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LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2012, DE 25 DE ABRIL DE 2012 

 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº024/2008, DE 13 
DE AGOSTO DE 2008 QUE DISPÕE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR. 
 
ROMEU LUIZ RABUSKI, Prefeito Municipal de Treze 
Tílias, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos o 
habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. O art. 2º e seus §§ 1º; 3º; e 4º, da Lei n. º 024/2008, de 13 de 
agosto de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 2º. O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) 
Conselheiros e 05 (cinco) suplentes, eleitos na forma prescrita 
na Lei 1494/2004 de 12 de abril de 2004 e suas alterações, 
será Presidente o Conselheiro Tutelar que obtiver o maior 
número de votos; e Vice-Presidente o Conselheiro Tutelar que 
alcançar o segundo maior número de votos, os quais estarão 
nas suas funções das 07h30min às 18h00min, devendo ambos 
cumprir 08 (oito) horas diárias na sede do Conselho Tutelar, o 
qual tem funcionamento das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min às 17h30min. 
 
“§1º. O Presidente e o Vice-Presidente farão 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”. 
 
“§ 3º. Os Conselheiros, exceto o Presidente e o Vice-Presidente, 
farão jus a um jeton, por reunião efetivamente frequentada, no 
valor de R$ 20,00 (vinte) 
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“§ 4º. Os plantões noturnos, de finais de semana e feriados, 
serão realizados em sistema de rodízio, pelos Conselheiros, 
exceto pelo Presidente e Vice-Presidente, cuja escala 
preestabelecida, será definida pelos próprios Membros do 
Conselho Tutelar, na última reunião do mês, para o mês 
subsequente”. 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições me contrário. 

 
Gabinete do prefeito de Treze Tílias, 25 de abril de 2012. 

 

 
_______________________ 
ROMEU LUIZ RABUSKI 

Prefeito Municipal 

 
Registrada e publicada a presente lei na Secretaria de Administração e 
fazenda aos 25 dias de abril de 2012. 
 
 
_____________________________ 
FRANCISCO JOSÉ KLOTZ 

Secretário de Administração e fazenda 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


