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EMENTA: Toma obrigat6ria consulta aos Conselhos

Tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescente no processo de elaboraçao de proposta

orçamentaria .

Art.1° - Fica o Executivo Municipal obrigado a consultar os Conselhos Tutelares e

o Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente, durante

elaboraçao de· sua proposta orçamentaria para pianos e programas de

atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Municfpio de Carazinho.

Paragrafo Unico: A consulta aos Conselhos sera oficial e por escrito no prazo

minimo de 30 (trinta) dias antes do envio da proposta ao Poder Legislativo.

Art.2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçao.

Sala Lib6rio 8ervian, 03 de Maio de 2010.
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JU5TIFICATIVA:

o Conselho Tutelar tem, dentre suas atribuiçoes fundamentais pl"evistas

no Art. 136, § IX do Estatuto da Criança e do Adolescente: "assessorar o

Poder Executivo local na elaboraçao da pro posta orçamentaria para pianos e

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente"

Os Conselhos dos Oireitos sao os 6rgaos previstos nas esferas municipal,

e'stadual e nacional, que devem atuar na formulaçao e no controle da execuçao

das polfticas que asseguram os direitos de crianças e adolescentes. O Conselho

Tutelar e 6rgao exclusivamente de ambito municipal, que zela pela cumprimento

dos direitos decrianças e adolescentes e atende os casos concretos de ameaça

ou de violaçao desses direitQs definidos na Lei.

E tambem atribuiçao do. Cqnselho promover o Orçamento Criança, que

consiste no monitor'1mentode todos os recursos orçamentarios destinados a

criança e ao adolescente em todas as Secretarias e 6rgaos municipais.

Os recursos sao fundamentais nas aç6es do Conselho Municipal dos Oireitos

da Criança e do Adolescente. Formular politicas sem o suporte financeiro pode se

transformar em exercicio de ficçao. Oai a importancia do Conselho integrar suas

diretrizes e propostas tanto no Piano Plurianual (PPA), como na Lei de Oiretrizes

Orçamentarias (LOO), e seu. Piano de Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal

dos Oireitos da Criança e do Adolescente na proposta orçamentaria a ser enviada

ao Poder Legislativo, gestionando para que os valores apresentados sejam

aprovados. Isto deve ocorrer em sintonia com o Conselho Tutelar, que tem

atribuiçao de assessorar o Poçler Executivo Municipal (art.136, § IX do ECA).
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o artigo 88 VI do ECA, o qual, ao lado da municipalizaçao, sedimentou como

diretriz basica da polftica de atendimento a criança e ao adolescente a mobilizaçao

da opiniao publica nosentido de indispensavel participaçao dos diversos

segmentos da sociedade, o que dema nda do Conselho Tutelar a articulaçao das

aç6es necessarias para moldar sua atuaçao as peculiaridades da realidaoo social

em que esta inserido.

Segundo a Lei, no ambito municipal, o processo de mobilizaçao da sociedade

na discussao do arçamento anual junto aos poderes Executivo e Legislativo deve

desenvolver-se, prioritariamente, via Conselhos Tutelar (artigo 136, § IX do ECA) e

municipal dos direitos da criança e do adolescente.

O objetivo final $ .garan.1ir.locaçao orçamentaria de recursos junto a Lei de

Orçamento Anual do muniçfpiopara viabilizar a efetivaçao de projetos ligados a

defesa dos direitos da criança e do adolescente, com enfase nos programas s6cio

educativos em meio aberto.

Em reforço, o comando contido no paragrafe unico do artigo 4° do ECA confere

a populaçao infa' nto juvenil garantia de " prioridade absoluta", mediante a

destinaçao privilegi(3da de recursos publicos nas areas relacionadas com a

proteçao ainfancia e juventude.

Uma Vel. assegurada em. Lei a. rubrica orçamentaria para o colimado, devo os

Conselhos Tutelar e Municipal de Direitos, fiscalizarem a efetiva destinaçao dos

recursos previamente qlocados, durante todo o exercfcio seguinte, lançando mao,

caso necessario, dos instrumentos do inquerito civil e da açao civil publica em

caso de malversaçao das verbas.

Somente em um contexto verdadeiramente democratico se viabiliza a legitima

ingerencia pr6-ativa dos Conselhos nos orçamentos municipais, no que diz
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respeito agarC)r1ti~d~verbas destinadas as iniciativas vinculadas aos direitos e
interesses· dacrianç~~.d() adolescente que por dever de oficio esta obrigado a

resguardar.

No que concerne acompetencia do municfpio em legislar sobre a materia, tem

se que, pode e devem o Municfpio complementar normas gerais originarias da

Uniao, a fim de ver cumprida a sua responsabilidade publica. Em regra a
a

possibilidade de complementaçao da legislaçao proveniente da Uniao deve estar

vinculada ao interesse local.

No caso em exame a municipalizaçao do atendimento a criança e ao

adolescente e suficiente para justificar o interesse municipal em complementar a

norma federal. .

Diante de tudo issoql)e foi colocado, espera-se que a presente proposiçao de

Lei, que procurando aprofundar o processo democratico, vem cumprir comandos

normativos superiores, seja da a devida importancia e, por consequencia, seja o

mesmo aprovado por l)nanimidade por essa Camara de Vereadores.

Sala Lib6rio Bervian, 03 de Maio de 2010.
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