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LEI Nº. 2.139 (DOIS MIL E CENTO E TRINTA E NOVE) DE 24 (VINTE E QUATRO) 

DE SETEMBRO DE 2.020 (DOIS MIL E VINTE).                                           

 

                                   PROJETO DE LEI Nº 15/2020 DO EXECUTIVO 
                             Autoria do Prefeito Ayres Scorsatto 

 
 
 

“ALTERA OS ARTIGOS 1º, 15, 33, 39 DA LEI Nº 1.757 DE 20 DE OUTUBRO DE 

2011 (REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR), PARA DISPOR SOBRE OS 

CONSELHOS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga a 

seguinte Lei: 

 
Art. 1o O artigo 1º, da Lei nº 1.757, de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 

“Artigo 1o O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é 
órgão permanente, autônomo, colegiado, não jurisdicional, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, havendo 
no município de Juquitiba no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão 
integrante da administração pública local composto de 5 (cinco) membros 
escolhidos pela população local, para o  mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.    
 

Art. 2
o
 Ficam inseridos os § § 1o, 2º e 3o ao artigo 15, da Lei nº 1.757, de 20 de 

outubro de 2011, com a seguinte redação:  
 

“Artigo 15 – ..........................................................................................  
 
§ 1o O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em 
data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no 
primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição 
presidencial.  
 
§ 2o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha.  
 
§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado 
ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno 
valor.“ 

 

http://www.juquitiba.sp.gov.br/


  PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
Estado de São Paulo 

  Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000 – Tel./fax: (11) 46814311 
Site: www.juquitiba.sp.gov.br 

 

                                          

2 

 

Art. 3º O artigo 33, da Lei nº 1.757 de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
 

Artigo 33 - A função de conselheiro tutelar será exercida em caráter de 
dedicação exclusiva, constituindo serviço público relevante e presunção de 
idoneidade moral. 
 

Art. 4º O artigo 39 § 1º, da Lei nº 1.757 de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar 
com a redação abaixo exposta, bem como fica acrescido § 3o ao art. 39.  
 

“Artigo 39 –........................................................................................... 
 

§ 1º – A remuneração paga aos membros do Conselho Tutelar terá 
reposição inflacionaria no mesmo índice aplicado ao servidor público 
municipal, não gerando qualquer tipo de relação de emprego com a 
Municipalidade.  

 
§ 2º - ..................................................................................................... 

 
§ 3o - Fica assegurado aos membros do Conselho Tutelar:  

 
I - cobertura previdenciária;  
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor 
da remuneração mensal;  
III - licença-maternidade; 
IV - licença-paternidade; 
V - gratificação natalina. 

 
 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 24 de setembro de 2020. 

 
 

 
AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
 
 
 

ÂNGELA SILVEIRA SOARES 
Secretária de Administração 

 
 

Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se.  
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