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LEI Nº 850/2006, 
de 30 de agosto de 2006. 

 
 

"Fixa a remuneração dos Conselheiros Tutelares 
                                                                 e dá outras providências ". 

 
O Povo do Município de Barra do Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes na 

Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte Lei conforme Art. 
7º inciso I da Constituição Federal e Art.96 incisos III, XXVII alínea “a”;da Lei Orgânica do Município; 
 
Art. 1°  - O exercício da função de Conselheiro Tutelar, instituída pela Lei Municipal nº 059/1997, de 1º de 
setembro de 1997 e alterada pela Lei Municipal nº 457/2001, de 07 de agosto de 2001, constituirá serviço público 
remunerado nos termos desta Lei. 
 
Art. 2°  - A remuneração dos Conselheiros Tutelares, fixada nesta Lei, não gera relação de emprego com o 
Município. 
 
§ 1° - A remuneração referida no caput deste artigo será de R$ 400,00 (quatrocentos reais),  sendo reajustada 
nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo público municipal. 
 
§ 2° - O Conselheiro Tutelar terá assegurada a percepção dos direitos garantidos na Constituição Federal aos 
trabalhadores em geral, especialmente:  
- gratificação natalina;  
- férias anuais remuneradas com 1/3 a mais de salário;  
- licença-gestante;  
- licença-paternidade e 
- licença para tratamento de saúde. 
 
§ 3° - O Conselheiro Tutelar, além do transporte, terá direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a 
indenização de suas despesas pessoais quando, fora de seu município, participar de eventos de formação, 
seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes, e quando nas situações de representação 
do Conselho.  
 
Art. 3°  -Para assegurar o atendimento dos direitos da criança e do adolescente em tempo integral, o Conselho 
Tutelar desempenhará suas funções em regime de plantão e sobreaviso. 
 
Art. 4°  - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei por conta de dotação orçamentária específica.  
 
Art. 5°  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
Palácio Embaixador João Baptista Lusardo, 30 de agosto de 2006. 
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