
 LEI N. 2.494, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Poder Legislativo Altera dispositivos da Lei n. 1999/2011, que 

Dispõe sobre a reformulação da Política 
Municipal de Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município de 
Lucas do Rio Verde e dá outras providências. 
 

O Prefeito em Exercício do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 Art. 1º Altera a redação do § 2º, do artigo 14 da Lei n. 1999, de 15 de dezembro de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
  § 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá contar 
com espaço físico adequado ao seu pleno funcionamento, cuja localização será amplamente 
divulgada, e dotado de todos os recursos necessários ao seu regular funcionamento, bem como 
recursos humanos, com a disponibilização de uma secretária executiva para realização dos 
trabalhos administrativos e encaminhamentos. 
 

Art. 2º Altera a redação do caput do artigo 34 da Lei n. 1999, de 15 de dezembro de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 Art. 34. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado, pela sociedade de zelar pelo efetivo respeito aos direitos da criança e do 
adolescente, composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, para mandato de 
04 (quatro) anos, permitida uma recondução. 
 

 § 1º ... 
 Art. 3º Altera a redação dos artigos 35, 37 e 38 da Lei n. 1999, de 15 de dezembro de 
2011, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
  Art. 35. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar 
as seguintes diretrizes: 
 

 I - processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e 
secreto dos eleitores do inscritos no município, maiores de 16 (dezesseis) anos realizado em 
data unificada em todo território nacional, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de 
outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; 
 III - fiscalização pelo Ministério Público; 
 IV - a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

subsequente ao processo de escolha. 
  Art. 37. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá 
delegar a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar local a uma 
comissão especial, a qual deverá ser constituída por composição paritária entre conselheiros 



representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos legais 
previstos nesta lei. 
 

 § 1º A composição, assim como as atribuições da comissão referida no caput deste 
artigo, devem constar na resolução regulamentadora do processo de escolha. 

 § 2º Caberá ao Conselho solicitar junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas 
eletrônicas, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade, sendo que em caso de 
impossibilidade de obtenção solicitará junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns e 
o fornecimento das listas de eleitores a fim de que votação seja feita manualmente. 
 § 3º Cabe ainda à comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha: 

 I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de 
escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob 
pena de imposição das sanções previstas na legislação local; 

 II - estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam 
violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos ou à sua 
ordem; 

 III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 

 IV - providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser aprovado, caso 
seja necessária votação manual; 

 V - escolher e divulgar os locais do processo de escolha; 
 VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os 

mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente 
orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução 
regulamentadora do pleito; 

 VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal, a 
designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e 
apuração; 

 VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de 
escolha; 

 IX - resolver os casos omissos. 
 

 § 4º O Ministério Público será notificado, com a antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela comissão 
especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os 
incidentes verificados. 

 Art. 38. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
com a antecedência de, no mínimo, 06 (seis) meses, publicar o edital do processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar, observadas as disposições contidas na Lei n. 8.069, de 
13/07/1990, e nesta lei, referente ao Conselho Tutelar. 
 

 § 1º O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições: 
 

 a) o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, 
impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie 
com, no mínimo, 6 (seis) meses antes do dia estabelecido para o certame; 



 b) a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei n. 8.069, 13/07/de 1990, bem como 
aqueles estabelecidos nesta lei; 

 c) as regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas 
e vedadas aos candidatos, com as respectivas sanções previstas nesta lei; 

 d) criação e composição de comissão especial encarregada de realizar o processo 
de escolha; 

 e) formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos 5 (cinco) primeiros 
candidatos suplentes. 
 

 § 2º O Edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá 
estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei n. 8.069, de 
13/07/1990, e por esta lei. 
 

Art. 4º Acrescenta o artigo 38-A a Lei n. 1999, de 15 de dezembro de 2011, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

 Art. 38-A. Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e os demais candidatos seguintes serão considerados 
suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. 
 

 § 1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo 
processo de escolha. 

 § 2º O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo 
superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde – MT, 02 de dezembro de 2015. 
 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 
Prefeito Municipal em Exercício 


