
 

 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº. 873/22, DE 29 DE JUNHO DE 2022. 

 

Altera a Lei Municipal nº. 636 de 11 de julho de 2012 que dispõe sobre a 

organização, funcionamento e atuação do conselho tutelar dos direitos da 

criança e do adolescente de Inhacorá, revoga leis que menciona e dá outras 

providências.  

 

EVERALDO BUENO ROLIM, Prefeito Municipal de Inhacorá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  

Faço saber que a Câmara Municipal de Inhacorá decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

Art. 1º. A Lei Municipal nº. 636/12 de 11 de julho de 2012 passa a ter a seguinte 

redação: 

Art. 1º [...] 

Parágrafo único: Parágrafo único. O Conselho Tutelar mencionado no caput 

deste artigo é composto de 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) 

membros suplentes, com mandato de 04 (quatro) anos, permitido reeleição, 

cuja escolha e atuação dos seus componentes é regulamentada pela Lei 

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que DISPÕE SOBRE O ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, e pelas disposições contidas 

na presente Lei e nas que eventualmente lhe seguirem. 

Art. 13. A inscrição para seleção de candidatos ao Conselho Tutelar, será 

realizada pelo COMDICA. 

§ 1º A inscrição será deferida aos candidatos que preencham e comprovem 

documentalmente, através de cópias xerográficas autenticadas, os seguintes 

requisitos básicos: 

I - Reconhecida idoneidade moral, comprovada por meio de certidão de 

antecedentes policiais e alvarás de folha corrida judicial, tanto cível como 

criminal, da(s) Comarca(s) onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

II - Idade mínima de 21 anos, conforme o Artigo 133, II, da Lei Federal nº 

8.069/90 - ECA; 

 



 

 

 

III - instrução de Ensino Médio completo, demonstrado por meio de 

certificado e histórico escolar; 

IV - Comprovar residência de, no mínimo, 02 (dois) anos ininterruptos no 

Município de Inhacorá; 

V - Estar no gozo dos seus direitos políticos, mediante apresentação de 

certidão de quitação com as obrigações eleitorais e certidão de regularidade 

do título eleitoral; 

VI - Quitação com as obrigações militares para candidatos do sexo 

masculino. 

Art. 18. No prazo de 02 (dois) dias úteis do encerramento da inscrição será 

publicada a nominata das candidaturas admitidas pela Comissão Eleitoral. 

Parágrafo único. Os candidatos que tiverem suas inscrições inadmitidas, 

somente poderão interpor recurso se documentalmente comprovarem o 

atendimento aos requisitos do § 1º, do artigo 13 da presente Lei, cujo prazo 

para recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação da 

nominata e será dirigido ao Presidente do COMDICA, que o receberá, 

dando-lhe efeito suspensivo e encaminhando-o à Comissão Eleitoral, para 

julgamento em 24 horas. 

Art. 32. [...] 

§ 1º O prazo para registro das candidaturas será de, no mínimo, 05 (cinco) 

dias úteis, precedido de ampla divulgação. 

§ 2º [...] 

Art. 76. A posse dos Conselheiros Tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do 

ano subsequente ao pleito e serão empossados em sessão solene pelo 

Presidente do CONDICA e pelo Prefeito Municipal que assinará portaria de 

nomeação para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Inhacorá. 

          Art. 2º. Ficam revogados os § 7º e 8º do art. 12, §2º do Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, 

Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, da Lei Municipal nº. 636/12 de 11 de 

julho de 2012 e, integralmente, a Lei Municipal nº. 712/15 de 25 de novembro de 2015. 

 

 



 

 

Art. 3º. São incluídos os seguintes dispositivos na Lei Municipal nº. 636/12 de 11 

de julho de 2012: 

Art. 32. [...] 

§1º.  [...] 

§2º. [...] 

§3º. Em caso de eleição suplementar, o prazo de que trata o §2º deste Artigo 

poderá ser reduzido para 15 (quinze) dias.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORÁ/RS, EM 29    

DE JUNHO DE 2.022. 

 

 

 

EVERALDO BUENO ROLIM, 

                                                      Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se: Cumpra-se. 

 

 

DANIELI DE ALMEIDA OLIVEIRA, 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 


