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LEI N.O552 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2OI4
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"Dispõe sobre u remuneração dos Conselheiros
Tutelarese dd outras providêncius".

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÀO, Estado de Goiás, no uso de SuaS
competênciase atribuiçõesque lhe confereasConstituiçõesda RepublicaFederativado Brasil e do
Estado de Goiás, bem assim a LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, tendo em vista o interesse
superiore predominanteda Administração,APROVA e eu na condiçãode PREFEITO, sancionoa
seguinteLei:

Art. 1o- A remuneraçáodo ConselheiroTutelar seráequivalente à atribuída ao cargo de
do
Professor Nível Pl. com carga de 4Q hqras semanais.conforme tabel4 de ve{rcime,ntos
público
municipal.
magistério
$ 10 - A remuneraçãofixada não gera relação de emprego com a municipalidadenão
podendo, effi nenhuma hipotese e sob qualquer título ou pretexto, exceder a pertinente ao
funcionalismomunicipal de nível superior.
Sendo eleito funcionário publico municipal, fica-lhe facultado optar pelos
$ 2o
vencimentose vantagensde seucargo,vedadaa acumulaçãode vencimentos.
$ 3" - Aos Membros do ConselhoTutelar,apesarde não terem vínculo empregatíciocom o
Município de São Simão-GO,será asseguradoo direito a coberturaprevidenciárra,gozo de ferias
anuais remuneradas,acrescidasde 113 (um terço) do valor da remuneraçãomensal, licença
maternidade,licença paternidade e gratifi,caçáonatalina nos termos do art. 134, do Estatuto da
Criançae do Adolescente,conformeredaçãodadapela Lei 12.69612012.
$ 4" - Aos Membros do ConselhoTutelartambém seráasseguradoo direito de licençapara
tratamentode saúde, na forma e de acordo com os ditames do estatuto do servidor publico
municipal,aplicadono que coubere naquilo que não dispusercontrariamenteçstaLei.
$ 5o - A concessãode Licença remuneradanão poderá ser dada a mais de 02 (dois)
Conselheirosno mesmoperíodo.
6o _ 8, vedadoo exercíciode qualqueratividaderemuneradaduranteo períododa Li
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sobpenade cassaçãoda Licençae destituiçãoda função.
Art. 2o- Os ConselheirosTutelaresterãodireito a diáriasou ajudade custo paraassegurara
indenizaçãode suasdespesaspessoaisquando,fora de seu Município, participaremde eventosde
formação, seminários,conferências,encontros e outras atividades semelhantes,e quando nas
do Conselho.
situaçõesde representação
Parágrafo único
O Município deve manter um serviço de transporte de criança ou
adolescentepara outro Município, quando eventualmentenecessário.Se, excepcionalmente,o
próprio ConselheiroTutelar acompanhara c;rrança,
as despesascom a criança, de qualquerforma,
do Município.
devemser de responsabilidade
Art. 3o - O exercícioefetivo da função de Conselheiroconstituiráserviçopublico relevante
presunçãode idoneidademoral.
e estabelecerâ
Art. 4o - O proaessode escolha dos Membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data
ao
unificadaa cada04 (quatro)anos,no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente
resulamento.
da EleicãoPresidencial.conforme
Tutelaresocorrerânodia 10 de janeiro do ano subsequente
$ 1" - A possedos Conselheiros
ao processode escolha.
$ 2" - No processode escolhados Membros do ConselhoTutelar, é vedado ao çandidato
doar, oferecer,prometer ou entregarao eleitor bem ou vantagempessoalde qualquer natureza,
inclusivebrindesde pequenovalor, o que serápunido com a cassaçãodo registrode candidaturaou
destituiçãoda função.
em
Art.5o - Esta Lei entrarâemvigor na datade suapublicação,revogandoas disposições
1992.
os artigos33 e 34, da Lei Municipal 269, de20 de fevereirode
contrário,especialmente
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO SIMÃO, ESTADO DE GOIÁS, aos vinte e oito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze (28llll20l4).
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