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FAÇO SABER QUe R CRIUnRA MUN|C|PAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1o Fica revogado o inciso Xlll do art. 20 da Lei Municipal no 6.745, de

23 de agosto de2017.

Art. 2o Demais disposiçôes não mencionadas nesta Lei permanecem

inalteradas.

Art. 30 Esta Lei entra em publicação, ficam
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binete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 24 de julho de 201

no

or na data de

ô,.-
PROJETO DE LEI N' , ) IZO'19,

ALTERA A LEI MUNICIPAL NO 6.745, DE 2017, QUE
DISPÔS SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE, DA
cRrAÇAO DO CONSELHO MUNTCIPAL DOS
DTRETTOS DA CR|ANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
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MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres vereadores(âs)

Submeto à elevada apreciaçáo dos Senhores [vlembros da Câmara t\,4unicipal

o anexo Proieto de Lei que "ALTERA A LEI MUNICIPAL N" 6.745, DÉ.2017, QUE

DtsPos soBRE A POLíT|CA TMUNTCTPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE. DA CR|AÇÃO DO CONSELHO MUNtCtPAL DOS DIRETTOS DA

cRrANÇA E DO ADOLESCENTE E DA OUTRAS PROVTDÊNCtAS."

O presente projeto de lei visa revogar o inciso Xlll, do art. 20, da Lei

f\ilunicipal no 6.745. de 23 de agosto de 2017, no que compete aos conselheiros do

CMDCA "participar de Comissões. de sindicância e processo administrativo disciplinar

para apurar eventual irregularidade e falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar no

exercício de suas funçÕes;"

O Conselho trilunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

por meio do Ofício n.o 17512019, requisitou ao Poder Executivo Municipal, por meio da

Secretaria Municipal de Assistência Social, alteração a Lei Municipal supracitada.

especificamente nos dispositivos que tratam das atribuiÇões do CMDCA perante a

apuração de irregularidades e faltas funcionais praticadas por Conselheiros Tutelares,

com o objetivo de Íortalecer a política de atendimento à criança e ao adolescente no

Mu n icÍpio.

O CMDCA, instituiu Comissáo Especial. por meio da Resolução n.'035/2019

- CMDCA, com o intuito específico de propor alteraçâo dos artigos que dispÕem sobre

processos disciplinares de Conselheiros Tutelares nas Leis Municipais. Como resultado,

a Comissão Especial do CMDCA, encaminha proposta para alteraçÕes. são elas:

"/s proposlÇôes de mudanças na lei atual visam garantir o cumprimento dos
artigos 131 e 137 do ECA:
"Art. 131 . O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei."
"Art. 137. Ás declsôes do Conselho Tutelar somente poderão ser revisÍas
pela autorídade judiciária a pedido de quem tenha legítimo lnÍeresse. ''

COMIDERANDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA e Conselho Tutelar - CT foram criados com
competências dlsfrnÍas, sendo que ao CMDCA cabe deliberar e controlar as
aÇões da política municipal dos direitos da criança e do adolescente.
assegurada a participação popular paritária por meio de organizações
representativas, vinculado à Secretaria Municipal de Ásslsténcla Socral.
previsao legal d o arÍigo 12 da Lei Municipal No 6.745/2017, e ao çonselho
Tutelar a proteção dos direitos de crianças e adolescentes co
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previstas no aftigo 136 da Lei Federal no 8.069/1990, enqlla
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integrante do SlsÍema de Garantta de Direitos, e que ambos devem trabalhar
conjuntamente em prol dos dlreltos assegurados na Constituição Federal e
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
CONSIDÉRANDO que os Conse/hos SeÍorlals e de Direitos têm seu
fundamento legal, primário na Constítuição Federal, no aft. 204 que
determina a descentralização das ações governamentais na área da
asslsÍêncla social e a participação da sociedade, por meio de organizações
representativas. na formulação e no controle das aÇÕes e no art. 227 que
reforça a responsabÍlidade da família, da sociedade e do Estado na garantia
dos dlreltos de crianças e estende a descentralização e a participação social
âs aÇÕes de atendimento;
CONSIDERANDO que as quesÍões de cunho administrativo e disciplinar,
relacionadas ao Conselho Tutelar não sáo atribuição do CMDCA e sim do
Executivo Municipal, pois ao C\IDCA cabe o controle social das PolÍticas
Públicas Municipais de Atendimento âs Crianças e Adolescentes e a defesa
dos dlrelÍos coletivos:
CONSIDERANDO que o fato de dispor no aft 20, lnciso Xlll da Lei Municipal
n" 6.745/2017 que é competência do CMDCA pafticipar de comlssóes, de
sindicância e processo administrativo disciplinar. para apurar eventual
irregularidade e falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar no exercício
da f unção, contribui sobremaneira de forma negativa, gerando dificuldades
de relacionamento entre conse/heiros tutelares e conselheiros de direitos do
CMDCA, dificultando as ações parceiras em prol da política municipal dos
direitos da crianças e do adolescente, que deve ser alicerçada no trabalho
conjunto entre CMDCA e Conselheiros Tutelares e destes com toda a rede
de atendimento e Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos do Município de
Cascavel;
CONS/DERANDO que esta temática tem sido discutida na Comissão de
Etica e Disciptina do CMDCA e na ptenária deliberativa do Conselho, as
quaís foram atribuídas as funções prevlslas no art. no 68 da Lei Municipal no

6.773/2017 com deliberação na Reunião Ordinária de 12/06/2019 de
instituição de Comlssão Temporária, com a responsabilidade de elaborar
minuta de proposição de alteração dos arÍlgos que dispõem sobre processos
disciplinares de Conselheiros Tutelares, das Leis Municipais n' 6.745/2017 e
6.773/2017 e apresentação do documento para apreciação e deliberação da
plenária do ClttlDCA na Reunião Ordinária do m,ês de agosto do corrente ano.

Complementando as razÕes tecidas pelo CIVIDCA na mesma toada a Resolução

n.' 170l2O1 1CONANDA:

Att. 30. No exercício de suas atribuições. o Conselho Tutelar náo se
subordina ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal de Direitos da
Criança e do Adolescente, com a qual deve manter uma relação de parcerta,
essencla/ ao trabalho conjunto dessas duas instâncias de promoção.
proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescenÍes.
1o Na hipótese de atentado à autonomia do Conselho Tutelar, deverá o órgão
noticiar às autoridades responsávels para apuração da conduta do agente
violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.
20 Os Çonselhos Estadual, ltlunicipal e do Distrito Federal dos Direitos da
Criança e do Adolescente também serão comunicados na hipótese de
atentado à autonomia do Conselho Tutelar, para acompanhar,.a
dos faÍos
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A atuaÇão do Conselho Tutelar e as açÕes do CMDCA devem estar em

harmonia e se complementar, desta forma é indispensável as alteraçÕes propostas para

que o exercÍcio do poder disciplinar seja exercido exclusivamente pelo Poder Executivo

Municipal, sem a participaçáo do CN/DCA, frente aos Conselheiros Tutelares, quando

necessário.

A revogação do inciso Xlll, do art. 20. da Lei no 6.745, de 2017, não afeta a

apuração de irregularidades e faltas funcionais praticadas por Conselheiro Tutelar, uma

vez que os processos de sindicância e administrativos disciplinares terão o mesmo rito

processual aplicado ao servidor público municipal.

Por fim, com a finalidade de garantir que o CMDCA se concentre em sua

Íunção tÍpica: formulação da política de atendimento à criança e ao adolescente no

lvlunicÍpio e na fiscalizaÇão de sua execução por parte do Poder Público, é que submeto

o anexo projeto de lei.

Essas sáo Senhor Presidente, a razão que justifica elaboração deste Projeto
de Ler que submetemos à apreciaçâo dos Senhores Membros da Cámara Legislativa,

meus p rote levada estima e distinta

C

Leonal
Prefei

Paranhos,
Irilunicipaí.

Ao Excelentissimo Vereador
Alécio Natalino Espinola
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

do Prefeito Municipal,
cavel, 24 de julho de 20'19
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Art. 31. O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu
membro de responder pelas obrigações functonais e administrativas junto ao
órgão ao qual está vinculado, conforme previsão legal.
Ar1. 41. Cabe à legislação local definir as condutas vedadas aos membros do
Conselho Tutelar, bem como, as sanÇÕes a elas cominadas, conforme
preconiza a legislaçào local que rege os demais servidores.
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