PROJETO DE LEI N.º 5.285, DE 2016
(Do Sr. Weverton Rocha)
Institui o piso salarial profissional nacional para os Conselheiros
Tutelares.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7779/2014.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os
Conselheiros Tutelares.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional dos Conselheiros Tutelares,
a que faz referência o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, é de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais) mensais.
Paragrafo único. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar a
remuneração dos cargos de Conselheiro Tutelar, para jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais.
Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
elaborar ou adequar as respectivas legislações orçamentárias, a fim de cumprir o
disposto nesta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor dentro de 1 (hum) ano da data de sua
publicação.
JUSTIFICATIVA
Com o intuito de cumprir as diretrizes estabelecidas no artigo 227 da
Constituição Federal de 1988, foi criado o Conselho Tutelar – órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 131 da Lei n° 8069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
A criação e institucionalização dos Conselhos Tutelares, além de objetivar
uma atenção maior às crianças e adolescentes, visou desjudicializar questões
sociais, evitando-se ações repressivas na solução de conflitos. Tais Conselhos
podem ser considerados inclusive como instrumentos de controle social, uma vez
que zelam pelas garantias dos menores, servindo inclusive como ferramenta de
fiscalização das demais instituições que prestam atendimento a esse público.
A despeito da importância social de tais entidades, em muitos municípios
os membros do Conselho Tutelar têm sido deixados de lado em relação às políticas
públicas voltadas à proteção da infância e da juventude. Há notícia, como ocorre na
grande maioria dos municípios do Estado do Maranhão, de que os conselheiros
percebem salário equivalente a tão somente um salário mínimo, o que corresponde
a remuneração diária de R$ 29,33 (vinte e nove reais e trinta e três centavos).
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Devido a sua importância social, e em virtude da proteção integral à
criança e ao adolescente estabelecida no art. 227 da Constituição Federal,
entendemos que a remuneração dos conselheiros tutelares deve equivaler a valor
superior a um salário mínimo; e a única maneira de se garantir esse direito é com a
edição de lei nacional que estabeleça piso remuneratório para essa categoria de
trabalhadores.
Assim, propomos este projeto a fim de que o piso salarial nacional dos
Conselheiros Tutelares seja fixado no valor de R$ 3.520 (três mil, quinhentos e vinte
reais), equivalentes a quatro salários-mínimos, não podendo os entes públicos
fixaram remuneração em patamar inferior.
Sala das Sessões, em 17 de maio de 2016.
Deputado Weverton Rocha
PDT/MA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
.......................................................................................................................................................
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem , com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em
consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A Lei estabelecerá:
I – o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
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II – o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.....................................................................................................................................................
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DO CONSELHO TUTELAR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito
Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração
pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato
de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.
(Artigo com redação dada pela Lei nº 12.696, de 25/7/2012)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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