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 Lei Ordinária do Executivo n.º. 424/2015 

 

Dispõe sobre a adequação da Legislação 

municipal relativa ao Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente à Lei 

Federal n.º. 12.696/2012 e dá outras 

providências.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – ESTADO DA PARAÍBA, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º O artigo 20 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011, passa a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 20. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente no município 

de São João do Tigre, estado da Paraíba, doravante, órgão integrante da 

administração pública municipal, será composto por 5 (cinco) membros, para um 

mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida uma recondução para igual período, 

mediante processo de eleição por sufrágio universal, de acordo com o disposto no Art. 

132º da Lei Federal N.º 8.069, de 13 de julho de 1990, em consonância com a nova 

redação dada pelo Art.1º da Lei Federal N.º 12.696 de 25 de julho de 2012. 

 

Art. 2º  Revoga-se o artigo 24 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011. 

 

Art. 3º Revoga-se o artigo 25 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011. 

Art. 4º O Título da Seção III, do Capítulo IV, da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril 

de 2011, passa a viger com a seguinte redação: 
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“Seção III 

Do Processo Eleitoral” 

Art. 5º O Artigo 30 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011, passa a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 30º - O processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, será convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (COMDECA), fiscalizado pelo Ministério Público Estadual, 

mediante edital publicado na imprensa local, no mínimo 3 (três) meses antes da 

realização do pleito eleitoral.” 

§ 1º O processo eleitoral de que trata este artigo, ocorrerá impreterivelmente 1 (um) 

ano após a eleição presidencial.” 

 

Art. 6º O Artigo 31 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011, passa a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 31. O processo de eletivo de que trata o Artigo 30 se dará de forma direta, por 

sufrágio universal, obedecendo ao disposto na Lei Federal n.º. 9.504/97, de 30 de 

setembro de 1997.” 

 

Art. 7º Revoga-se o Artigo 32 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011. 

Art. 8º Revoga-se o Artigo 33 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011. 

Art. 9º O título da Seção VIII, do Capítulo IV, da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de 

abril de 2011, passa a viger com a seguinte redação: 

“Seção VIII 

Da Remuneração, Vantagens e Gratificações” 
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Art. 10.O Artigo 41 da Lei Municipal n.º. 372/2011, de 29 de abril de 2011, passa a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 41º - Os vencimentos percebidos pelos Conselheiros Tutelares dos Direitos da 

Criança e do Adolescente serão fixados através de decreto do Chefe do Executivo 

municipal, não podendo ser inferior a 1 (um) salário mínimo e, podendo ultrapassar 

em 25% o salário mínimo.”  

§ 1º – Ficam ratificados e assegurados aos Conselheiros Tutelares dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, além da cobertura previdenciária, os seguintes direitos:  

I - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal;  

II - licença-maternidade;  

III - licença-paternidade;  

IV - gratificação natalina.  

§ 2º Constará obrigatoriamente na lei orçamentária municipal previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação 

continuada dos conselheiros tutelares.” 

 

Art. 11. Fica estabelecido a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais obrigatórias para 

cada conselheiro (a) tutelar, sem prejuízo de escalas de plantões em finais de semanas e feriados, 

tampouco sem aferir perdas ao funcionamento normal do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança 

e do Adolescente durante o plantão normal semanal. 

 § 1º Para cada dia de plantão em finais de semanas e feriados será contabilizado como o 

equivalente a 2 (dois) dias para folga do conselheiro (a) durante a jornada normal de trabalho em 

dias úteis da semana. 

 §2º Será vedada a escalação de conselheiro (a) em mais de um plantão semanal em finais de 

semanas e feriados, salvo em casos justificados e devidamente relatados em instrumentos de 
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registros oficiais do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e posteriormente 

comunicado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDECA). 

 § 3º Caberá ao Presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 

dar publicidade das escalas de plantões contendo nomes e telefones institucional ou quaisquer 

outros canais de comunicação devidamente úteis objetivando a viabilização de contato da 

comunidade com os conselheiros em plantão. 

 § 4.º Salvo em caso de diligências ou em quaisquer outros eventos devidamente justificáveis 

e registrados em instrumentos de registros oficiais do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, os Conselheiros (as) de plantão em finais de semanas e feriados não poderão se 

ausentar do município ou permanecer inacessível no que tange a necessidade de comunicação com a 

sociedade. 

Art. 12. Revoga-se a Lei Municipal n.º. 221/99, de 20 de dezembro de 1999. 

Art. 13. Revoga-se a Lei Municipal n.º. 290/2004, de 4 de junho de 2004. 

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 

contrário.  

Gabinete do Prefeito Constitucional de São João do Tigre, em 22 de Junho de 2015. 

 

 

JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA 

Prefeito Constitucional 

 




