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Processo Nº: 392/2020 
Requerente: PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL 
Assunto: MENSAGEM Nº 020/2020 
 
 

RELATÓRIO 
 

 
 O expediente versa sobre Mensagem sob nº 020/2020, oriunda do 

Poder Executivo Municipal, cujo objeto se trata: “Altera Lei nº 2.906, de 26 

de outubro de 2006, quanto ao funcionamento do Conselho Tutelar do 

Município de Sapucaia do Sul.” 

 

Em atenção às medidas adotadas pela administração para 

enfrentamento da crise pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem de 

Serviço nº 004/2020), o expediente tramita exclusivamente em formato 

digital. Constam dos autos virtuais os seguintes documentos em anexo:  

 

001 solicitação via email (pdf, 1 página);  

002 mensagem (pdf, 4 páginas). 

 

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo, busca 

amoldar-se às recomendações apresentadas pelo órgão Ministerial – 

Ministério Público/RS, com o fito único de adequar-se as cargas horárias de 

trabalho dos conselheiros tutelares e suas alterações consoante dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ante à sua necessidade de jornada 

de trabalho de 24 horas ininterruptas. 
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Dito isso, busca-se através desta adequação legislativa amoldar-se 

à realidade da cidade quanto à jornada de trabalho dos seus conselheiros 

tutelares, deixando mais claro os seus horários de trabalho, suas condições 

e os regimes de plantão. 

 

Os chamados conselhos municipais enquanto órgãos que se propõe 

a oportunizar a participação dos comuns nas deliberações e no 

estabelecimento de políticas públicas, constituem inovação jurídica trazida 

pela égide da chamada “Constituição Cidadã de 1988”.  

 

A respeito de sua natureza jurídica, mesmo que os conselheiros 

municipais não possam ser interpretados como sendo órgãos da 

administração pública no sentido estrito, também não são associações 

privadas, de modo que tais conselhos efetivamente integram a estrutura 

básica do Poder Executivo, da Secretaria ou órgão da área social aos quais 

estão vinculados. 

 

Logo a iniciativa de Projetos que disponham sobre estes órgãos 

está devidamente inserida na esfera de competência privativa do Poder 

Executivo, a quem compete determinar suas atribuições, organização e 

funcionamento. 

 

Dito isso, considerando que tais alterações e adequações 

apresentadas pelo Poder Executivo estão em convergência com as 

“recomendações” dispostas pelo Ministério Público, revelam-se 

desnecessárias maiores elucubrações a respeito do tema em debate.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de todo o exposto, em atenção aos argumentos e fundamentos 

apresentados, frente à análise jurídica e legal disposta, opinamos quanto à 

viabilidade de tramitação da presente, encaminhamos o expediente ao 

prosseguimento.  

 

À conclusão superior, e com aprovação, encaminhem-se os autos à 

Diretoria Legislativa para as devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 5 de agosto de 2020. 

 

 

Pablo José Camboim de Souza 
OAB/RS 50.493 

Matrícula 881 
 
 

João Roberto da Fonseca Junior 
Procurador Chefe 

OAB/RS 69.257 


