
LEI N° 7.558, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

Dá nova redação ao art. 16 de Lei nº 6.087, de 25 de
setembro de 2003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º  O art. 16 da Lei nº 6.087, de 25 de setembro de 2003, que trata da Política Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal, do Fundo e do Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente, institui o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.  Cada Conselho tutelar será constituído de 5 (cinco) membros, escolhidos pelos cidadãos inscritos
como eleitores no Município, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma reeleição, observado o processo
instituído nesta Lei, devendo ocorrer a posse de cada um dos Conselhos na mesma data. (NR)

§ 1º  Para os conselheiros tutelares haverá conselheiros suplentes. (AC)

§ 2º  O mandato dos conselheiros tutelares eleitos no pleito de 2010, permanece de 3 (três) anos, extinguindo-
se em outubro de 2013. (AC)

§ 3º  Os conselheiros tutelares eleitos no pleito de 2013 terão mandato excepcionalmente abreviado, com
duração de 15 de outubro de 2013 a 9 de janeiro de 2016, em atenção ao art. 139 da Lei Federal nº 8.069, de 13
de julho de 1990, na redação da Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012. (AC)

§ 4º  O mandato dos conselheiros tutelares empossados no ano de 2013, cuja duração ficará prejudicada, não
será computado para fins de participação no processo de escolha subsequente que ocorrerá em 2015. (AC)

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2012; 137° de Colonização e 122° da Emancipação Política.
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José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.


