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LEI COMPLEMENTAR No 007/2.020, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

"Altera parte da Lei Complementar no 00312011, de 
13/12/201, da Lei Complementar no 00412012, de 
10/0412012, e parte do Anexo único da Lei no 504-A/2017, 
de 22111/2017, que Reorganizou a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Umirim, no 
que se refere ao cargo em comissão a serem providos pelo 
exercício da função de confiança popuiar, denominados 
Consellzeiros Tutelares, eleit~s por voto universal e 
facultativo dos cidadrios umirienses, parte da Estrutura 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, JUt fonna 
que indica" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIR JM. ESTADO DO CEARÁ. Faço saber 
que a Câmant Municipal aprovou e eu sallc iono a seguin te Lei: 

Art. 1°. O artigo 1°, da lei Complementar Municipal nc 003/20 l l. de 13 
de dezembro de 2011, que criou o cargo de Conselheirot a) Tutelar, passa a ter a seguinte 
redação : 

"At1. 1°. São criados 05( cinco) cargos de mandato elet ivo de Conselheiro( a) Tutelar, sem 
vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, exercido com dedicação 
exclusiva, em caráter temporário, mediante mandato com dpração de 04(quatro) anos, 
permitida recondução por novos processos ele esco !ha, conforme Lei Federal 11° 

13.824/2019, de 09/05/20 19, que alterou o art. 132 da t~e i ~1° 8.069, ele 13 de julho de 
J 990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cnm rem un,:;raçé1o e carga horária na forma 
do /\.nexo Único, parte integrante dest<t Lei'' 

Art. 2°. O cargo de mandato eletivo de Conselheiro ~ a) Tutelar, criado por 
esta Lei, fará parte da Estrutura Organizacional da Ael mini straçfto Püblica Municipal. 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Soc[al, será provido por meio do 
processo eletivo, pelo sufrágio universal , direto, secn.:m e íàcu itativo, dos eleitores, 
maiores de dezesseis (16) anos, regularmente, inscritos nas seções eleitorais do 
município, observados os termos do art. 139, ~ 1° Lei l1° 12.696/20 12 e da pertinente 
Resolução do Conselho Nacional dos Din~itos da Criança e do Adolescente -
CONANDA. 

Art. 3°. Os(As) Conselh.::iros(ns) Tutelr.res .~ leito s serão nomeados(as) 
por ato do Chefe do Poder Executivo Mun icipal, e exon~+ac!oscas) ao final ele seus 
mandatos ou nos casos previstos na legis lação vi gente. 

Art. 4°. O(A) servidor( a) público munici pal efeti vo que vier a 
mandato de Conselheiro(a) Tutelar cuj a jo rnacl~t ele trabalho seja igual ou superi r 
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horas semanais, ficará licenciado do seu cargo efetivo, podendo, entretanto optar pela 

remuneração mais vantajosa. 

Art. 5°. Aos membros do Conselho Tute lar, apesar de não terem vínculo 
empregatício com o Município de Umirim-CE. , será assegurado o direito a cobertura 
previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1 /3 (um terço) do valor 
da remtmeração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina, 
cumprindo o que estabelece o art. 134, do Estatuto da ~riança e do Adolescente, 
conforme redação dada pela Lei 12.696/20 12". 1 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
próprias consignadas no Orçamento do Município. 

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário e seus efeitos financeiros retroagem a O 1 de fevereiro de 2020. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 19 

de fevereiro de :2.020. 

. 
Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeirl'jl 

PREFEITO MUN CIP AL DE UMIRJM-CE 
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ANEXO ÚNICO, da Lei Complementar no 007/2020, de 19 de fevereiro de 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Quadro dos Cargos de Mandato Elritivo 

Cargo Quantidade Remuneração (R$) Carga Horaria 

Conselheiros( as) Tutelares os 1.800,00 40h/s 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 19 

de fevereiro de 2.020. 

Felipe Carlos U hôa Sales Ribeiro 
PREFEITO MUNIC PAL DE UMIRIM-CE 
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