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LEI Nº 935/2013, DE 21 DE MARÇO DE 2013 

 

 

“ALTERA O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL Nº 21 DE 06 DE JUNHO DE 

1997, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 
 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA , Prefeito Municipal de Bela Vista 

do Toldo, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte: 

 

LEI: 

Art. 1° - Acrescenta-se parágrafos 1º e 2º ao artigo 22 da Lei Municipal 

n° 21 de 06 de junho de 1997. 

§1º - A Lei Orçamentária Municipal, em programa de trabalho especifico, 

deverá estabelecer dotação para custeio das atividades desempenhadas pelo 

Conselho Tutelar para formação continuada e qualificação dos Conselheiros 

Tutelares. 

 

§2º - O Conselho Tutelar deverá contar com espaço físico adequado ao 

seu pleno funcionamento, cuja localização será amplamente divulgada, e 

dotado de todos os recursos necessários ao seu regular funcionamento, 

contando com, uma secretaria administrativa, materiais de escritório e de 

limpeza, além de um veiculo e de um motorista a disposição exclusiva para o 

cumprimento das respectivas atribuições.  

 

Art. 2° - O disposto no caput do artigo 23 da Lei Municipal n° 21 de 06 de 

junho de 1997, passa a ter a seguinte redação e fica acrescido do parágrafo 

único. 
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Art. 23 – O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros 

titulares, e, 05 (cinco) suplentes, eleitos pela população local, para mandato de 

04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de 

escolha. 

 

Parágrafo único - A recondução, permitida por uma única vez, consiste no 

direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato subsequente, em 

igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao 

mesmo processo de escolha pela sociedade, inclusive a realização de prova de 

conhecimentos específicos, vedada qualquer outra forma de recondução. 

 

Art. 3° - O disposto no artigo 25 da Lei Municipal n° 21 de 06 de junho de 

1997, passa a ter a seguinte redação e fica revogado o parágrafo único.  

 

Art. 25 – Somente poderão concorrer a eleição os candidatos que 

preencherem, até a data do encerramento das inscrições, os seguintes 

requisitos:   

I – Reconhecida idoneidade moral, comprovada mediante certidão do 

Distribuidor Judicial da Comarca de Canoinhas – SC e Atestado de 

Antecedentes Criminais; 

II – Idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

III – Residir no Município há mais de 02 (dois) anos; 

IV – Estar no gozo de seus direitos políticos; 

V – Comprovar domicílio eleitoral no Município; 

 VI – Escolaridade mínima do Ensino Médio Completo; 

VII – estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício 

do cargo de conselheiro tutelar. 
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Art. 4° - O disposto no artigo 28 da Lei Municipal n° 21 de 06 de junho de 

1997, passa a ter a seguinte redação e fica revogado o parágrafo único e 

acrescenta-se parágrafos 1° e 2º.  

 

 Art. 28 – O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 04 (quatro) 

anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 

eleição presidencial. 

 

§1° A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do 

ano subsequente ao processo de escolha. 

  

§2º No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é 

vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 

vantagem pessoal ou de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno 

valor. 

 

Art. 5º Acrescenta-se o artigo 28 A e seus incisos na Lei Municipal n° 21 

de 06 de junho de 1997.  

  

Art.28-A – Para que o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares 

no Município seja adequado ao Calendário Nacional é estabelecido mandato 

de transição, de modo a ajustar os prazos previstos na Lei Federal n° 12.696 

de 25 de julho de 2012 e na Resolução CONANDA n° 152/2012, segundo os 

critérios abaixo: 

 

I – O processo eletivo dos Conselheiros Tutelares ocorrerá a partir de 

08/04/2013, na forma estabelecida na Lei Municipal nº 21 de 06 de junho de 

1997.  
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II – A posse dos escolhidos ocorrerá na data de 01/06/2013, e terão 

mandato extraordinário até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo 

unificado, cujo processo de escolha unificado de Conselheiros Tutelares em 

todo território nacional dar-se-á no dia 04 de outubro de 2015, com posse no 

dia 10 de janeiro de 2016. 

 

III – Os Conselheiros Tutelares empossados no mandato de transição, 

em face da redução do mandato, não terão este computado para fins de 

participação no processo de escolha que ocorrerá em 2015. 

 

Art. 6° - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por 

conta de dotações próprias, constantes do orçamento em vigor. 

 

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8° – Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

Bela Vista do Toldo, 21 de março de 2013. 

 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA 

Prefeito Municipal  

 

 

 

ORIVAL ADOLFO WITT 

Secretario de administração e finanças 

 

 
Esta lei foi registrada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Econômico  desta 

Prefeitura, na data supra.                                     


