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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
PROJETO DE LEI Nº 629/2014.

Adequa a legislação municipal à Lei Federal nº 12.696/2012,
que dispõe sobre o período de mandato dos conselheiros
tutelares.

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu, a PREFEITA
CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA-RN,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera o artigo 18 e acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º
à Lei nº 004/2000, que dispõe sobre a política municipal dos
direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Canguaretama/RN, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 18 – O Conselho Tutelar será composto por 05 (cinco)
membros com mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha.

§ 1º. 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.

§ 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de
janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

§ 3º. 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. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Octávio Lima, em 31 de dezembro de 2014.

Maria de Fátima Borges Marinho.

Prefeita Municipal.
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