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CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

RETIFICAÇÃO

No Ato Declaratório Executivo nº 02/2011 ITI/PR, de 03 de
fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial da União nº 25, de
04/02/2011, Seção 1, página 02,

onde se lê:

"IV - Manual de Condutas Técnicas 4 - Volume 1 - v.2.1, disponível
em www.iti.gov.br."

Leia-se:

"IV - Manual de Condutas Técnicas 4 - Volume 1 - v.2.1, aderente a
política ICP-Brasil para assinatura digital com referência básica (pa-
drão AD-RB baseada em XADES) no formato XML-Dsig versão 1.0
de tipo "enveloping", conforme disposto nos DOC-ICP-15, DOC-
ICP-15.01, DOC-ICP-15.02 e DOC-ICP-15.03."

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 182, DE 14 DE MARÇO DE 2011

Atribui à Procuradoria Federal da Paraíba a
representação judicial e extrajudicial da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, bem
como a defesa judicial e extrajudicial dos
direitos individuais e coletivos dos indíge-
nas e de suas comunidades.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL SUBSTITU-
TO , no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral
Federal, nos termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de
2008, resolve:

Art. 1º Atribuir à Procuradoria Federal da Paraíba a atividade
de consultoria e assessoramento jurídico da Coordenação Técnica da
FUNAI no estado da Paraíba, bem como a representação judicial da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, implicando na defesa judicial
e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos dos indígenas e de
suas comunidades, observadas suas respectivas competências terri-
toriais, a partir de 16 de março de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BERNARDO AUGUSTO TEIXEIRA DE AGUIAR

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO No- 139, DE 17 DE MARÇO DE 2010

Dispõe sobre os parâmetros para a cria-
ção e funcionamento dos Conselhos Tute-
lares no Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA,
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos artigos 28 a
31 do seu Regimento Interno e às deliberações da 182ª Assembléia
Ordinária, realizada no dia 17 de março de 2010,

Considerando que o Conselho Tutelar constitui-se num órgão
essencial do Sistema de Garantia dos Direitos (Resolução nº 113 do
CONANDA), tendo sido concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho
1990, para desjudicializar e agilizar o atendimento prestado à po-
pulação infanto-juvenil;

Considerando que o Conselho Tutelar e os Conselhos Mu-
nicipal e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente são fruto
de intensa mobilização da sociedade brasileira no contexto de luta
pelas liberdades democráticas, que buscam efetivar a consolidação do
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a
implementação das políticas públicas no plano municipal;

Considerando que o Conselho Tutelar é órgão essencial para o
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente na es-
trutura dos Municípios e das regiões administrativas do Distrito Federal;

Considerando a necessidade de fortalecimento dos princípios
constitucionais da descentralização político-administrativa da política
de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do ado-
lescente e a importância do Conselho Tutelar na consolidação da
proteção integral infanto-juvenil em âmbito municipal e distrital;

Considerando os princípios fundamentais da República Fe-
derativa do Brasil, em especial a prevalência dos direitos humanos
como forma de afirmação de valores como a diversidade, a plu-
ralidade e a dignidade da pessoa humana;

Considerando a atribuição do CONANDA de estabelecer di-
retrizes e normas gerais quanto à política de atendimento à criança e
ao adolescente no que se refere ao papel do Conselho Tutelar;

Considerando os resultados da Pesquisa "Conhecendo a Rea-
lidade" (CONANDA, 2006), que revela a inexistência de Conselhos
Tutelares em cerca de 10% dos Municípios brasileiros e graves de-
ficiências no funcionamento da maioria dos já constituídos;

Considerando a necessidade de atualização da Resolução nº
75, de 22 de outubro de 2001, do CONANDA, que estabelece os
primeiros parâmetros de criação e funcionamento dos Conselhos Tu-
telares em todo o Brasil;

Resolve:

Art. 1º Esta Resolução estabelece parâmetros para a criação
e o funcionamento dos Conselhos Tutelares em todo o território
nacional, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências.

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
TUTELARES

Art. 2º O Conselho Tutelar é o órgão municipal ou distrital
de defesa dos direitos da criança e do adolescente previsto na Lei nº
8.069, de 1990 e na Constituição Federal.

Art. 3º Em cada Município e no Distrito Federal haverá, no mí-
nimo, um Conselho Tutelar como órgão da administração pública local.

§ 1º Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos Mu-
nicípios e ao Distrito Federal criar e manter Conselhos Tutelares,
observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho
para cada cem mil habitantes.

§ 2º Quando houver mais de um Conselho Tutelar em um
Município, caberá a este distribuí-los conforme a configuração geo-
gráfica e administrativa da localidade, a população de crianças e
adolescentes e a incidência de violações a seus direitos, assim como
os indicadores sociais.

§ 3º Cabe à legislação local a definição da área de atuação de
cada Conselho Tutelar, devendo ser, preferencialmente, criado um
Conselho Tutelar para cada região, circunscrição administrativa ou
microrregião, observados os parâmetros indicados no § 1º e no § 2º.

Art. 4º A Lei Orçamentária Municipal ou Distrital deverá,
preferencialmente, estabelecer dotação específica para implantação,
manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares e custeio de
suas atividades.

§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as
seguintes despesas:

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel,
internet, computadores, fax e outros;

b) formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;

c) Custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exer-
cício de suas atribuições;
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