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LEI MUNICIPAL Nº 308, DE 7 DE MAIO 
DE 1998. 

 

 

REESTRUTUROU O CONSELHO TUTELAR 

 
 
 
REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 6 DE MAIO DE 2019. 

Publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 09/05/2019, 
no Jornal da AMM, no site https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição 
nº 3.223 – ANO XIV – Páginas 390-408. 

 
 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 112, DE 9 DE JULHO DE 2018, 

Publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 

09/08/2018, no Jornal da AMM, no site 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição nº 3.039 – ANO XIII 

– Páginas 180-266. 
OBS: 

1. Concedeu de 2,691% aos demais servidores efetivos e aos 
Conselheiros Tutelares, sendo: 

1.1. 1,691% a título de RGA, de acordo com a variação do INPC 
de 01/05/2017 a 30/04/2018; e 

1.2. 1,000% de aumento real (acima do INPC). 

2. O percentual de 2,691% acima foi aplicado na competência de agosto 
de 2018 (R$ 1.785,52). 

 
 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 17 DE OUTUBRO DE 

2017, Publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 

20/10/2017, no Jornal da AMM, no site 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição (Extra) nº 2.839 – ANO XII – 

Páginas 1-93. 

OBS:  
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1. Concedeu 5,113%, a título de RGA, aos demais servidores efetivos e 
aos Conselheiros Tutelares, de acordo com a variação do INPC de 
01/03/2016 a 30/04/2017; 

2. O percentual de 5,113% concedido aos Conselheiros Tutelares foi 
aplicado nas competências de: 

2.1. 1,7% em outubro de 2017 (R$ 1.682,27); 

2.2. 1,7% em novembro de 2017 (R$ 1.710,39); e 

2.3. 1,713% em dezembro de 2017 (R$ 1.738,73). 

 
 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 31 DE MARÇO DE 2016, 

Publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 19/07/2016, 

no Jornal da AMM, no site https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição 

nº 2.522 – ANO XI – Páginas 254-426. 

OBS:  

1. Concedeu 8,6542%, a título de RGA, aos demais Servidores efetivos, 
aos Conselheiros Tutelares, com base na variação do INPC de 
01/05/2015 a 29/02/2016; 

2. O percentual de 8,6542% concedido aos Conselheiros Tutelares foi 
aplicado nas competências de: 

2.1. 2,6542% em junho de 2016 (R$ 1.562,81); 

2.2. 3,00% em julho de 2016 (R$ 1.608,48); e 

2.3. 3,00% em agosto de 2016 (R$ 1.654,15). 

 

 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 90, DE 22 DE JUNHO DE 2015, 

publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri), em 30/06/2015 

no Jornal da AMM, no site https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/ - Edição 

nº 2257 – ANO X – Páginas 241-333. 

OBS:  

1. Concedeu 8,3407%, a título de RGA, aos demais servidores efetivos e 
aos Conselheiros Tutelares, com base na variação do INPC de 
01/05/2014 a 30/04/2015; 

2. O percentual de 8,3407% concedido aos demais Servidores efetivos e 
aos Conselheiros Tutelares foi aplicado nas competências de: 

2.1. 4,1703% em junho de 2015 (R$ 1.463,80); e 

2.2. 4,1704% em julho de 2015 (R$ 1.522,40). 
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ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 84, DE 24 DE JUNHO DE 2014 
[VER OBSERVAÇÃO NO ARTIGO 5º (NR)], publicada pela Unidade de 

Controle Interno (Marcelino De Fáveri), em 03/07/2014 no Jornal da AMM, no site 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/ - Edição nº 2006 – ANO IX – 

Páginas 317-340 - Código Identificador: D0235D6B. 

OBS:  

1. A Lei Complementar nº 84, de 24 de junho de 2014, concedeu revisão 
geral aos servidores efetivos em 8,62%, a título de RGA, com base na 
variação do INPC de 01/01/2013 a 30/04/2014, mas não fez 
referência à remuneração do Conselheiro Tutelar; 

2. Com base no disposto no art. 5º da Lei nº 308/1998, pela redação 
dada pela Lei Complementar nº 83/2013, o mesmo reajuste foram 
estendido aos Conselheiros Tutelares; e 

3. A remuneração dos Conselheiros foi atualizada, em junho de 2014, 
para R$ 1.405,20, com efeitos retroativos a 01/05/2014. 

 
 

ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 83, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013, 
publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri), em 15/01/2014 

no Jornal da AMM, no site http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/ - Edição 

nº 1890 – ANO IX – Páginas 181-182 - Código Identificador: 9A3C1522. 
OBS: 

1. Adequou esta Lei Ordinária nº 308/1998 às mudanças introduzidas pela Lei 
Federal nº 12.696, de 25/07/2012, no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), positivado pela Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990; 

2. Garantiu diversos direitos sociais (licença-maternidade, gratificação 
natalina, etc) aos Conselheiros Tutelares; 

3. Fixou remuneração de R$ 1.293,69 aos Conselheiros Tutelares, devendo ser 
reajustada na mesma época e índices concedidos aos demais servidores 
municipais; e 

4. Estabeleceu regras para o Processo de Escolha, em data unificada, dos 
Conselheiros Tutelares, a ser efetuada no primeiro domingo de outubro do 
ano seguinte ao da eleição presidencial, e com posse no dia 10 de janeiro 
do ano seguinte ao da escolha, fixando mandato de 4 (quatro) anos. 
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 Lei original arquivada nesta Prefeitura. Conferida pela Unidade 

de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 26/11/2013. 

 Reconferida em 10/01/2014, por conta das alterações 

introduzidas pela Lei Complementar nº 83/2013. 

 

 

 Lei publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri), em 

02/12/2013 no Jornal da AMM, no site http://www.diariomunicipal.com.br/amm-

mt/ Edição nº 1860 – ANO VIII – Páginas 149-151, Código Identificador: E024B998. 

 Lei Republicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri), em 

15/01/2014 no Jornal da AMM, no site http://www.diariomunicipal.com.br/amm-

mt/, Edição nº 1890 – ANO IX – Páginas 182-185, Código Identificador: EC4DE828 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 308/98 
São Félix do Araguaia-MT, 07 de maio de 1998. 
 
 

 

Reestrutura o Conselho Tutelar, 
estabelece o processo para escolha 
dos seus membros e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o que dispõe a Lei 8069/90, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 
Reestruturação, Natureza, Composição, Atuação e 

Remuneração. 
 

Art. 1º - Reestrutura o Conselho Tutelar do Município de 
São Félix do Araguaia-MT, que passa a ser norteado pela presente Lei. 
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Art. 2º - O Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional, 
permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos 
Direitos da Criança e do adolescente. 

 
Art. 2º O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, 

permanente e autônomo, integrante da administração pública local, 
encarregado de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 30 de 
dezembro de 2013) 

 
§ 1º O exercício efetivo das funções de conselheiros 

constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de 
idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, 
até julgamento definitivo. 

 
§ 1º O exercício efetivo da função de conselheiro 

constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de 
idoneidade moral. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 30 de 
dezembro de 2013) 

 
§ 2º - Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão 

de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. 
(REVOGADO pela Lei Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 

Art. 3º - O Conselho Tutelar será constituído de cinco 
membros, escolhidos pêlos cidadãos inscritos como eleitores no 
Município, para mandato de três anos, observando o processo instituído 
nesta Lei. 

 
Art. 3º O Conselho Tutelar será constituído de 05 (cinco) 

membros, escolhidos pela população inscrita como eleitores no Município, 
para mandado de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, 
mediante novo processo de escolha. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
                             

§ 1º - Caberá ao Conselho Tutelar do Município elaborar o 
seu regimento interno. 
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§ 1º O preenchimento dos quadros vagos por renuncia ou 
cassação se farão com os conselheiros suplentes, observado a rigorosa 
ordem de votação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 30 de 
dezembro de 2013) 

 
§ 2º O processo para a escolha dos membros do Conselho 

Tutelar será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério 
Público. (INCLUÍDO pela Lei Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 
2013) 

 
I - o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

ocorrerá a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro 
do ano subsequente ao da eleição presidencial. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
II - a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de 

janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
III - no processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao 
eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes 
de pequeno valor. (INCLUÍDO pela Lei Complementar nº 83, de 30 de 
dezembro de 2013) 

  
§ 3º O município realizará o primeiro processo de escolha 

unificado de conselheiros tutelares, conforme previsto pela Lei Federal nº 
12.696/2012, no dia 04 de outubro de 2015. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
I - os conselheiros tutelares empossados no ano de 2011 

terão, excepcionalmente, o mandato prorrogado até a posse daqueles 
escolhidos no primeiro processo unificado. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 

Art. 4º - O Conselho Tutelar do Município terá apoio 
técnico e administrativo de uma secretaria constituída por servidores 
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requisitados aos chefes dos Poderes Executivos ou Legislativo Municipais, 
dentre seus funcionários ou contratos especialmente para ali atuarem. 
   

Art. 5º - Os Membros do Conselho Tutelar serão 
remunerados paritariamente, nunca inferior a 1,8 piso salarial Municipal. 

 
Art. 5º A remuneração de cada membro do Conselho 

Tutelar será de R$1.293,69 (um mil duzentos e noventa e três reais e 
sessenta e nove centavos) mensais, reajustada na mesma época e índices 
concedido aos servidores municipais. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

[A Lei Complementar nº 84, de 24 de junho de 2014, 

concedeu revisão geral aos servidores efetivos em 8,62%, mas não fez 

referência à remuneração do Conselheiro Tutelar. Em que pese esta 

omissão na LC 84/2014, o mesmo reajuste fora aplicado à remuneração 

dos Conselheiros, com base na redação dada ao art. 5º retro, pela Lei 

Complementar nº 83/2013. A remuneração dos Conselheiros foi 

atualizada, em maio de 2014, para R$ 1.405,20 (NR)] 

Art. 5º A remuneração de cada membro do Conselho 

Tutelar, reajustada na mesma época e índices concedidos aos servidores 

municipais, será de: (Redação dada pela Lei Complementar nº 90, de 22 

de junho de 2015) 

Art. 5º A remuneração de cada membro do Conselho 

Tutelar, reajustada na mesma época e índices concedidos aos servidores 

públicos efetivos do Executivo, será de R$ 1.785,52 (um mil setecentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). (Redação dada pelo art. 

5º da Lei Complementar nº 112, de 9 de julho de 2018). 

I – R$ 1.463,80 (um mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e oitenta centavos) mensais, para o mês de 

junho de 2015; e (Inciso I incluído pela Lei 

Complementar nº 90, de 22 de junho de 2015) 
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I – R$ 1.562,81 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais 

e oitenta e um centavos) mensais, para o mês de 

junho de 2016; (Redação dada pelo Art. 5º da Lei 

Complementar nº 100, de 31 de março de 2016) 

I – R$ 1.682,27 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 

vinte e sete centavos) mensais, para o mês de outubro 

de 2017; (Redação dada pelo Art. 5º da Lei 

Complementar nº 107, de 17 de outubro de 2017) 

[INCISO I REVOGADO pelo caput do art. 5º da Lei 

Complementar nº 112, de 9 de julho de 2018]. 

II – R$ 1.522,40 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos) mensais, a partir do mês de julho 
de 2015. (Inciso II incluído pela Lei Complementar nº 
90, de 22 de junho de 2015) 

 
II – R$ 1.608,48 (um mil, seiscentos e oito reais e quarenta 

e oito centavos) mensais, para o mês de julho de 
2016; e (Redação dada pelo Art. 5º da Lei 
Complementar nº 100, de 31 de março de 2016) 

 
II – R$ 1.710,39 (um mil, setecentos e dez reais e trinta e 

nove centavos) mensais, para o mês de novembro de 
2017; e (Redação dada pelo Art. 5º da Lei 
Complementar nº 107, de 17 de outubro de 2017) 
[INCISO II REVOGADO pelo caput do art. 5º da Lei 
Complementar nº 112, de 9 de julho de 2018]. 

 
III – R$ 1.654,15 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro 

reais e quinze centavos) mensais, a partir do mês de 
agosto de 2016. (Inciso III incluído pelo Art. 5º da Lei 
Complementar nº 100, de 31 de março de 2016) 

 
III – R$ 1.738,73 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e 

setenta e três centavos) mensais, a partir do mês de 
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dezembro de 2017. (Redação dada pelo Art. 5º da Lei 
Complementar nº 107, de 17 de outubro de 2017) 
[INCISO III REVOGADO pelo caput do art. 5º da Lei 
Complementar nº 112, de 9 de julho de 2018]. 

 
  

§ 1º. É assegurado aos membros do Conselho Tutelar o 
direito a: (INCLUÍDO pela Lei Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 
2013) 

 
I – cobertura previdenciária; (INCLUÍDO pela Lei 

Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 
II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 

(um terço) do valor da remuneração mensal; (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
III – licença – maternidade; (INCLUÍDO pela Lei 

Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 
IV – licença – paternidade; (INCLUÍDO pela Lei 

Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 
V – gratificação natalina. (INCLUÍDO pela Lei 

Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
 

§ 2º Constará da lei orçamentária municipal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à 
remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares, sendo 
vedado qualquer percebimento de valores diretamente do Município 
como diárias, verba indenizatória, horas extras, etc. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
Art. 6º - O preenchimento dos cargos vagos por renúncia 

ou cassação se farão com os conselheiros suplentes observado a rigorosa 
ordem de votação. 
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Art. 6º Ao Conselho Tutelar compete a elaboração de seu 
regimento interno. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 30 
de dezembro de 2013) 
 

§ 1º - Findo o mandato, o CMDCA procederá nova eleição 
dos membros, ou a recondução por três anos dos membros que 
efetivamente prestarem serviços relevantes no seu mandato de três anos.  
(REVOGADO pela Lei Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
§ 2º - O processo de recondução só será efetivado por um 

mandato de três anos. (REVOGADO pela Lei Complementar nº 83, de 30 
de dezembro de 2013) 

 
Art. 7º O Conselho Tutelar do Município funcionará 

diariamente, no horário normal de expediente, devendo manter plantão 
obrigatório em fins de semana e feriados. Caberá ao Poder Executivo 
Municipal providenciar sede para o mesmo, divulgando o local de 
funcionamento.  

 
Art. 7º O Conselho Tutelar funcionará em local próprio, nos 

seguintes dias e horário: (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 
30 de dezembro de 2013) 

  
I – no local de funcionamento, de segunda sexta-feira, das 

08h00m às 11h00m e das 13h00m às 18h00m; (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
II - sob forma de plantão, de segunda a sexta-feira, da meia 

noite às 08h00m; das 11h00m às 13h00m e das 17h00m às 24h00m; e, 
nos sábados, domingos e feriados durante às 24 horas. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 

 
III – é de responsabilidade do Coordenador a elaboração 

das escalas rotativas dos plantões, sempre visando o melhor pronto 
atendimento das atividades do Conselho. (INCLUÍDO pela Lei 
Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2013) 
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ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 8º - São atribuições do conselho Tutelar: 
 
I - Atender as crianças e aos adolescentes sempre que os 

direitos a elas assegurados em Lei forem ameaçados ou violados por ação 
ou omissão da Sociedade ou do Estado, por falta ou omissão dos pais ou 
responsáveis ou em razão de sua conduta, bem como aos adolescentes 
autores de ato infracional, podendo, nesses casos, aplicar isolada ou 
cumulativamente, as seguintes medidas: 

a) – encaminhamento aos pais ou responsáveis; mediante 
termo de responsabilidade; 

b)   – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

c)  – matrícula e frequência obrigatória em 
estabelecimento de ensino fundamental; 

d)  – Inclusão em programa comunitário ou oficial de 
auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

e) – requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hositalar ou ambulatorial; 

f) – inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio e orientação e tratamento a alcoólatras e 
usuários de drogas; 

g) – abrigo em entidade.   

 
II- Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando-

lhes as seguintes medidas: 

a) encaminhamento e programa oficial ou comunitário de 
promoção à família; 

b) inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatra e 
texicômanos; 

c) encaminhamento e tratamento psicológico  ou 
psiquiátrico; 
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d) encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação; 

e) obrigação de matricular o filho ou pupilo e 
acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; 

f) obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a 
tratamento especializado; 

g) advertência    

 
III- Promover a execução de suas decisões, podendo para 

tanto: 

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

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações. 

 
IV- Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 

constitua infração administrativa ou penal, contra os direitos da criança ou 
adolescente; 

 
V- Encaminhar à autoridade judiciária os casos de 

competência desta; 
 
VI- Providenciar a medida estabelecida pela autoridade 

judiciária, dentre as previstas no inciso I, letra “a” a “f” deste artigo, para o 
adolescente autor de ato infracional; 

 
VII- Expedir notificações; 
 
VIII- Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 

criança ou adolescente, quando necessário; 
 

IX- Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de 
propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; 
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X- Representar, em nome da pessoa e da família, contra a 

violação dos direitos previstos no Art. 220, & 3º, inciso II da Constituição 
Federal; 

 
XI- Representar ao Ministério Público, para efeito das ações 

de perda ou suspensão do próprio poder. 
 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações 
de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as 
possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 
família natural. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 30 de 
dezembro de 2013) 
 

§ 1º - Ao apreciar qualquer caso que possa resultar na 
aplicação das medidas previstas neste artigo, o Conselho Tutelar verificará 
sempre a regularidade do registro civil da criança ou do adolescente, 
comunicando à autoridade judiciária os casos que dependam de 
requisição da mesma para a devida regularização; 

 
§ 2º - O abrigo a que se refere a alínea “g” do inciso l deste 

artigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de 
transição para a colocação em família substituta, não importando privação 
de liberdade e só poderá ser feito em estabelecimento de destinado à 
intenção, pelo tempo estritamente necessário à reintegração ou 
colocação familiar. 
 

§ 3º Cabe ao Conselho Tutelar cumprir todas as 
prerrogativas da Lei nº 8.069/90. 
     
  

DO PROCESSO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES: 
      

Art. 9º - A escolha dos membros do Conselho Tutelar será 
feita pela comunidade local, sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal de Direitos da criança e do adolescente e a fiscalização do 
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Ministério Público, cabendo àquele Conselho designar a data para 
inscrição, votação.  

 
Art. 9º A escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

feita pela comunidade local, sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do 
Ministério Público, cabendo àquele Conselho designar data para inscrição, 
devendo ser publicado no mural da prefeitura, Câmara Municipal, 
Ministério Público e Fórum. (Redação dada pela Lei Complementar nº 83, 
de 30 de dezembro de 2013) 

 
PARAGRAFO ÚNICO – A primeira escolha para membros do 

Conselho Tutelar será realizada dentro de 90 a 120 dias a partir da 
publicação desta Lei e as demais de 90 a 120 dias de encerrado o mandato 
dos Conselheiros escolhidos, em dia, e local designados pelo Conselho 
Municipal de Direitos. (REVOGADO pela Lei Complementar nº 83, de 30 
de dezembro de 2013) 

  
Art. 10º - O sufrágio será universal e direto e o voto 

facultativo e secreto, só podendo concorrer candidatos inscritos por 
instituições ou associações que incluam entre seu fins e defesa dos 
interesses e direitos da Criança e do Adolescente, com atuação no 
Município e que preencham ainda os seguintes requisitos.   

a) – estejam registradas na forma do Art. 90 parágrafo 
único, 91 e 261 da Lei 8.069/90 e estejam legalmente 
constituída há mais de um ano, se forem associações 
ou instituições não governamentais; 

b) – tenham seu programas inscritos de acordo com 
aquelas mesmas normas, se forem instituições 
governamentais.   

  
Art. 11 - São requisitos para a inscrição e registro de 

candidatos. 

a) – ser maior de 21 anos; 

b)  – ser residente no Município e aí inscrito como eleitor, 
perante a Justiça eleitoral; 
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c) – ter reconhecida idoneidade moral; 

d) – apresentar Certidão Negativa Criminal; 

e) – tenham uma escolaridade mínima de 2º grau. 

 
Art. 12 - O registro de candidatos perante o Conselho 

Municipal de Direitos só poderá ser feito mediante apresentação de 
requerimento com nome do candidato até 30 dias antes da data 
designada para a votação, ou por procuração devidamente lavrado em 
cartório. 
                                       

§ 1º - Para decidir as impugnações, o Conselho Municipal 
de Direitos terá 5 dias, contados a partir do encerramento do prazo para 
as mesmas, devendo fazê-lo fundamentalmente. 
                                       

§ 2º - decididas eventuais impugnações e deferidos os 
registros, o Conselho Municipal de Direitos fará expedir lista com 
indicação dos nomes de candidatos registrados. 

                                      
§ 3º - Apesar de não serem considerados funcionários 

públicos municipais, os Conselheiros estarão diretamente vinculados ao 
Estatuto do Servidor Público Municipal, ao que se referem a perda de 
mandato, licença, afastamento, cuja decisão ficará a cargo dos 
Conselheiro Diretor. 
 
     

AS INSCRIÇÕES DOS VOTANTES 
    

Art. 13 - A inscrição será feita em formulário próprio junto 
a Prefeitura Municipal. 

     
Parágrafo Único – os formulários de inscrição, após 

deferida esta, serão agrupados por sessões, de acordo com os locais de 
votação, durante a qual servirão como folha de controle. 

     
Art. 14 - O Conselho Municipal de Direitos, divulgará os 

locais, receptores de votos, e baixará as instruções complementares  que 
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se fizerem necessárias para organizar a votação e apuração do resultados, 
especialmente com relação aos  seguintes itens: 

a) – atos preparatorios para a votação;                                                           

b) – composição e localização das mesas receptoras; 

c) – fiscalização perante as mesas receptoras e 
apuradoras; 

d) - produção e distribuição do material necessário para a 
votação; 

e) - policiamento dos trabalhos de votação; 

f) - início de votação; 

g) - ato de votar 

h)   - enceramento de votação 

i)  - apuração.      

                                         
Parágrafo Único – Nas instruções que baixar, o Conselho 

Municipal de Direitos aplicará, no que couber, as normas do Código 
Eleitoral, atendendo às características especiais da eleição, ao número 
provável de eleitores e à necessidade de economia de recursos. 
 

Art. 15 - A cédula utilizada para a eleição, de acordo com o 
modelo oficial, conterá espaço para os nomes e números de cinco 
candidatos, no máximo, ainda que sejam de maior número os cargos à 
preencher, podendo ser impressa, mimeografada ou reproduzida por 
outro processo mecânico, na forma disposta nas instruções a que alude o 
artigo anterior .  
    

Art.16 - Os votantes só poderão votar nos locais indicados 
na forma do disposto do Art.. 14 desta Lei não sendo admitido voto em 
separado. 

                               
§ 1º - No momento da votação, o eleitor apresentará seu 

título eleitoral ou documento de identidade que o habilite a votar, 
cabendo ao Presidente e aos Mesários, verificar a folha de votação se 
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consta nome do votante, e se confirmado entregar-lhe ao mesmo uma 
cédula oficial devidamente rubricada.  

    
Art. 17 - A apuração será feita pelas próprios mesas 

receptoras de votos, em local previamente designado pelo conselho 
Municipal de Direitos, presidida por uma junta apuradora por ele 
designada e sob a fiscalização do Ministério Público. 
                              

§ 1º - Poderá a junta apuradora designar dias diversos para 
apuração dos votos nas diferentes seções, atendendo às disponibilidades 
de local e de pessoal, em face do número de urnas a apurar.  

                               
§ 2º - Os componentes das mesas apuradoras participarão 

da apuração em forma de revezamento, de sorte que nenhum deles 
venham a apurar votos da seção em que tenham trabalhado. 

                                
§ 3º - O lançamento dos votos dados a cada candidato será 

feito em boletim de urna conforme modelo previamente aprovado pelo 
Conselho Municipal de Direitos, obrigatoriamente rubricada pelo 
Presidente da Mesa apuradora e pêlos fiscais presentes à apuração. 

                                 
§ 4º - Os votos contados serão novamente colocados nas 

urnas e estas lacradas e assim conservadas pelo prazo de trinta dias, se 
outro não vier a ser determinado pela autoridade judiciária competente, 
em caso de medida jurisdicional. 
                                  

§ 5º - A proporção eu que forem se encerrando os boletins 
de urna, seus dados serão lançados em urna planilha contendo com a 
soma de votos obtidos em cada urna, totalizados na última dessas 
colunas. 

                                   
§ 6º - O conselho Municipal de Direitos decidirá, em 

sessões especiais, no âmbito administrativo, as impugnações e dúvidas 
que só poderão sofrer alterações se comprovado erro material. Em 
seguida será expedida a lista dos eleitos, em número correspondente aos 
cargos a preencher, sendo considerados escolhidos para o Conselho 
Tutelar da Sede do Município os cinco primeiros mais votados. Os demais 
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constituirão, na ordem decrescente de sua classificação, oral dos 
suplentes. 

                              
§ 7º - Cinco dias após a publicação a que alude parágrafo 

anterior, o Presidente do Conselho Municipal de Direitos, em sessão 
solene, empossará os eleitos para o Conselho Tutelar da Sede Municipal 
que entrarão imediatamente no exercício de seus mandados, reunidos e 
inicialmente sob a coordenação do mais votado, para eleger seu 
coordenador. 

 
     

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 18 - Publicada esta Lei, o Presidente do Conselho 
Municipal de Direitos solicitará, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao 
Procurador Geral da Justiça, a designação de um membro do Ministério, 
que será cientificado pessoalmente de todos os atos de trâmites do 
processo de escolha fiscalizar a aplicação da Lei.  

 
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

regadas as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei 
Municipal nº 208/93 de outubro de 1993. 

 
 

 
 
 

 


