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PARECER Nº 1918 /2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 0115/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador José Américo que “Altera o 
art. 12 da Lei 11.123, de 22 de novembro de 1991, que trata sobre o mandato dos 
membros dos Conselhos Tutelares, acrescenta à redação do art. 5º da lei 13.116, de 9 
de abril de 2001 (alterada pela Lei 15.518, de 28 de dezembro de 2011), que dispõe 
sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares), e dá outras providências.  
A proposta em análise tem por objetivo adequar o ordenamento local ao Nacional. Tal 
feito se justifica, pois em 25 de julho de 2012 foi conferida nova redação ao art. 134 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 12.696. Essas alterações, no 
art. 134 do Estatuto, tratam, sobretudo, do tempo de mandato e da remuneração dos 
Conselheiros Tutelares. De acordo com a nova redação, o tempo de mandato que era 
de 3 anos, passa a ser de 4 anos. Já em relação à remuneração, esta deverá ser 
garantida aos Conselheiros juntamente com cobertura previdenciária, gozo de férias 
remuneradas (acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal), licença-
maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina.  
De acordo com a exposição de motivos que acompanham o projeto, “o presente 
Projeto de Lei tem como principal objetivo o reconhecimento dos direitos sociais 
assegurados aos Conselheiros Tutelares, visando o mandato dos conselheiros de três 
para quatro anos.”  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto, todavia na forma de um 
SUBSTITUTIVO.  
Em vista do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, 
nos termos do SUBSTITUTIVO DA CCJLP.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 25 de setembro de 2013.  
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