
 LEI MUNICIPAL Nº 6031/2014                                      DE 28 DE AGOSTO DE 2014.
 

Altera os artigos 19, 23, 25 e 26, da Lei Municipal 
nº 4.168, de 22 de dezembro de 2009, de acordo 
com a Lei  Federal  nº  12.696,  de 25 de julho de 
2012, e da outras providências.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS,  Prefeito Municipal de Giruá,  Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara  Municipal aprovou e que sanciona a seguinte Lei;

Art.1º –  O artigo  19,  da  Lei  Municipal  nº  4.168/2009,  passa  a  vigorar  com a seguinte 
redação:

“Art.19  -  O  Conselho  Tutelar  será  composto  de  cinco(5)  membros,  escolhidos  pela 
população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1(uma) recondução. Mediante 
novo processo de escolha.”

Art.2º –  O artigo 23,  da  Lei  Municipal  nº  4.168/2009,  passa  a  vigorar  com a seguinte  
redação:

 
“Art.23 – O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a 
responsabilidade  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  a 
fiscalização do Ministério Público.
§1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em 
todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 
ano subsequente ao da eleição presidencial.
§2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao  
processo de escolha.
§3º No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,  
inclusive de pequeno valor”.

Art.3º  – O artigo 25,  da  Lei  Municipal  nº  4.168/2009,  passa  a  vigorar  com a seguinte 
redação:

“Art.25 – O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar constituirá serviço 
relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral.”

Art.4º –  O artigo  26  da  Lei  Municipal  nº  4.168/2009,  passa  a  vigorar  com a  seguinte 
redação:

“Art.26  –  Na  qualidade  de  membros  eleitos   por  mandato,  os  Conselheiros  não  serão 
incluídos nos quadros da Administração  Municipal e terão direto a título de remuneração, 
uma gratificação mensal no valor de R$ 1.262,89(um mil duzentos e sessenta e dois reais e  
oitenta e nove centavos) reajustável na mesma data e nos mesmos índices que o forem os 
vencimentos do quadro geral dos servidores municipais.

Viva a Vida sem drogas!



Parágrafo  primeiro  –  Ficam assegurados  ao  Conselheiro  Tutelar  ,  ainda,  os  seguintes 
direitos:
I) cobertura previdenciária;
II) gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com  acréscimo  de  1/3(um  terço)  do  valor  da 
remuneração mensal;
III) afastamento por ocasião da licença - gestante, sem ônus  para os cofres municipais;
IV) licença paternidade;
V) adicional de 20% (vinte por cento) calculado sobre a remuneração mensal, a título de 
periculosidade;
VI) gratificação natalina deverá ser concedida até o dia 20 de dezembro de cada ano.
a) Havendo  interesse  a  disponibilidade  financeira  fica  facultado  ao  Poder  Executivo 
Municipal efetuar o pagamento da gratificação prevista nesse inciso, de forma parcelada ou 
integral.
b) a gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o Conselheiro 
fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.
c)  a fração igual ou superior a quinze dias de exercício do mesmo mês será considerada 
como mês integral.
d)  o  Conselheiro  exonerado  perceberá  sua  gratificação  natalina,  proporcionalmente  aos 
meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração.
Parágrafo  segundo:  Constará  na  Lei  Orçamentária  previsão  dos  recursos  necessários  ao  
funcionamento do Conselho Tutelar, a remuneração e formação continuada dos conselheiros 
tutelares.”

 
Art.5º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 28 DE AGOSTO DE 2014, 59º 
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se no Mural da Prefeitura

Jarbas Felicio Cardoso
Secretário Municipal de Administração
Portaria 2787/2013
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