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Lei Municipal  443/2015                                          

 
 

EMENTA: 

Dispõe Sobre a Alteração a Lei Municipal 

351/2009 que Trata da Política municipal de 

atendimento aos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

. 
   O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  VERA  CRUZ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas por Lei:  

  

                   Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono as seguintes alterações à 

lei 351/2009 do Município de Vera Cruz/RN:  

  

Art. 1º - Fica alterado o Paragrafo Único do art. 19º o qual passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Parágrafo Único – A jornada diária de trabalho de conselheiro tutelar será 

regulamentada pelo Gabinete do Prefeito ao qual ele está vinculado administrativamente 

com recomendação e aprovação do CMDCA. 

 

Art. 2º - Ficam alterados os artigos de 21º a 25º que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 21º - O Município realizará, através do Conselho de Direitos da Criança e do 

adolescente, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar conforme previsto 

no art. 139, da Lei nº 8.069/90, com redação dada pelo Lei nº 12.696/2012, observando os 

seguintes parâmetros; 

I - O processo de escolha unificado ocorrerá sempre ano subsequente a eleição 

presidencial, sempre no 1º domingo do mês de outubro 

Art. 22º - O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros titulares,pra 

mandato de 4 anos, permitida uma única recondução, através do processo de escolha 

unificado.  

Art. 23° - Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os 

requisitos previstos no art.133 da Lei 8.069/90, os já expressos nesta legislação especifica, 

além dos seguintes: 

I - Reconhecida idoneidade moral, atestada (02) duas pessoas alistadas 

eleitoralmente no município ou área de jurisdição o respectivo Conselho Tutelar; 

II - Idade igual ou superior a 21 anos (vinte e um) na data da inscrição de 

candidatura; 

III - Residir e ter domicílio eleitoral no município de no mínimo, 02 (dois) anos, 

comprovado por meio de certidão eleitoral; 

IV - A comprovação de no mínimo, conclusão de ensino médio, na data da 

inscrição da candidatura; 
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V - A experiência comprovada na promoção, proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente; 

VI - Apresentação das certidões negativas da Justiça Estadual e Justiça Federal, 

cível e criminal; 

VII - Aprovação em processo avaliativo, por meio de aplicação de prova, de 

caráter eliminatório, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Parágrafo Único - Cabe ao CMDCA expedir norma sobre o teste escrito, contendo 

especificações como data, hora e local de sua realização e o índice de aproveitamento 

mínimo exigido para aprovação. 

VIII - Apresentação de declaração de que tenha disponibilidade em exercer a 

função pública de Conselho Tutelar em caráter exclusivo, salvo a possibilidade de 

cumulação se for professor; 

IX - Não ser filiado político partidário, comprovando-se por meio de certidão 

negativa emitida pela Justiça Eleitoral ou mediante pedido de desfiliação formalizado 

perante o representante do partido em âmbito Municipal, com comprovação de seu 

recebimento. 

Parágrafo Único - Uma vez constatado, inclusive no curso do mandato, o 

descumprimento de quaisquer dos requisitos acima, haverá a cassação do registro de 

candidatura ou a destituição da função do candidato ou membro do Conselho Tutelar, 

respectivamente, respeitados os princípios  do contraditório e ampla defesa. 

Art.24º - A realização da prova de conhecimento específicos constitui parte 

integrante obrigatória do processo de escolha unificado, prévia às eleições, de caráter 

eliminatório, podendo o Município adotar o modelo único de prova a ser elaborado pelo 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONSEC mediante 

formalização de Termo de Adesão. 

Art. 25º - O registro da candidatura constitui ato formal e final da inscrição, 

lavrado em documentos subscrito pelo CMDCA, e será assegurado ao inscrito que 

obtiver: 

I - Aprovação mediante análise realizada pela comissão organizadora central 

responsável pelo processo de eleição, previamente instituída pelo CMDCA; 

II - Aproveitamento e frequência  do mínimo de 80% (oitenta por cento) das 

orientações preparatórias para o pleito. 

 

Art. 3º - Fica alterado o art. 28º e seus incisos os quais passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 28° - A escolha dos membros efetivos e suplentes de cada conselho tutelar 

ocorrerá por voto direto, secreto e facultativo de cidadãos maiores de dezesseis anos, 

residentes no município e devidamente alistados junto a Justiça Eleitoral. 

§ 1° - A inscrição de votante será realizada em dia, horário e local de votação. 

§ 2° - Será fornecido ao votante comprovante de votação. 

§ 3° - Ás 17:00 horas do dia da escolha serão distribuídas senhas aos presentes, 

para assegura-lhes o direito de votação. 

§ 4° - Constarão, no edital de convocação, o procedimento do processo de escolha , 

a composição da comissão organizadora, os critérios da elaboração do teste escrito e da 

composição da banca examinadora. 

§ 5 – A composição da banca examinadora da prova de avaliação será composta 

por membros competentes do CMDCA ou por ele indicado com sua fiscalização, podendo 

ter a ajuda do promotor que fiscalizará todo processo eleitoral. 

§ 6 – O processo de escolha será manual, e o registro dos votantes acontece no 

local, no dia e horário da votação. 

 

Art. 4º - Fica alterado os art. 32º e 33ºº os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 

 



Art.32º - O poder Executivo e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do 

Adolescente deverão garantir que o processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar seja realizado em locais de fácil acesso ao público, observando os requisitos de 

ampla acessibilidade e publicidade.  

Art. 33º - O Município deverá adotar todas as medidas necessárias para garantir o 

apoio da Justiça Eleitoral na condução do processo de escolha, notadamente no dia da 

votação.   

 

Art. 5º - Fica alterado o art. 44º o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 44° - A posse dos eleitos será dada após homologação pelo CMDCA e 

ratificação por ato do prefeito, no dia 10 de janeiro do ano seguinte a eleição, caso este 

seja num fim de semana ou feriado a posse se dará no primeiro dia útil seguinte. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Lei Municipal 351/09. 

 

 

 

Vera Cruz - RN, em 25 de Abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Paulo Pinho Cabral 

Prefeito Municipal  


