
LEI Nº 580, DE 25 DE MAIO DE 2004. 
 

Altera Lei Nº 546, de 09 de dezembro de 2003. 
 
O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterada a sigla do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
passando a denominar-se COMDICA. 

Parágrafo único. Fica alterada a redação de todos os artigos, incisos e parágrafos, alíneas e 
itens, da Lei n° 546, de 09 de dezembro de 2003, quando se referem ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, onde consta CMDCA, passando a COMDICA.  

Art. 2º Fica alterado o caput e inciso II; incluída a alínea d no inciso II; alterados os parágrafos 
1º, 2º e 3º e incluído o parágrafo 4º, no Art. 6º da Lei nº 546, de 09 de Dezembro de 2003, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º O COMDICA compor-se-á de 7 (sete) membros designados pelo Prefeito, sendo: 
.................................. 

 II - 4 (quatro) membros, sem qualquer vinculação com a Prefeitura, representantes das 
seguintes entidades: 

................................... 
d) 1(um) representante das Entidades Religiosas do Município. 
§ 1º As entidades com representação do COMDICA indicarão 05 (cinco) nomes cada uma, 

dentre os quais o Prefeito nomeará o titular e respectivo suplente para um período de 02 (dois) anos, 
admitida a recondução. 

§ 2º O número de membros poder-se-á elevar a 10(dez), na medida que forem organizadas 
entidades sociais, sem qualquer vínculo com a Prefeitura, sendo que este aumento dar-se-á através de 
Decreto do Poder Executivo Municipal. 

§ 3º O Presidente do COMDICA será eleito por seus membros anualmente, devendo a escolha 
recair em um dos representantes arrolados no inciso I deste artigo e o Vice–Presidente representando 
as entidades Civis do Município e ainda um Primeiro Secretário e Segundo Secretário. 

§ 4º As entidades governamentais indicarão o titular e seu suplente, terminando o seu mandato 
da Diretoria ao mesmo tempo em que deixar ele o exercício da titularidade do cargo que exerce na 
Municipalidade, ou a presidência da entidade que representa, devendo ser substituído, mediante nova 
eleição nos termos do Regimento Interno do Conselho. 

...................................” 
 
Art. 3º Fica incluído o inciso V no Artigo 18 da Lei nº 546, de 09 de Dezembro de 2003, com 

a seguinte redação: 
“Art. 18. São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho 

Tutelar: 
 ................................. 

V – escolaridade mínima de ensino fundamental completo.” 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 



Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 25 de Maio de 
2004. 
 
 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALZEVIR LOTÁRIO DE MARCHI 
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 


