solicitadas pelo CMDCA e/ou Prefeitura Municipal, 

salvo no caso de substituído passará a carga patrimonial do Conselho Tutelar, 

por escrito sendo assinado o recebimento pelo substituto. 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

Da manutenção da ordem das sessões e do expediente de trabalho 

 

 

Artigo 70°- O Coordenador (a) exercerá as funções de mantenedor da ordem. 



Artigo 71°- Durante as sessões, nenhum Conselheiro (a) chamará ao recinto 

pessoa alguma para tratar de negócios, salvo os empregados para objeto de 

serviço. 

Artigo 72°- Os profissionais de imprensa, de rádio e televisão, e de agências 

telegráficas, terão local reservado no recinto, ao qual só terão acesso os que 

estiverem devidamente credenciados. 

Artigo 73° - Se algum Conselheiro (a) Tutelar, dentro do recinto da Sede, 

cometer excesso que deva ter repressão, o Coordenador conhecerá o fato e 

exporá aos demais Conselheiros (as) tutelares ou suplentes, que deliberará em 

sessão extraordinária e com votação de escrutínio secreto, para 

encaminhamento de penalidades, constando em Ata. 

Artigo 74° – Quando no edifício sede do Conselho Tutelar alguém cometer 

algum crime ou desacato, imediatamente será acionada a autoridade 

competente e de direito para lavrar auto de flagrante. 

Artigo 75° – Ao executivo e/ou Judiciário compete tomar as providencias 

necessárias em favor da segurança e contra o desrespeito à inviolabilidade dos 

Conselheiros(as) Tutelares, dentro do Território do Município. 

Parágrafo Único – Caberá a guarda municipal manter um membro de sua 

corporação, capacitada em segurança, diariamente na sede do Conselho 

Tutelar, durante o expediente de trabalho do respectivo Conselho, o mesmo 

deverá solicitar reforço à sua corporação em casos que houver real 

necessidade. 

Artigo 76° – Serão registrados em livros competentes e arquivados, os 

originais dos casos de sua resolução e provimentos, na Secretaria do Conselho 

Tutelar, remetendo sempre que for solicitado pelo Fórum, C.M.D.C.A., 

Prefeitura Municipal, Autoridade Judiciária para os devidos fins, carta – oficio 

com copias autenticadas pela Secretaria do Conselho Tutelar. Respeitando o 

artigo 137 da Lei Federal ECA nº 8069/90. 

 

 

 

SEÇÃO III 

Da Correspondência Oficial 

 

 

Artigo 77° – As ordens do Coordenador(a)aos funcionários subordinados ao 

Conselho Tutelar serão expedidas por meio de portarias internas, respeitada 

numeração sequencial particular, com a devida chancela. 

Artigo 78° – Nenhum ofício, que tenha que ser assinado pelo Conselho 

Tutelar, será expedido sem que tenha sido redigido pela mesa e/ou 

Coordenador(a), executado pela Secretaria, usando papel timbrado do 

Conselho Tutelar. 

Artigo 79° – As correspondências oficiais do Conselho Tutelar, dirigidas aos 

Poderes da União, do Estado, do Município, serão assinadas pelo 

Coordenador(a), por meio de oficio, salvo os casos em que a matéria da 

correspondência for de iniciativa e interesse profissional de um dos 

Conselheiros(as). 



 

   

 

SEÇÃO IV 

Da reforma do Regime 

 

 

Artigo 80° – Este regime poderá sofrer notificação parcial, ab-rogação, nunca 

superior a 30% dos seus artigos, temendo não mais se identificar com as 

ideologias e paradigmas que nortearam de sua concepção e elaboração. 

§ 1º - Na reforma deste regimento será respeitado as normas técnicas, fixadas 

pela Lei Complementar Estadual nº 60, de 10 de julho 1972. 

§ 2º - Sendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o 

órgão mais alto na hierarquia dos serviços públicos prestados à população 

infanto-juvenil, a ele primeiramente deve ser cometida a função e o 

processamento para declarar revisão e modificação parcial desse regimento, 

seguido pelo CONANDA/MJ – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e ainda pelo próprio Conselho Tutelar a quem ele normatiza 

das funções. 

 

 

 

 

SEÇÃO V 

Das Finalíssimas 

 

 

Artigo 81° – As deliberadas do Coordenador(a), ou do Conselho, interpretando 

e Registrando, ou a respeito de casos não previstos nele, serão anotadas para 

constituir precedentes que deverão ser observados, para efeito do artigo 80 

deste regimento. 

Parágrafo Único – Nenhuma alteração regimental será aprovada sem proposta 

escrita, e discutida pelo menos em duas reuniões do Conselho Tutelar com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Artigo 82° – O Conselho Tutelar poderá convidar qualquer autoridade 

municipal, para esclarecimentos, mediante requerimento formulado por dois 

Conselheiros(as), com a aprovação do(a)Coordenador(a)do Conselho Tutelar, 

que encaminhará oficio. 

Artigo 83° – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas a disposição em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IRACEMÁPOLIS, aos 17 do mês de 

julho de 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


