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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 007/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 006/2019   Conclusão: Favorável, com emenda. 

Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 

Data: 01 de abril de 2019 

Ementa: Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

bem como dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 

o Conselho Tutelar. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 

como objetivo atualizar a legislação acerca do Conselho Tutelar. Ressalta-se que as leis 

municipais atualmente vigentes a respeito desse tema, encontram-se desatualizas e em 

dissonância com as Resoluções 170 do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, 

além de outras atinentes ao tema. 

II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam pela possibilidade do 

trâmite do Projeto de Lei, não apontando erros quanto ao conteúdo, porém indicou a 

necessidade de corrigir a redação do artigo 105, para desdobra-los em dois artigos, um 

com a cláusula de vigência e outro com a cláusula de revogação.  

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 

forma o que determina o art.30, I, da Constituição Federal. 

IV. A iniciativa está corretamente exercida, uma vez que cabe ao Prefeito a criação, 

estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração Pública, nos 

termos do art. 60, II, alínea “d” da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, aplicável 

aos municípios, por força do seu art. 8º. 

V. Quanto aos acréscimos de requisitos para o preenchimento do cargo de 

Conselheiro Tutelar, constantes no artigo 42, a atual interpretação jurisprudencial tem 

sido favorável no sentido de que o rol estabelecido no artigo 133 do ECA é meramente 

exemplificativo, podendo lei municipal dispor sobre novos requisitos. 

VI. Destaca-se que o Executivo apresentou mensagem retificativa adequando a 

renumeração dos incisos constantes no artigo 53; e a inclusão, no artigo 49, do direito à 
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cobertura previdenciária, prevista no inciso I, do art. 134, do ECA, o que torna o projeto 

de lei viável e constitucional. 

VII. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal, Leis Federais e na lei municipal. 

VIII. Quanto à forma, esta Relatoria acata a sugestão técnica da orientação 

disponibilizada pela área jurídica da Casa. Portanto, com o objetivo de ajustar o texto do 

art. 105 às diretrizes da técnica legislativa constantes na Lei Complementar Federal nº 

95, de 1998, apresenta-se a seguinte emenda separativa. 

“Art. 105. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

“Art. 106. Revogam-se as Leis Municipais nº 474 de 28 de julho de 2006, 

Lei Municipal nº581 de 16 de abril de 2009, Lei Municipal nº 796 de 14 de 

abril de 2015 e Lei Municipal nº 280 de 16 de maio de 2000. ” 

No texto original, o art. 105 constava com a seguinte redação: 

“Art. 105. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as Leis Municipais nº 474 de 28 de julho de 2006, Lei Municipal nº581 de 

16 de abril de 2009, Lei Municipal nº 796 de 14 de abril de 2015 e Lei 

Municipal nº 280 de 16 de maio de 2000.” 

 A Lei Complementar nº 95, de 1998, conhecida como Lei da Técnica Legislativa, 

orienta, em seu art.11, inciso III, alínea “b”, que o conteúdo de cada artigo deve 

restringir-se a um assunto. No caso do art. 105, constavam dois assuntos (vigência e 

revogação) no mesmo dispositivo.  Por esses fundamentos, justifica-se a apresentação 

da emenda separativa ao art. 105 do Projeto de Lei. 

IX. Outrossim, necessário a renumeração de incisos e alíneas: 

 

1) Renumeração dos incisos constantes no artigo 3º, devendo ser lido: 

Art. 3º São órgãos e instrumentos da política de atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA;  
II – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA;  
III – Conselho Tutelar. 
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No texto original, o art. 3º constava com a seguinte redação: 

Art. 3º São órgãos e instrumentos da política de atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA;  
II – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA;  
IV – Conselho Tutelar. 

 

2) Renumeração das alíneas constantes no artigo 12, inciso XII, devendo ser 

lido: 

Art. 12. Compete ao COMDICA: 

[...] 

XII – divulgar, amplamente, à comunidade, por meio da imprensa oficial 
do Município:  
a) o calendário de suas reuniões;  
b) as ações prioritárias da política de atendimento à criança e ao 

adolescente, constantes do plano de ação; 

c) o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, considerando as metas estabelecidas para o 
período, em conformidade com o plano de ação;  
d) os requisitos para celebração de parcerias financiadas com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
e) a relação de projetos de órgãos públicos e de parcerias celebradas 
pela Administração Pública com organizações da sociedade civil, a cada 
exercício financeiro e o valor dos recursos previstos para 
implementação das ações;  
f) o total dos recursos recebidos pelo do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e a respectiva destinação, inclusive com 
cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a 
Infância e a Adolescência; e  
g) a avaliação dos resultados dos projetos e das parcerias financiados com 

recursos dos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

[...] 

No texto original do artigo 12, inciso XII, constava com a seguinte 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
redação: 

Art. 12. Compete ao COMDICA: 

[...] 

XII – divulgar, amplamente, à comunidade, por meio da imprensa oficial 
do Município:  
a) o calendário de suas reuniões;  

b) as ações prioritárias da política de atendimento à criança e ao 

adolescente, constantes do plano de ação; 

c) o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, considerando as metas estabelecidas para o 
período, em conformidade com o plano de ação;  
d) os requisitos para celebração de parcerias financiadas com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
d) a relação de projetos de órgãos públicos e de parcerias celebradas pela 
Administração Pública com organizações da sociedade civil, a cada 
exercício financeiro e o valor dos recursos previstos para implementação 
das ações;  
e) o total dos recursos recebidos pelo do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a respectiva destinação, inclusive com 
cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a 
Infância e a Adolescência; e  

f) a avaliação dos resultados dos projetos e das parcerias financiados com 

recursos dos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

[...] 

3) Renumeração dos incisos constantes no artigo 52, devendo ser lido: 
 

Art. 52. São deveres dos Conselheiros Tutelares:  
I – manter conduta pública e particular ilibada;  
II – zelar pelo prestígio da instituição a que serve;  
III – indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, 
submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado;  
IV – obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício 
das demais atribuições;  
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V – comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o 
Regimento Interno;  
VI – desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;  
VII – declarar-se suspeitos;  
VIII – declarar-se impedidos, nos termos do art. 43;  
IX – adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de 
irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;  
X – tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e 
auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente;  
XI – residir no Município;  
XII – prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas 
pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente 
constituídos;  
XIII – identificar-se em suas manifestações funcionais; e  
XIV– atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.  

[...] 

No texto original do artigo 52 constava com a seguinte redação: 

Art. 52. São deveres dos Conselheiros Tutelares:  
I – manter conduta pública e particular ilibada;  
II – zelar pelo prestígio da instituição a que serve;  
III – indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, 
submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado;  
IV – obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício 
das demais atribuições;  
V – comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o 
Regimento Interno;  
VI – desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;  
VII – declarar-se suspeitos;  
VIII – declarar-se impedidos, nos termos do art. 43;  
VIII – adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face 
de irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;  
IX – tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e 
auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente;  
X – residir no Município;  
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XI – prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas 
pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente 
constituídos;  
XII – identificar-se em suas manifestações funcionais; e  
XIII – atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.  

[...] 

4) Renumeração dos incisos constantes no artigo 60, devendo ser lido: 
 

Art. 60. Para os fins desta lei, considera-se falta grave as seguintes 
ocorrências, atribuídas ao Conselheiro Tutelar:  
I – prática de crime;  
II – abandono da função de Conselheiro Tutelar;  
III– inassiduidade ou impontualidade habituais;  
IV – prática de ato de improbidade administrativa;  
V – incontinência pública e conduta escandalosa;  
VI – ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em no exercício da 
função, salvo em legítima defesa;  
VII – revelação de segredo apropriado em razão da função;  
VIII – corrupção;  
IX – acumulação do exercício da função de conselheiro com cargos, 
empregos públicos ou privados e/ou funções; e  
X – transgressão do artigo 53, incisos I e II e VI ao X. 
[...] 

 

No texto original do artigo 60 constava com a seguinte redação: 

Art. 60. Para os fins desta lei, considera-se falta grave as seguintes 
ocorrências, atribuídas ao Conselheiro Tutelar:  
I – prática de crime;  
II – abandono da função de Conselheiro Tutelar;  
III– inassiduidade ou impontualidade habituais;  
IV – prática de ato de improbidade administrativa;  
V – incontinência pública e conduta escandalosa;  
VI – ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em no exercício da 
função, salvo em legítima defesa;  
VII – revelação de segredo apropriado em razão da função;  
VII – corrupção;  
IX – acumulação do exercício da função de conselheiro com cargos, 
empregos públicos ou privados e/ou funções; e  
X – transgressão do artigo 53, incisos I e II e VI ao X. 
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[...] 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

1) Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 006/2019 de 

autoria do Poder Executivo, com a emenda separativa para desdobrar o art. 105, nos 

termos justificados no item VIII e renumeração de incisos e alíneas nos termos do item 

IX. 

2) Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 

Vivian, Vice: Paulo Rogerio Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o 

projeto de lei nº 006/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 08 de abril de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 007/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria:  PLE 006/2019    Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. José Valdir Vivian 

Data: 01 de abril de 2019 

Ementa: Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem 

como dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o 

Conselho Tutelar. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 006/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº07/2019, concluiu ser favorável à 
tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos constitucionais de 
competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o projeto 
de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, para 
exame da sua compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

3) Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 

sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 006/2019 de autoria do Poder 

Executivo. 

4) Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e orçamento, Presidente: Marlise 

Rosane Traesel, Vice: José Valdir Vivian- 1º suplente, Membro: Valdir de Almeida Bueno, 

examinando o Projeto de Lei nº 006/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 08 de abril de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 
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Membros: _______________________         ________________________   


