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LEI MUNICIPAL N.º 476, DE 18 DE MARÇO DE 2013. 
 
 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL N.º 164, DE 
13 DE OUTUBRO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO, 
Prefeito Municipal de Itaoca, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
de Itaoca aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 
 
     ARTIGO 1º. – Nos termos da Lei Federal n.º 12.696, 
de 25 de Julho de 2012 e da Resolução CONANDA n.º 152, de 09 de Agosto de 2012, 
fica alterado a redação do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 164, de 13 de outubro de 
2003, que passará vigorar da seguinte forma:- 
 
“Artigo 1º - Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não-
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, composto de cinco membros, para o mandato de 4 (quatro) 
anos, permitida (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.” 
  
      ARTIGO 2º - O processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 
(quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 
eleição presidencial. 
 
      Parágrafo Único – A posse dos conselheiros 
tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
      ARTIGO 3º - O Município de Itaoca realizará, através 
do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o processo de escolha dos 
membros do conselho tutelar conforme previsto no Artigo 139 da Lei n.º 8.069, de 
1990, com redação dada pela Lei n.º 12.696/2012, observando os seguintes 
parâmetros:- 
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      I - O primeiro processo de 
escolha unificado de conselheiros tutelares em todo território nacional dar-se-á no dia 
04 de outubro de 2.015, com posse no dia 10 de janeiro de 2016; 
 
      II – Em observância a Resolução CONANDA 152, de 
09 de Agosto de 2.012 e observando a determinação de assegurar participação de 
todos os municípios e do Distrito Federal no primeiro processo unificado em todo o 
território nacional, os conselheiros tutelares do Município de Itaoca/SP empossados 
nos anos de 2011 e 2012 terão, excepcionalmente, o mandato prorrogado até a posse 
daqueles escolhidos no primeiro processo unificado. 
 
      ARTIGO 4º - Os demais dispositivos da LEI 
MUNICIPAL N.º 164, de 13 de outubro de 2.003 e suas alterações posteriores, não 
afetados pela alteração ora introduzida através desta Lei, permanecem em pleno vigor. 
 
      ARTIGO 5º - Esta LEI entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se eventuais disposições em contrário. 
 
      Itaoca/SP, 18 de Março de 2013 
 
 
 
 
 

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


