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LEI N.º 681/99
DATA:  22 de setembro de  1999.
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a alterar a 
Seção III, do Artigo 2º,  da Lei Municipal  n.º 500/97, de 04 de julho 
de 1997., e dá outras providências.  

                                    OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 Art. 1º - Altera  a Seção III, do Artigo 2º,  da Lei Municipal n.º 500/97 
de 04 de julho de 1997.

 Art. 2º - A Seção III, do Artigo 2º, passará a vigorar com a seguinte 
redação:
                                    Seção III

      “Art.  11  -  O conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente é órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito,  composto de no mínimo 08 
(oito) e no máximo 16 ( dezesseis) membros, sendo:”

                                     I – Membros natos: 06 (seis) representantes do Poder Executivo, 
sendo um membro titular e um membro suplente, de cada um dos departamentos abaixo:

a) – Secretaria de Obras, viação e Serviços Públicos;
b) -  Secretaria de Educação e Cultura; 
c) -  Secretaria de Finanças e Planejamento;
d) -  Secretaria de Administração;
e) -  Secretaria de Saúde e Ação Social.

                                     II- 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, sendo um membro 
titular e um membro suplente.

                                     III-08 (oito) Membros indicados pela Sociedade Civil, 
especificamente, indicadas pelas Entidades Organizadas respectivas da participação popular 
que presta serviço a criança e adolescente e que enseja devidamente registrada, sendo quatro 
membros titulares e quatro membros suplentes.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Os  membros  da  Sociedade 
Organizada  deverão  ser  indicados  por  um  período  de  três  anos, 
permitida a recondução e admitida a substituição por ato expresso 
das  representadas,  que  cuidarão  de  indicar  titulares  e  suplentes, 
devidamente credenciados.
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PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  As  organizações  populares  de 
atendimento,  promoção,  defesa,  estudos,  pesquisas  e  garantia  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente deverão se reunir a cada 02 
(dois)  anos,  em  fórum  apropriado,  com  vistas  a  escolher  seus 
representantes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Os  órgãos  Municipais  se  farão 
representar  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente  por  titulares  ou  suplentes,  devidamente  indicados  e 
credenciados,

PARÁGRAFO QUARTO –  Qualquer integrante  do Conselho na 
condição  de  representante  da  Sociedade  Civil,  poderá  perder  sua 
qualidade  de  membro  por  deliberação  de,  no  mínimo  2/3  (dois 
terços) dos conselheiros.

PARÁGRAFO  QUINTO  –  As  funções  de  conselheiro  são 
considerados serviço Público relevante sendo seu exercício público 
na conformidade com o disposto no art. 227 da Constituição Federal, 
sem  remuneração,  e,  justificadas  as  ausências  a  quaisquer  outro 
serviço pelo comparecimento às sessões do Conselho e participação 
em diligências oficialmente determinadas;

PARÁGRAFO  SEXTO  –  Os  membros  do  Conselho  elegerão 
dentro de seus membros  1 (Um) Presidente, Vice-Presidente e um 
Secretário  Executivo,  com  as  funções  de  dirigir  o  conselho,  de 
acordo com o seu Regimento Interno.   

  Art.  3º  - Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

                                                                       Gabinete do Prefeito, 22  de setembro de 1999.
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
                     Prefeito Municipal      

Av. Pará, 109 E * Cidade Nova * Telefax: (65) 3549-1212  * CEP 78.455-000 * 
Lucas do Rio Verde – MT

E-mail: pmlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br


	                     Prefeito Municipal      

