
LEI Nº 17.959/2014

ALTERA DISPOSITIVOS
DA LEI 16.776/2002 QUE
DISPÕE SOBRE OS
CONSELHOS
TUTELARES DA CIDADE DO RECIFE E
ESTABELECE DIREITOS E DEVERES
DOS SEUS MEMBROS.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU,
EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 O Art. 3º da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 3º Os Conselhos Tutelares passam a ser 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."

 Os parágrafos 1º e 2º, do art. 3º da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, ficam
integralmente revogados, passando a vigorar o parágrafo único com a seguinte redação:

Parágrafo Único - O poder executivo apresentará, anualmente, ao Conselho Municipal de
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, orçamento e
relatório da execução financeira destinadas a manutenção dos conselhos tutelares e
formação continuada dos seus membros.

 O inciso XI, do art. 4º da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação, acrescido do inciso XV e dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º:

"XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do
poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente
junto a família natural;

XV - Alimentar e fornecer dados que sirvam de informações para a devida utilização do
Sistema de Informação da Criança e do Adolescente - SIPIA, ou sistema equivalente.

§ 1º Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios
necessários para sistematização de informações relativas às demandas e deficiências na
estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o
Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, ou sistema equivalente.

§ 2º Os Conselhos Tutelares encaminharão relatório semestral ao Conselho Municipal de
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Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDICA, ao Ministério
Público e ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, contendo a síntese dos dados
referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na
implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e
deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes.

§ 3º Cabe aos Conselhos Tutelares requisitarem aos órgãos públicos responsáveis pelo
atendimento de crianças e adolescentes com atuação no município, a coleta de dados e o
encaminhamento das informações relativas às demandas e deficiências das políticas
públicas encaminhando para discussão no Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos
Direitos da Criança e Adolescente - COMDICA.

§ 4º Cabe aos Conselhos Tutelares solicitar ao Conselho Municipal de Defesa e Promoção
dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDICA a definição do plano de implantação do
SIPIA ou sistema equivalente.

§ 5º Sem prejuízo das providências aludidas no artigo 130 da lei federal nº 8.069/1990, se
no exercício de suas atribuições os Conselhos Tutelares entenderem necessário o
afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público,
prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências
tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família."

 O caput do art. 7º da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, e a alínea "c" do seu § 1º
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º Fica (m) criado (s) e instalado (s) um Conselho Tutelar por Região Político
Administrativa, nas RPA´s 1,2,4 e 5, e dois Conselhos Tutelares por Região Político
Administrativas, nas RPA´s 3 e 6.

§ 1º ...

c) necessidades da população infanto-juvenil."

 O art. 9º da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 9º Os Conselhos Tutelares, no exercício de suas atribuições legais, atuarão
articuladamente entre si, e com COMDICA, com Secretarias Municipais e Estaduais,
Ministério Público, Poder Judiciário e outras entidades governamentais e não
governamentais que compõe o Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes, quando necessário e bem assim com a comunidade local, visando o pleno
exercício de suas atribuições."

 O art. 10 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 4º
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"Art. 10 Cada um dos Conselhos Tutelares criados na cidade do Recife será composto por
cinco membros, denominados conselheiros tutelares, escolhidos pelos cidadãos (ãs)
eleitores (as), portadores de títulos eleitorais regulares expedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral - TRE, domiciliados na sua respectiva Região Político Administrativo - RPA, em
que está dividida a Cidade do Recife."

 O art. 11 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo 3º:

"Art. 11 ...

§ 3º Nas regiões político administrativa - RPA´s, que possuírem mais de um conselho
tutelar, só poderão disputar os candidatos que residam na sua respectiva micro-região."

 O art. 13 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 13 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será organizada e
operacionalizada pelo COMDICA, e na forma da lei federal, fiscalizada pelo Ministério
Público, podendo ser supervisionada pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE, utilizando-se
urnas eletrônicas oficiais."

 Os incisos V e VI do art. 14 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 São os seguintes os requisitos para ser candidato a conselheiro tutelar:

V - ter sido aprovado no exame de habilitação para candidatos à função de conselheiro
tutelar promovido pelo COMDICA;

VI - reconhecida experiência no trato das questões pertinentes à defesa e atendimento da
criança e do adolescente, comprovada por declaração de, no mínimo duas entidades
governamentais ou não governamentais que prestem serviço na área há mais de 02 anos e
sejam registradas no COMDICA, além de apresentar contrato de trabalho ou carteira
profissional, contrato de estágio e/ou contrato de serviço voluntário;"

 O art. 14 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar acrescido do
inciso VII, e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º com a seguinte redação:

"Art. 14 São os seguintes os requisitos para ser candidato a conselheiro tutelar:

VII - Ser considerado apto no exame psicotécnico;

§ 1º Para o disposto no inciso IV deste artigo, será exigido o ensino superior a partir do
processo de escolha unificado de 2019.
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§ 2º Os candidatos que exercem ou já exerceram a função de conselheiro tutelar, desde
que não tenham sido suspensos ou afastados da função, ficam dispensados de cumprir o
disposto no inciso VI deste artigo, devendo apresentar, no ato da inscrição, declaração
funcional fornecida pela Prefeitura da Cidade do Recife, comprovando o exercício pleno de
sua atividade.

§ 3º Os atuais conselheiros tutelares que se candidatarem novamente se submeterão as
mesmas exigências descritas pelos artigos 11 e 14, inclusive ao exame prévio e a
realização do processo de escolha pelo voto universal.

§ 4º Os candidatos à função de conselheiro tutelar que tenham sido afastados das funções
públicas através de processo administrativo ou criminal, ou condenados por crime, estão
impedidos de concorrer a vaga de conselheiro tutelar."

 O art. 15 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 15 O mandato do conselheiro tutelar é de 04 (quatro) anos, renovável uma única vez.
e por igual período.

Parágrafo Único - Fica prorrogado o mandato dos atuais conselheiros tutelares do Recife
até a tomada de posse dos novos conselheiros eleitos em processo de escolha específico."

 O parágrafo único do art. 18 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 ...

Parágrafo Único - Os critérios e metodologia, e a data da avaliação dos Conselhos
Tutelares e dos seus conselheiros de que trata o caput, será fixado e conduzido pelo
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente -
COMDICA, através de uma comissão paritária."

 O art. 20, e o parágrafo único, da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 Os conselheiros tutelares, para o exercício de suas atribuições, contarão, além de
toda infra-estrutura material, com equipes de apoio administrativos.

Parágrafo Único - O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços e assessoria nas áreas de
educação, saúde, assistência social, dentre outras, com a devida urgência, de forma a
atender ao disposto nos arts. 4º, parágrafo único, e 136, inciso III, alínea "a", da Lei nº
8.069, de 1990."

 A remuneração dos Conselheiros Tutelares, estabelecida no art. 9º, XIII, da Lei nº
 17.788, de 03 de abril de 2012, passa a ser de R$ 2.662,25 (dois mil seiscentos e sessenta
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e dois reais e vinte e cinco centavos), e seus efeitos financeiros vigorarão a partir de 01 de
setembro de 2013.

 O art. 33 caput e os incissos I, II da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação, acrescido dos incisos V, VI e VII:

"Art. 33 O Conselho de Ética e Disciplina será composto por 7 (sete) membros, sendo:

I - 1 (um) conselheiro tutelar escolhido em pleno geral dos conselheiros tutelares.

II - 1 (um) representante do COMDICA da sociedade civil, escolhidos pelos conselheiros
não governamentais entre si;

...

V - 1 (um) representante da Associação Metropolitana dos Conselheiros (as) e Ex
Conselheiros (as) Tutelares do Estado de Pernambuco (AMCONTEPE), eleito em
Assembléia;

VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos;

VII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;"

 O art. 38 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 38 O Regimento Interno de que trata os artigos anteriores será expedido por decreto
do Chefe do Executivo Municipal antecedido de proposição dos Conselhos Tutelares, e
referendado pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente - COMDICA, no prazo de 60 (sessenta) após a publicação da presente Lei.
(Redação sugerida para o PL nº 011/2012)."

 Acrescentar os artigos 41 e 42 da Lei  16.776, de 19 de junho de 2002, com a
seguinte redação:

"Art. 41 Constará na lei orçamentária anual previsão dos recursos necessários ao
funcionamento dos conselhos tutelares e formação continuada dos seus membros."

"Art. 42 Fica o Poder Executivo responsável a elaborar projeto de lei que regulamentará o
funcionamento e a estruturação dos Conselhos Tutelares, conforme preceitua a Lei Federal
nº 12.696/2012, no prazo de 90 dias."

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 03 de janeiro de 2013
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GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

Projeto de Lei nº 59/2013 Autoria do Poder Executivo.
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