
LEI N° 5371, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA O ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL N.º 4.148, DE 20 DE
JULHO DE 2004 E ACRESCENTA O ARTIGO 16-A NA REFERIDA
NORMA, QUE “DISPÕE SOBRE O CONSELHO TUTELAR E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º Esta Lei dispõe sobre concessão de direitos aos Conselheiros Tutelares
quando no exercício da referida função, conforme dispõe o artigo 134 da Lei
Federal  n.º  8.069,  de  13  de  julho  de  1990  –  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente.
Art.2º O artigo 16 da Lei Municipal n.º 4.148, de 20 de julho de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:
CAPÍTULO IV
DA  REMUNERAÇÃO,  DIREITOS  E  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  DE
CONSELHEIRO TUTELAR
Art.  16.  O  exercício  efetivo  da  função  de  Conselheiro  Tutelar  constituirá
serviço  público  relevante,  estabelecerá  presunção  de  idoneidade  moral  e
assegurará  a  prisão  especial  em  caso  de  crime  comum,  até  julgamento
definitivo. 
§  1º  O  Conselheiro  tutelar  receberá,  a  título  de  remuneração,  o  valor
correspondente a R$ 4.049,58 reajustado na mesma data e índice aplicáveis
aos servidores públicos municipais.
§ 2º Os conselheiros tutelares não terão nenhum vínculo empregatício com o
Município, não estando submetidos ao regime jurídico e previdenciário dos
servidores públicos municipais. 
Art.3º  A Lei  Municipal n.º  4.148,  de 20 de julho de 2004 passa a vigorar
acrescido do art.16-A com a seguinte redação:
Art.16-A. São assegurados os seguintes direitos aos Conselheiros Tutelares:
I  –  cobertura  previdenciária  de acordo com o disposto no art.9º  inciso V,
alíneas “j” e “l”, e o parágrafo 15, inciso XV, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99; 
II – gozo de férias anuais de 30(dias), após 12(doze) meses de exercício do
mandato, remuneradas, acrescidas de 1/3(um terço) do valor da remuneração
mensal;
III  –  licença-maternidade,  adotado o Regime  Geral  de Previdência  Social,
aplicando-se, o plano de benefícios respectivo;
IV - licença paternidade pelo nascimento ou adoção de filhos, pelo prazo de
cinco dias, contados do nascimento ou do termo de adoção;
V – percepção do décimo terceiro salário, a ser pago na forma estabelecida no
artigo 38, §1º da Lei Orgânica Municipal;
VI – auxílio-alimentação, na forma prevista pela Lei Municipal n.º 5.010, de
19 de setembro de 2013.
§1º No último ano de mandato do conselheiro, em face do término, poderão as
férias vencidas e proporcionais, caso não seja possível o gozo de férias, e o
13º salário serem convertidos em pecúnia.
§2º O auxílio-alimentação,  previsto no inciso VI deste artigo aplica-se aos
conselheiros  tutelares  que  tomarem  posse  em  novo  mandato,  ficando
garantido aos atuais conselheiros, até o término do mandato, a percepção do
auxílio  através da Lei  Municipal n.º  2.857,  de 24 de março de 1993 e Lei
Municipal n.º 3.202 de maio de 1997.
Art. 4º Fica revogada a Lei Municipal n.º 4.372, de 10 de janeiro de 2007.
Art.5º As despesas decorrentes desta Lei ficarão lançadas a conta da dotação
orçamentária  n.º 2043 da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Luciano Azevedo –  Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração


