
Lei N° 285/2000 
 
 
 
 

Altera a redação dos artigos 17, 19 e 20 da Lei nº 239/99 e 
dá outras providências. 

 
 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, 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° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a redação dos artigos 17, 19 e 20 da Lei 

nº 239/99 de 14/09/99, conforme descrito a seguir: 

 

DE: Art. 17. O Conselho Tutelar do Município é órgão autônomo, não jurisdicional, 

composto por 03 (três) membros, escolhidos pela comunidade local, para um mandato de 02 (dois) 

anos, permitida uma recondução. 

 

PARA: 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 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

 

DE: Art. 19. São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do 

Conselho Tutelar: 

I – reconhecida idoneidade moral; 

II – idade superior a 21 anos; 



III – residir no Município; 

IV – ser eleitor; 

V – escolaridade mínima de 2° grau. 

§ 1º. É vedado aos membros do CTM: 

a) receber, a qualquer título, honorários, exceto estipêndios legais; 

b) exercer a advocacia na Vara da Infância e da Juventude; 

c) exercer mandato público eletivo ou candidatar-se ao mesmo; 

d) divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato que possa  identificar  a  

criança, o adolescente ou sua família, salvo autorização judicial, nos termos da Lei n.º 8.069/90. 

  § 2º Os candidatos a membros do CTM farão inscrição no CMDCA, no prazo 

estipulado por este, apresentando os documentos que comprovem os requisitos exigidos por esta Lei. 

  § 3º O CMDCA poderá impugnar os documentos apresentados, assinando prazo para a 

sua retificação ou substituição pelos candidatos. 

  § 4º O CMDCA, em decisão final e irrecorrível da maioria absoluta de seus membros 

poderá negar inscrição a candidato que não preencha qualquer requisito exigido por esta Lei. 

 

PARA: Art. 19. São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do 

Conselho Tutelar: 

I – reconhecida idoneidade moral; 

II – idade superior a 21 anos; 

III – residir no Município; 

IV – ser eleitor; 

V – escolaridade mínima de 2° grau 

VI – ter obtido nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos em prova sobre Legislação 

Federal que rege os Conselhos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, a ser aplicada pelo 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e adolescente do Município, em data anterior ao prazo 

de inscrição de candidatura. 

§ 1º. É vedado aos membros do CTM: 

e) receber, a qualquer título, honorários, exceto estipêndios legais; 

f) exercer a advocacia na Vara da Infância e da Juventude; 

g) exercer mandato público eletivo ou candidatar-se ao mesmo; 

h) divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato que possa  identificar  a  

criança, o adolescente ou sua família, salvo autorização judicial, nos termos da Lei n.º 8.069/90. 

  § 2º Os candidatos a membros do CTM farão inscrição no CMDCA, no prazo 

estipulado por este, apresentando os documentos que comprovem os requisitos exigidos por esta Lei. 

  § 3º O CMDCA poderá impugnar os documentos apresentados, assinando prazo para a 

sua retificação ou substituição pelos candidatos. 

  § 4º O CMDCA, em decisão final e irrecorrível da maioria absoluta de seus membros 

poderá negar inscrição a candidato que não preencha qualquer requisito exigido por esta Lei. 

 

  DE: Art. 20. O CMDCA, através de Resolução da maioria absoluta de seus membros e 

com ampla divulgação, estabelecerá a nominata das entidades locais que serão convidadas, através de 

seus representantes a compor a Assembléia que fará a escolha dos membros do Conselho Tutelar e de 

seus suplentes. 

  § 1º O número de representantes das entidades será definido pelo CMDCA no 

Regulamento Eleitoral, devendo ser igual para cada uma delas. 

  § 2º Não poderão fazer parte da Assembléia dos representantes, os membros do 

CMDCA e os candidatos ao Conselho Tutelar, com exceção do Presidente do CMDCA que presidirá 

a Assembléia. 



  § 3º Será dada ampla divulgação da nominata dos candidatos, bem como do local, data 

e horário da Assembléia. 

  § 4º O Ministério Público será convidado a fiscalizar todo o processo, nos termos do 

art. 139 da Lei nº 8.069/90. 

  § 5° A escolha dos membros do Conselho Tutelar far-se-á através da votação secreta 

dos representantes de Entidades em Assembléia, presidida pelo Presidente do CMDCA, o qual 

designará comissão dentre os conselheiros do CMDCA, para proceder ao escrutínio das indicações, 

considerando-se escolhidos os 03 (três) candidatos que obtiverem o maior número de votos, e 

suplentes os demais, pela ordem da votação recebida. 

  § 6° Em caso de empate no número de votos, proceder-se-á por sorteio público, logo 

após a publicação dos resultados iniciais. 

  § 7º As impugnações e outras dúvidas surgidas e depois da escolha, serão resolvidas 

pelo Presidente do CMDCA juntamente com a Comissão Escrutinadora e com a fiscalização do 

representante do Ministério Público. 

  § 8º O Regulamento Eleitoral expedido pelo CMDCA estabelecerá as demais medidas a 

serem consideradas para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente 

quanto ao registro de candidatos, forma e prazo para impugnações, forma de composição da chapa, 

proclamação dos escolhidos e posse dos Conselheiros. 

  § 9º A convocação dos suplentes far-se-á pela ordem da votação recebida. 

 

  PARA: Art. 20. O CMDCA, através de Resolução da maioria absoluta de seus 

membros e com ampla divulgação, estabelecerá a nominata das entidades locais que serão 

convidadas, através de seus representantes a compor a Assembléia que fará a escolha dos membros do 

Conselho Tutelar e de seus suplentes. 



  § 1º O número de representantes das entidades será definido pelo CMDCA no 

Regulamento Eleitoral, devendo ser igual para cada uma delas. 

  § 2º Não poderão fazer parte da Assembléia dos representantes, os membros do 

CMDCA e os candidatos ao Conselho Tutelar, com exceção do Presidente do CMDCA que presidirá 

a Assembléia. 

  § 3º Será dada ampla divulgação da nominata dos candidatos, bem como do local, data 

e horário da Assembléia. 

  § 4º O Ministério Público será convidado a fiscalizar todo o processo, nos termos do 

art. 139 da Lei nº 8.069/90. 

  § 5° A escolha dos membros do Conselho Tutelar far-se-á através da votação secreta 

dos representantes de Entidades em Assembléia, presidida pelo Presidente do CMDCA, o qual 

designará comissão dentre os conselheiros do CMDCA, para proceder ao escrutínio das indicações, 

considerando-se escolhidos os 05 (cinco) candidatos que obtiverem o maior número de votos, e 

suplentes os demais, pela ordem da votação recebida. 

  § 6° Em caso de empate no número de votos, proceder-se-á por sorteio público, logo 

após a publicação dos resultados iniciais. 

  § 7º As impugnações e outras dúvidas surgidas e depois da escolha, serão resolvidas 

pelo Presidente do CMDCA juntamente com a Comissão Escrutinadora e com a fiscalização do 

representante do Ministério Público. 

  § 8º O Regulamento Eleitoral expedido pelo CMDCA estabelecerá as demais medidas a 

serem consideradas para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, especialmente 

quanto ao registro de candidatos, forma e prazo para impugnações, forma de composição da chapa, 

proclamação dos escolhidos e posse dos Conselheiros. 

  § 9º A convocação dos suplentes far-se-á pela ordem da votação recebida. 



Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos seis dias do mês de junho de dois mil. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


