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PROJETO DE LEI Nº 046-03/2015 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal n°4.276, 
de 02 de agosto de 2006, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Proteção aos Direitos 
da Criança e do Adolescente, cria o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, o  Conselho Tutelar, o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

 
Art. 1° Altera o parágrafo terceiro do art. 6º da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de 

agosto de 2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§ 3º O COMDICA constituirá uma Mesa Diretora (ou Coordenação Geral), 

composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário, eleita e empossada em Reunião 
Plenária, a cada dois anos ou quando houver vacância de cargo, ou dentre os membros 
que o compõem, e conduzidos há mais um mandato.” 

 
Art. 2º Altera o art. 18. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de agosto de 2006, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “Art. 18. 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. 3º Cria o art. 17A. na Lei Municipal nº 4.276, de 02 de agosto de 2006, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 

“18A. O Conselho Tutelar será composto por 05 (cinco) membros, escolhidos 
pelo Colégio Eleitoral, em voto secreto, constituído pelas entidades inscritas e 
cadastradas no COMDICA.” 

 
Art. 4º Altera o inciso segundo do art. 20. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de 

agosto de 2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“II- prova de conhecimento específico e português instrumental;” 
 
Art. 5º Revoga o inciso terceiro do art. 20. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de 

agosto de 2006. 
 
Art. 6º Altera o parágrafo segundo do art. 20. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de 

agosto de 2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§ 2º Os candidatos a membros do CT farão inscrição no COMDICA ou local 

marcado, no prazo estipulado apresentando os documentos que comprovem os 
requisitos exigidos por esta Lei, quando serão encaminhados para a realização de 
prova de conhecimentos específicos e português instrumental.” 
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Art. 7º Acrescenta o parágrafo quinto ao art. 20. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 
de agosto de 2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “§ 5º Será ofertado pela administração municipal, oficina preparatória para o 
processo seletivo de conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença do candidato 
em 75% (setenta e cinco por cento) dos encontros.” 
 

Art. 8º Altera o art. 21. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de agosto de 2006, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 21. O COMDICA, através de Resolução e com ampla divulgação, 
estabelecerá os critérios para cadastro das Entidades locais que, através de seus 
representantes, irão compor a Assembléia que fará a escolha dos membros do 
Conselho Tutelar e de seus suplentes.” 

 
Art. 9º Altera o parágrafo primeiro do art. 29. da Lei Municipal nº 4.276, de 02 de 

agosto de 2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§ 1º Para o funcionamento 24 horas do dia, os conselheiros deverão garantir o 

atendimento em dois turnos sem prejuízo aos atendimentos noturnos, feriados e finais 
de semana, em “sobre aviso”.” 

 
Art. 10. Revoga o art. 4º da Lei Municipal nº 5.958, de 02 de janeiro de 2013 e 

acrescenta o inciso sexto ao art. 32. da Lei Municipal n° 4.276, de 02 de agosto de 
2006, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

“VI -  Licença-paternidade.” 
 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de março de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 30 de março de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 046-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 046-03/2015, que 
altera dispositivo da Lei Municipal n°4.276, de 02 de agosto de 2006, que dispõe sobre 
a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o  Conselho Tutelar, o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
nº 1455/2015 e visa atender ao pedido encaminhado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Considerando que o Conselho Tutelar constitui-se em órgão 
essencial do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (Resolução 
nº 113 do CONANDA), concebido pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Solicitamos a alteração da Lei Municipal nº 
4.276, de 02 de agosto de 2006, visando seguir o processo de escolha em data 
unificada em todo território nacional dos membros do Conselho Tutelar de Estrela. 

Cabe salientar que as alterações aqui propostas foram 
formuladas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
discutidas com a Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos, todas 
recomendadas pela Resolução nº 170/2014 do CONANDA. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise e aguardamos a emissão de Parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


