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PROJETO DE LEI NO (ç no1s.

ALTERA A LEI MUNICIPAL NO 6.773, DE

20í7, euE orspôs soBRE otspóe soBRE
e cnnÇÃo E o FUNcToNAMENTo Dos
coNsELHos TUTELARES e oÁ ourRes
pRovroÊrucras.

FAÇo SABER oUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1o O arÍ.71, da Lei no 6.773, de 10 de novembro de 2017, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 71. Mediante provocação do Ministério Público ou por denúncia

fundamentada de qualquer cidadão, o PrefeÍto l\4unicipal poderá

proceder ao afastamento temporário do Conselheiro Tutelar, até que se

apurem os fatos, a Íim de evitar danos ao serviço público e/ou

interferência no andamento das investigaçÕes."

Art. 2o Ficam revogados os artigos 68, 70, e o parágrafo único do art. 72,

da Lei n.o 6.773, de 2017 .

Art 30 Demais disposiçÕes náo mencionadas nesta Lei permanecem

inalteradas

Art. 40 Esta L tra em vigor na data de sua
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Gabinete do Prefeito Municip
Cascavel. 24 de julho de 2

Leona o Paranhos,
Pre ito Municipal
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GOVERNO MU NICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Gera do Município

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Vereadores(as),

Submeto à elevada apreciação dos Senhores lvlembros da Câmara

Itlunicipal o anexo Projeto de Lei que "ALTERA A LEI MUNICIPAL N" 6,773. DÉ 2017.

QUE DrSPÔS SOBRE D|SPÔE SOBRE A CRrAÇÃO E O FUNCIONAIVENTO DOS

CONSELHOS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.'

O presente Projeto de Lei propÕe a alteração e revogaçâo de alguns

dispositivos da da Lei Municipal n.o 6.773, de 10 de novembro de 2017, que dispóe

sobre a criação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
por mero 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 d0 CNIDCA perante a

apuração de irregularidades e faltas funcionais praticadas por Conselheiros Tutelares.
com o objetivo de fortalecer a política de atendimento à criança e ao adolescente no

Município.

O CtUDCA, instituiu Comissão Especial, por meio da Resolução n.o

035/2019 - CMDCA, com o intuito específico de propor alteração dos artigos que

dispÕem sobre processos disciplinares de Conselheiros Tutelares nas Leis Municipais.
Como resultado, a Comissáo Especial do CN/DCA. encaminha proposta para alteraÇoes

São eIaS:

"Ás proposlções de mudanças na lei atual visam garantir o cumprimento
dos arÍlgos 131 e 137 do ECA
"AtÍ. 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."
"AtÍ. 1 37. Ás decrsÕes do Conselho Tutelar somente poderão ser reylsfas
pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. "

COÍVS/DERÁIVDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA e Conselho Tutelar - CT foram criados com
competências d,sÍlnfas, sendo que ao CMDCA cabe deliberar e controlar as
aÇões dâ política municipal dos direitos da criança e do adolescente,
assegurada a pafticipaçáo popular paritária por meio de organizações
representativas. vinculado à Secretaria Municipal de ÁsslsÍêncla Socla/
prevtsão legal d o aftigo 12 da Lei Municipal No 6.745/2017, e ao Conselho
Tutelar a proteção dos direitos de crianças e adolescenles com atribuições
preuislas no aftigo 136 da Lei Federal n" 8.069/1990, enquanto Orgáo
integrante do SisÍema de Garantia de Direitos, e que ambos devem
trabalhar conjuntamente em prol dos direllos assegarados na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
CONSTDERÁNDO que os Conse/hos SeÍorlals e de Direitos Íéry -5eu
fundamento legal, primário na Constituição Federal, no aft. ?6&\-itc,q§.
determina a descentralização das ações governamentais na iirrçq aç.1
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assisÍêncra socla/ e a parÍicipação da sociedade, por meio de organizações
representativas, na formulação e no controle das açÕes e no aft. 227 que
reforça a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado na
garantia dos dlreiÍos de crianças e estende a descentrahzação e a
participação socra/ âs ações de atendimento;
CO,VSTDERÁNDO que as quesÍões de cunho administrativo e disciplinar.
relacionadas ao Conselho Tutelar não são atribuição do CMDCA e sÍm do
Executivo Municipal, pois ao CMDCA cabe o controle socrãl das Politicas
Públicas Municipais de Atendimento âs CrianÇas e Ádolescenles e a defesa
dos dlreiÍos coletivos;
CONSIDERANDO que o fato de dispor no art. 20, lnciso Xlll da Lei
Municipal no 6.745/2017 que é competência do CMDCA participar de
comlssões. de sindicância e processo administrativo disciplinar, para apLtrar
eventual irregularidade e falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar
no exercício da funçáo. contribui sobremaneira de forma negativa, gerando
dificuldades de relacionamento entre conselheiros tutelares e conselheiros
de direitos do CMDCA, dificultando as aÇoes parceiras em prol da políüca
municipal dos dlreltos da crianças e do adolescente, que deve ser
alicerçada no trabalho conjunto entre CMDCA e Conselheiros Tutelares e
desÍes com toda a rede de atendimento e Órgàos do SisÍema de Garantra
de Direitos do lVlunicípio de Cascavel;
CONSIDERANDO que esta temática tem sido discutida na Comissão de
Etica e Disciptina do CMDCA e na plenária cleliberativa do Conselho, as
quais foram atrtbuidas as funções prevlsÍas no aft. no 68 da Lei Municipal no

773/2017 com deliberação na Reunião Ordinária de 12/06/201 I de
instituição de Comissáo Temporária, com a responsabilidade de elaborar
minuta de proposição de alteraçáo dos artlgos que dispõem sobre
processos disciplinares de Conselheiros fuÍelares, das Lels Municipais no
6.745/2017 e 6.773/2017 e apresentação do documento para apreciação e
deliberação da plenária do ClvlDCA na Reunião Ordinária do més de
agosto do corrente ano.

Complementando as razóes tecidas pelo CMDCA, na mesma toada a

Resolução n o 17 Ol2O1 4ICONANDA:

Art. 30. No exercÍcio de suas atribuiçÕes, o Conselho Tutelar nâo se
subordina ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal de Direitos da
Criança e do Adolescente. com o qual deve manter uma relaçáo de
parceria, essencial ao trabalho conjunto dessas duas instâncias de
promoção, proteção, deÍesa e garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes.
10 Na hipótese de atentado à autonomia do Conselho Tutelar, deverá o
órgão noticiar às autoridades responsáveis para apuraÇão da conduta do
agente violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.
2o Os Conselhos Estadual, Municipal 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 apuração
dos fatos.
Art. 31. O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu
membro de responder pelas obrigaçÕes funcionais e administ
ao órgão ao qual está vinculado, conforme previsáo legal
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Art. 41. Cabe à legislaÇâo local definir as condutas vedadas aos membros
do Conselho Tutelar, bem como, as sanÇÕes a elas cominadas, conforme
preconiza a legislação local que rege os demais servidores.

A atuaçáo do Conselho Tutelar e as açÕes do CIMDCA devem estar em

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

que o exercício do poder disciplinar seja exercido exclusivamente pelo Poder Executivo
Ivlunicipal. sem a participação do CMDCA, frente aos Conselheiros Tutelares, quando

necessário.

As alteraçóes propostas não aíetam 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 m unicipal.

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

função tipica: formulaçáo da política de atendimento à criança e ao adolescente no

l\rlunicípio e na fiscalização de sua execuçáo por parte do Poder Público, é que submeto
o anexo projeto de lei.

Essas sâo Senhor Presidente, a razão que justifica elaboraÇão deste Projeto

de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores f\/embros da Câmara Legislativa.
renovando a Vossa Excêlência, os

consideraçâo.

Ao Excelentíssimo Vereador
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

meus

Leona 'o Faranhos,
Pre to lVlunicipal

elevada estima e d istinta

inete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 24 de j ulho de 2019
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