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LEI Nº 273/2012, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012. 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 015/97 – 

CAPÍTULO III - DO CONSELHO TUTELAR - E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 
 

                                                        

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, 

usando de suas atribuições legais; e, Considerando o disposto na Lei federal nº 12.696, de 25 de julho 

de 2012, que altera os arts. 132, 134 e 139 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares; 

 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a 

presente Lei: 

 

Art. 1º Fica alterada a Lei municipal nº 015/97, de 04 de agosto de 1997, no que dispõe 

sobre o Conselho Tutelar, referente a sua criação, constituição e remuneração, passando a vigorar 

conforme nova redação abaixo: 
 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO TUTELAR 

 

SEÇÃO I 
DA CRIAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

 
 

Art. 14. Fica criado o Conselho Tutelar, no termos da legislação federal, como órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local 
para mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma reeleição. 

 
Art. 15. Os Conselheiros e seus suplentes serão escolhidos em sufrágio universal e 

direto, pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos do município, em eleição presidida pelo presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo Ministério Público. 

 
§ 1º - 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. 

 
§ 2º - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

subsequente ao processo de escolha. 
 
§ 3º - Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores no 

município até 3 (três) meses antes da eleição citada no caput deste artigo. 
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Art. 16. A eleição será organizada mediante resolução do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, cabendo-lhes a designação de Comissão Especial que elaborará 
os editais, divulgará a lista dos candidatos, proporá modelo de cédula, designará os locais de votação, 
os mesários, a forma de apuração dos votos, e tudo o mais que for necessário para o bom andamento do 
processo de escolha, na forma desta lei. 

 
 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

 
Art. 17...(inalterado) 
 
 
 

SEÇÃO III 
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 

 
Art. 22...(inalterado) 
 
 

 
SEÇÃO IV 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
 

Art. 27...(inalterado) 
 
 
 

SEÇÃO V 
DA PROCLAMAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

 
Art. 37...(inalterado) 
 
 

 
SEÇÃO VI 

DOS IMPEDIMENTOS 
Art. 38...(inalterado) 
 

 
 

SEÇÃO VII 
DA REMUNERAÇÃO E PERDA DO MANDATO 

 
 

 
Art. 39. Os membros do Conselho Tutelar farão jus a uma remuneração mensal 

de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), além dos seguintes direitos abaixo elencados: 
 

I -  cobertura previdenciária; 
II -  gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor 

da remuneração mensal; 
III -  licença maternidade; 
IV -  licença-paternidade; e 
V -  gratificação natalina. 
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Parágrafo Único – Sendo eleito funcionário público municipal, fica-lhe facultado, 
em caso de remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de 
vencimentos. 

 
Art. 40. Os recursos necessários á remuneração dos membros do Conselho Tutelar 

terão origem no fundo administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no montante já previsto na Lei Orçamentária Anual. 

 
Art. 41. Perderá o mandato o conselheiro que se ausentar injustificadamente a 3 

(três) sessões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, no mesmo mandato, ou for condenado por 
sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal, ao utilizar-se de mandato para a prática de ato 
de corrupção ou de improbidade administrativa. 

 
Parágrafo Único – A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante provocação do Ministério Público, do próprio 
Conselho ou de qualquer eleito, assegurada ampla defesa. 

 
Art. 42. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, no caso de crime 
comum, até julgamento definitivo. 

 
 
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 11 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 
 

 
ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 

Diretora do Deptº de Administração 
 
 
 
 

 




