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=LEI MUNICIPAL Nº 2.953 DE 30 DE ABRIL DE 2020= 

“Altera o § 6° do artigo 11 e o artigo 35, ambos da Lei nº. 2.753 de 01 de abril de 2015, que 
versa a respeito do Conselho Tutelar no âmbito do município de General Salgado e dá outras 
providências”. 
 
Autor: A Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Wanderley Rodrigues de Souza – 
Presidente; Ramiro Murilo de Souza – Vice-Presidente; Robinson Segredi Carlos de Castro – 
Membro; e, A Comissão de Finanças e Orçamento: Norival Mancini – Presidente; Ivo de Souza 
Guimarães – Vice-Presidente; e Robinson Segredi Carlos de Castro – Membro. 
 

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO NETO, Prefeito Municipal de 
General Salgado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 

 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE 
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
   Art. 1º. Fica Alterado o § 6° do artigo 11 da Lei nº. 2.753 de 01 de abril de 2015, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
  Artigo 11º. (...) 
 
  (...) 
  § 6°. No caso de o Conselheiro Tutelar pretender concorrer a outro cargo eletivo, 
deverá se desincompatibilizar no período de 03 (três) meses anterior ao pleito, sem 
remuneração, evitando-se desvio ou prejuízo na atuação do Conselho Tutelar. 
  (...) 
 
  Art. 2º. Fica Alterado o artigo 35 da Lei nº. 2.753 de 01 de abril de 2015, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
  (...) 
  Artigo 35. Os membros do Conselho Tutelar poderão, durante o exercício de seu 
mandato, solicitar o afastamento temporário e não remunerado, para fins particulares, pelo 
prazo máximo de 03 (três) meses, improrrogáveis, e para concorrer a cargo eletivo, iniciando 
em 03 (três) meses antes do pleito, até a data da realização deste. 
  § 1º. Comunicado o Conselho, pelo seu membro, do pleito de licença temporária, 
aquele providenciará, imediatamente a convocação do primeiro suplente para assumir as 
funções até o fim da licença respectiva. 
  § 2º. Findo o prazo das licenças previstas no caput, não havendo retorno às 
funções originais no primeiro dia útil subseqüente ao fim do prazo da licença, o membro do 
Conselho, perderá o mandato, com a manutenção do suplente mencionado no parágrafo 
anterior, no cargo.  
  § 3º. Durante o período dos afastamentos previstos no caput, o Conselheiro 
afastado não fará jus à remuneração. 
  (...) 
 

  Art. 3º. Ficam mantidos os demais artigos. 
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  Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei serão 
suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas com a abertura de créditos adicionais ou 
especiais, se necessário. 

 
  Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
    
Prefeitura Municipal de General Salgado, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

José Augusto de Carvalho Neto 
       Prefeito Municipal 

 Publicada e registrada na Secretaria em data supra. 
 
 

Karina Paula Guimarães Frota 
             Secretária  


