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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARCO-CEARÁ 

 

 

INDICAÇÃO N° 002/2016 

 

INDICA ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal envio de Projeto de Lei que 

disponha sobre reajuste no vencimento dos 

Conselheiros Tutelares de Marco, na forma 

que indica. 

 

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal o envio de Projeto de Lei que 

disponha sobre reajuste no vencimento dos Conselheiros Tutelares de Marco, 

na forma que indica. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 26 

de fevereiro de 2016. 

 
FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 

Vereador Presidente 
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Justificativa 

 

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo fiel cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, devidamente previsto na Lei nº 8.069/90 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

É certo que o Conselho Tutelar é órgão da administração pública 

municipal, instituído pelo legislador federal, dependendo dos municípios para 

regulamentação, quanto à instalação e funcionamento, bem como quanto ao 

vencimento de seus membros. 

Por essa razão, o Município de Marco deve reconhecer o árduo 

trabalho exercido pelos Conselheiros, que carece de reajustes salariais 

equiparados ao serviço prestado. 

O aumento do vencimento acontece em virtude do exercício da função 

em caráter de dedicação exclusiva. Isso quer dizer que os Conselheiros, que 

hoje podem exercer outras funções, atuarão apenas em função do Conselho. 

Entre as atribuições da função, estão: 

 Atender crianças e adolescentes ameaçados ou que tiveram seus 

direitos violados e aplicar medidas de proteção; 

 Atender e aconselhar pais ou responsáveis; 

 Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o estatuto 

tenha como infração administrativa ou penal; 

 Encaminhar à justiça os casos que a ela são pertinentes; 

 Requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes, 

quando necessário; 

 Levar ao Ministério Público casos que demandem ações judiciais de 

perda ou suspensão do pátrio poder; e, 

 Como o Juiz e o Promotor, o Conselho Tutelar pode, nos casos a que 

atende, fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais 

que executam programas de proteção e socioeducativos. 
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Também, há a Lei Federal nº 12.696/2012, que, em seu Art. 1º, altera 

os Arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, os quais passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

Cabe mencionar que de acordo com o Art. 134, baseado na referida 

Lei, lei municipal ou distrital disporão sobre o local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto ao vencimento dos 

respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:  

 

“I - cobertura previdenciária;  

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor 

da remuneração mensal;  

III - licença-maternidade;  

IV - licença-paternidade;  

V - gratificação natalina. ”  

Também, a Lei Municipal nº 164/2015, de 22 de abril de 2015, que 

acrescenta o § 5º ao caput do Art. 17, da Lei nº 054, de 22 de novembro de 

1994, conforme seu Inciso VI, os membros do Conselho terão, ainda, direito 

a diária, quando em atividade fora do Município. 

Segue, em anexo, modelo de Projeto de Lei. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 26 
de fevereiro de 2016. 

 
FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 

Vereador Presidente 
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PROJETO DE LEI N.º ___, DE ___ DE ____________ DE 2016. 

 

 

EMENTA: Concede reajuste no 

vencimento dos Conselheiros Tutelares 

na forma que indica. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCO/CE, no uso de suas atribuições legais, 

faço saber que a Câmara Municipal de Marco aprovou e eu sancionado a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o reajuste de ___% (...) 

no vencimento dos Conselheiros Tutelares oficiantes em Marco, que doravante 

perceberão a importância de R$ (...). 

Art. 2º As despesas desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária (...). 

Art. 3º Os efeitos financeiros do reajuste de que trata a presente Lei retroagirão 

a 1º/01/2016. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições e contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Marco/CE, aos ___ de ___________ de 2016. 

 

(...) 

Prefeito Municipal  

 


