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ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1261, de 07 de abril de 2008. 

"ACRESCENTA INCISO VI AO ARTIGO 5° DA LEI 
MUNICIPAL N° 752, DE 05/03/1999, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Acrescenta inciso VI ao artigo 5° da Lei Municipal n° 752, de 05 
de março de 1999: 

VI -obter prévia aprovação em prova de conhecimentos a ser aplicado pelo 
Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo 1° - A prova versará sobre língua portuguesa (25 questões) e sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (25 questões) elaborada na forma de questões de 
múltipla escolha com alternativas de "a" até "d", considerando-se aprovado o candidato que 
obter no mínimo 50% de acerto. 

Parágrafo 2° - A prova será aplicada no mês de julho do ano que findar o 
mandato dos conselheiros, devendo o edital de abertura de inscrições ser publicado no 
mínimo 30 dias antes da realização da prova. 

Parágrafo 3° - Sendo o número de aprovados inferior a quantidade de vagas 
em disputa se procederá à nova seleção no prazo mínimo de 30 dias da proclamação dos 
resultados. 

Parágrafo 4° - Para a elaboração das provas será designado Comissão pelo 
Conselho Municipal dos Direitos . ça e do Adolescente, sendo esta composta de no 
mínimo 5 membros, entre eles 2 ~ertence tes à sociedade civil e os demais provenientes do 
Conselho Municipal dos Direitos 4a Criança do Adolescente 

Artigo 2.° - Esta Lti entrará vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em /;,ontrário. \ 
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