
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

GABINETE DO PREFEITO 
 

LEI MUNICIPAL Nº 286/2013. 
De 28 de Junho de 2013. 

 
Altera dispositivos da Lei Municipal 
de nº 179/2006 e dá outras 
providencias. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Artigo 13 da Lei Municipal nº 179/2006, de 22 de fevereiro de 2006, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 13º - Fica criado o Conselho Tutelar deste Município, órgão permanente e 

autônomo não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente no território do Município (artigo 136 do Inciso I a XI das Lei Federal n° 
8.069/90) nos termos da Lei n° 8.69/90, combinadas com as  alterações contidas na Lei Federal 
de n° 12.696/12 de 25 de julho de 2012,composto de 05 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante 
novo processo de escolha. 

 
Art. 2º - O Artigo 14 da Lei Municipal nº 179/2006, de 22 de fevereiro de 2006, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 14º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data 

unificada em todo território nacional a cada quatro (04) anos, no primeiro domingo do mês de 
outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial e a posse em 10 de janeiro do ano 
subseqüente, de acordo com os §§ 1° e 2° do Artigo 139 da Lei 8.069, acrescido pela Lei Federal 
n° 12.696/12. 

 
Art. 3º - O Artigo 24 da Lei Municipal nº 179/2006, de 22 de fevereiro de 2006, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 24º -  O Conselho Tutelar, composto de cinco membros efetivos e cinco suplentes, 

escolhido pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos regularmente inscritos no Município, os 
quais terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução em pleito similar. 

 
Art. 4º - Os integrantes do Conselho tutelar, além de sua remuneração, será 

assegurado, de conformidade com o que dispõe o Artigo 134 e seus incisos, da Lei Federal nº 
12.696/2012, o direito a: 

 



I – cobertura previdenciária; 
 
II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3/ (um terço) do valor da 

remuneração mensal; 
 
III licença-maternidade; 
 
IV - Gratificação natalina. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas às 

disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas – PB, em 28 de junho de 2013. 
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