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LEI MUNICIPAL N° 959/2014.

"ESTABELECE ADEQUAÇÕES DA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RELATIVA AO CONSELHO
TUTELAR À LEI FEDERAL N° 12.696/2012 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José das
Missões/RS, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte;

LEI

Art. 1° - Altera o Art. 17, da Lei Municipal n? 265/1998, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

.,...Art. 17° - O Conselho Tutelar do Município é órgão autônomo, não jurisdicional, composto por 05
(cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida
uma recondução".

Art. r - Na forma da Lei 12.696/2012, ficam prorrogados os mandatos dos atuais
Conselheiros Tutelares até a data de 09 (nove) de janeiro de 2016.

Art. 3° - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, em conformidade
com a Lei Federal n? 12.626/2012, ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4
(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.

§ 2° - 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.

Art. 4°_Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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