
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 208.03, 12 de março de 2003. 

 
ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 
26 da lei 176/2002, que trata 
POLÍTICA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, passando o 
parágrafo único em sétimo e criando o 
parágrafo primeiro à sexto.  
 

 Art. 1º Altera redação do art. 26 da lei 176/2002, 
que trata POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, passando o 
parágrafo único em sétimo e criando o parágrafo primeiro à sexto 
passando a ter a seguinte redação.  

 
Art. 26 - .................. 

 I - ........................ 
 II – ...................... 
 III - ..................... 

 IV - ..................... 

 V - ...................... 

 

    Parágrafo Primeiro – Encerradas as inscrições, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará, 
no prazo de 10 dias, a nominata dos candidatos que tiverem suas 
inscrições deferidas ou indeferidas. 

 



    a) Caberá recurso contra o deferimento ou 
indeferimento da inscrição de qualquer candidato, no prazo de dois dias; 

    b) Em caso de Recurso contra o deferimento ou 
não de inscrição, em igual prazo será dado vista ao interessado, para 
apresentar suas razões, querendo, estando os autos do processo e demais 
documentos a disposição para verificação e vistoria dos mesmos; 

    c) Encerrado o prazo de recurso e razões dos 
interessados, quando for o caso, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, se reunirá para aprecia-los em decisão 
definitiva e irrecorrível; 

    d) Somente participará da fase de habilitação, o 
candidato que tiver a sua inscrição deferida nos termos deste parágrafo.
   

    Parágrafo Segundo – A habilitação será deferida 
aos candidatos regularmente inscritos e que preencham os seguintes 
requisitos: 

    a) Freqüência mínima de 80% nas palestras e 
aulas do curso preparatório, cuja carga horária não será inferior a 10 
horas; 

    b) Obtenção de no mínimo 60% de acertos na 
prova escrita realizada sob a coordenação do CONDICA e com a 
participação do Ministério Público, com a participação de professores, 
profissionais das áreas de educação, segurança pública e assistência 
social e do direito; 

    c) Demonstrar que possui condições de prestar 
atendimento às crianças adolescentes e suas famílias. 

 

    Parágrafo Terceiro - Qualquer cidadão no gozo 
de seus direito políticos, poderá impugnar fundamentadamente, na fase 
de inscrição, qualquer candidatura; 

 

    Parágrafo Quarto – Encerrada a fase de inscrição, 
a documentação dos candidatos ficará a disposição, em horário e local 
previamente designados, para exame querendo, pelas autoridades que 



atuam na Justiça da Infância e da Juventude da Comarca, eleitores, 
candidatos e membros do CONDICA; 

 

    Parágrafo Quinto - Encerrada a fase de 
habilitação, o CONDICA, fará divulgar os resultados e a nominata dos 
candidatos aptos a participar do processo eletivo, devendo ainda ser 
encaminhada ao juizado da infância e da juventude e ao Ministério 
Público. 

 

    Parágrafo Sexto – Será permitida campanha 
eleitoral nos moldes da legislação eleitoral vigente. Sendo vedado nas 4 
horas que antecedem o dia do pleito eleitoral, qualquer comício reunião 
com vistas a campanha eleitoral.  

 

    Parágrafo Sétimo - É vedado aos Conselheiros: 

 

 I - receber a qualquer título, honorários.  

 II - divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato que 
possa identificar a criança o adolescente ou sua família, salvo autorização 
judicial nos termos da lei Federal 8.069/90.  

 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário 

e entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2003. 
 
        
 
                     João Domingos R. da Silva 

                                 Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
    Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 


