
LEI Nº 2.086, DE 23 DE ABRIL DE 2013.  
 
 
 

ALTERA OS ARTIGOS 21, 22, 29, 30 e 31 
DA LEI MUNICIPAL N. 1.135/2004, PARA 
DISPOR SOBRE O CONSELHO TUTELAR. 

 
 
 
 SELMAR ROQUE DURIGON, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Os artigos 21, 22, 29, 30 e 31da Lei Municipal n. 1.135, de 22 de 
junho de 2004 e suas alterações, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 21. O Conselho Tutelar do Município é órgão autônomo, não 
jurisdicional, composto por 05 (cinco) membros, para um mandato de 04 
(quatro anos), permitida uma recondução, mediante novo processo de 
escolha. 
 
Art. 22. O processo para a escolha e posse dos membros do Conselho 
Tutelar de que trata o artigo 139 da Lei nº 8.069/90, reger-se-á por esta 
Lei e pelo Regulamento Eleitoral a ser aprovado pelo CMDCA, devendo 
observar o que segue: 
 
           §1º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
ocorrerá a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro 
do ano subseqüente ao da eleição presidencial. 
 
           §2º - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de 
janeiro do ano subseqüente 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 brindes de pequeno 
valor. 
 
           § 4º - Fica Prorrogado o mandato dos conselheiros eleitos para o 
triênio 2012/2014 até a posse dos eleitos nos termos do §1º e §2º do 
artigo anterior. 
 
Art. 29. O Conselho Tutelar será presidido por um membro eleito pelos 
seus pares para um período de 04 (quatro) anos admitida à reeleição.  
 



Art. 30. Os membros do Conselho Tutelar receberão, a título de 
remuneração, uma gratificação mensal no valor correspondente a 2,31 
(dois virgula trinta e um) vezes o padrão de referência estabelecido para 
pagamento dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. 
 
           § 1º - O padrão de referência será revisado na mesma data e no 
mesmo índice estabelecido para os servidores públicos municipais do 
Poder Executivo, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição federal. 
 
           §2º - Ficam assegurados aos Conselheiros Tutelares, nos termos 
da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.696/2012, os 
seguintes direitos: 
           I – cobertura previdenciária; 
           II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um 
terço) do valor da remuneração mensal; 
           III – licença-maternidade; 
           IV – licença-paternidade; 
           V – gratificação natalina. 
 
Art. 31. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço 
público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

 
 Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 3º. Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação, com eficácia a 
partir de 1º de maio de 2013. 
 
 Art. 4º. Fica revogada a Lei 1.984/2012 bem como as disposições em 
contrario.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
23 de abril de 2013. 

 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


