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LEI COMPLEMENTAR N.º 024/2008 DE 13 DE AGOSTO 
DE 2008 
 

 

CONSOLIDA A LEI COMPLEMENTAR N.º 006, DE 23 DE 
FEVEREIRO DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 
RUDI OHLWEILER, Prefeito Municipal de Treze Tílias, 
Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
 
 

Art. 1º. O Conselheiro Tutelar é detentor de mandato eletivo não se classificando como 
servidor público municipal nem gerando essa prestação de serviços, vínculo empregatício 
com o Poder Público Municipal. 
 
Art. 2º. O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) Conselheiros, eleitos na forma 
prescrita na Lei 1494/2004 de 12 de abril de 2004 e suas alterações, estando o Presidente no 
exercício de suas funções das 7:30 às 18:00, devendo cumprir 08 (oito) horas diárias na sede 
do Conselho Tutelar, o qual tem funcionamento das 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 horas. 
 
§ 1º. O Presidente fará jus a um jeton pelo exercício das atribuições inerentes ao referido 
cargo, além do seguinte rol exaustivo de garantias, não incidindo, qualquer outro encargo 
social, trabalhista ou previdenciário: 
I – gratificação natalina; 
II – férias anuais remuneradas; 
III – licença-gestante; 
IV – licença-paternidade; 
V – licença para tratamento de saúde 
VI – Inscrição no Regime Geral da Previdência Social  
 
§ 2º. Os Membros do Conselho Tutelar do Município de Treze Tílias reunir-se-ão, 
obrigatoriamente uma vez por semana, preferencialmente nas segundas ou sextas feiras, para 
deliberações sobre casos específicos, mesmo que tenham sido atendidos por um conselheiro 
individualmente. 
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§ 3º. Os Conselheiros, exceto o Presidente, farão jus a um jeton, por reunião efetivamente 
freqüentada, no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 
 
§ 4º. Os plantões noturnos, de finais de semana e feriados, serão realizados em sistema de 
rodízio, pelos Conselheiros, exceto o Presidente, cuja escala preestabelecida, será definida 
pelos próprios Membros do Conselho Tutelar, na última reunião do mês, para o mês 
subseqüente. 
 
§ 5º. O sistema de rodízio de plantões, será semanal com início às 18:00 horas da segunda-
feira e término as 7:30 horas da segunda-feira subseqüente. 
 
§ 6º. Os plantões noturnos, de finais de semana e feriados, realizados em sistema de rodízio, 
serão remunerados exclusivamente por jeton, não incidindo quaisquer encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, tais como: férias, décimo terceiro salário, FGTS, adicionais, 
cesta básica, horas extra, sobreaviso, ou outra espécie remuneratória a esse título. 
 
§ 7º. O valor do jeton referido no § 1º, deste artigo será de R$ 946,04 (novecentos e quarenta 
e seis reais e quatro centavos) mensais, revisado anualmente, considerando os mesmos índices 
e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores municipais. 
 
§ 8º. O valor do jeton pago, em virtude dos plantões noturnos, de finais de semana e feriados, 
descrito no § 6º deste artigo, será pago da forma descrita abaixo, revisado anualmente, 
considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da 
remuneração dos servidores municipais: 
 
I – Plantão Noturno, de segunda a sexta-feira, das 18:00h às 7:30h, R$ 17,50 (dezessete reais 
e cinqüenta centavos) por dia; 
 
II – Plantão de 24 horas, nos Sábados, Domingos e Feriados, R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 
por dia. 
 
§ 9º. É vedada a acumulação da remuneração prevista neste artigo com a de outro cargo, 
emprego ou função pública. 
 
Art. 3°. É considerada de caráter relevante a função de membro eleito do Conselho Tutelar e 
seu exercício terá prioridade sobre quaisquer cargos, empregos ou funções públicas de que o 
Conselheiro seja titular. 
 
Art. 4°. A posse para membro eleito do Conselho Tutelar não caracteriza qualquer forma de 
vínculo empregatício. 
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Art. 5°. O ato de posse do membro do Conselho Tutelar é meramente ato de efeito 
declaratório, em decorrência do resultado eletivo que regeu cada Conselheiro, 
respectivamente. 
 
Art. 6°. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.8°. Revogam se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar N.º 
006/2005, de 23 de fevereiro de 2005 . 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias, 13 de agosto de 2008.  
 
 
 
 

RUDI OHLWEILER 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda aos 13 dias do 
mês de agosto de 2008. 
 
 
 
 
FRANCISCO JOSÉ KLOTZ 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda  
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