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LEI N° 3.318, DE 10 DE JUNHO DE 2013 

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 

A LEI MUNICIPAL N° 3.063, DE 1” DE 

SETEMBRO DE 2008, QUE DISPOE SOBRE 

A POLITICA MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO AOS  DIREITOS DA 

CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova € eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° O caput do art. 18 da Lei n° 3.063, de 1° de setembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redagao : 

Art. 18. O Conselho Tutelar é orgaéo permanente ¢ autOnomo, nao jurisdicional, 

vinculado ao Gabinete do Prefeito, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

crianca e do adolescente, composto de 05 (cinco) membros titulares, e suplentes, para 

mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma reconduco, mediante novo processo de escolha. 

Art. 2° O Paragrafo unico do art. 18 da Lei n° 3.063, de 1° de setembro de 2008, passa 

a vigor como paragrafo primeiro, com a seguinte redagao: 

§ 1° A recondugao consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato 

subsequente, em igualdade de condigdes com OS demais pretendentes, submetendo-se ao 

mesmo processo de escolha, vedada qualquer outra forma de recondugao. 

Art. 3° Acresce-se ao Art. 18 da Lei n° 3.063, de 1° de setembro de 2008, os §§ 2° € a 

com as seguintes redagoes: 

§ 2° O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrera em data 

unificada, em todo o territorio nacional, a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do més 

de outubro do ano subseqtiente ao da eleicdo presidencial. 

§ 3° A posse dos conselheiros tutelares ocorrera no dia 10 de janeiro do ano 

subseqtiente ao processo de escolha. 

Art. 4° O atual mandato dos Conselheiros Tutelares permanece de trés anos, nos 

termos da legislagao vigente a época da publicagao do edital, em cumprimento as regras 

estabelecidas na legislagao municipal em vigor aquela época. 

Art. 5° Aplicam-se no 4mbito do Municipio de Muzambinho as disposig6es previstas 

na lei federal n° 12.696, de 25 de julho de 2012. 
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Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho-MG, 10 de junho de 2013 

Ivan Anténio = > 

Prefeito 

Norma Ceravolo Montanari 

Chefe de Gabinete 
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