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RECOMENDAcAO No 006/2013

O PROCURADOR.GERAL DE JUSTI9A Do ESTADo Do CEARA, no
desempenho de suas atribuig6es institucionais, especialmente aquelas conferioas peto
art. 129, ll, da Constituigeo Federal, c/c o art. 27, paragrato [nico, inciso tV, da Lei
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e art. 278, da Lei Complementar Estadual no 72, de
12 de dezembro de 2008, formuta a seguinte RECOMENDAcAO com a finatidade de
de orientar os (as) Promotores (as) de Justiga do Estado do Ceare no que concerne a
implementaqao das alteragOes promovidas na Lei n.o 8.069, de 13 de iulho de i99O
(Estatuto da CrianQa e do Adolescente), pela Lei n.o 12.696, de 25 de julho de 20.12,
no tocante aos direitos conleridos aos membros dos Conselhos Tutelares e ao seu
processo de escolha:

CONSIDERANDO ser atribuiqeo institucjonal do Minist6rio p(blico a
de{esa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais
indisponiveis, bem como zelar pelo efetivo respeito dos poderes p(blicos e dos
serviQos de relevgncia p blica aos direitos assegurados na ConstituiQeo Federat,
promovendo as medidas necesserias d sua garantia;

CONSIDERANDO que 6 atribuiQao da AdministraQao Superior expeorr
recomendaQ6es aos 6rgaos do Ministerio ptblico, sem careter vinculativo, para o
desempenho de suas funQ6es e a adoQao de medidas convenientes ao aprimoramento
dos serviQosi

CONSIDERANDO que constitui fungao institucional do Minist6rio
P0blico zelar pelo efetivo respsito dos poderes piblicos e dos serviQos de relevAncia
p{blica aos direitos assegurados na ConstituiQeo Federal e no Estatuto da Cnanea e
do Adolescente, promovendo as medidas necesserias a

E.XTRNII
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CONSIDERANDO que a Lej n.o 12.696/2012 atterou o artigo 1g2 da Lei
n.o 8.069/90 (Estatuto da Crianga e do Adolescente), passando a dispor que Lel
municipal ou distrital dispore sobre o local, dia e horerio de funcionamenro oo
Conselho Tutelar, inclusive quanto a remuneraQao dos respectivos membros, aos
quais e assegurado o direito ar t) cobertura previdenciaria; ll) gozo de l6rias anuais
remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terQo) do valor da remuneragao mensal; lll)
lrcenQa-maternidade; tV) licenga,paternidade; V) gratificaQao natalina.

CONSIDERANDO oinda que a mencionada Lei estabetece em seu
artigo 132, paragra{o (nico que constare da bi orQament6ria municipal Drevisao dos
recursos necessarios ao luncionamento do Conselho Tutelar e d remuneracao e
f ormaQao continuada dos conselheiros tutelares;

CONSIDERANDO o dever constitucional do lvinist6rio piblico de adotar
pr6ticas fiscalizat6rias com o intuito de acompanhar e buscar a consolidaQao do
Sistema de Garantia dos Direitos da Crianqa e do Adolescente e a jmplementaQao das
pollticas p blicas municipais;

RECOMENDA:

Art. 10. Os Membros do Minist6rio p(btico com atuaQao na area da
In{ancia e Juventude deverao recomendar aos pre{eitos Municipais que encamtnnem
ao Poder Legislativo do seu municipio, no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de lei
objetivando alterar a lei municipal que disp6e sobre o Conselho Tutelar, a fim de que
nela passe a constar as novas disposiQ6es da Lei n.o g.069/90 (estatuto da Crianga e
do Adolescente), notadamente o seguintel

a) Em cada lrunicipio havere, no minimo, 1 (um) Conselho Tutetar como 6roao

pela populaQao local para mandato de 4 (quatro
mediante novo processo de escolha;

, permitida 1 (uma) reconduqao,



MINISTERIO PUBLICO DO CEARA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLITICAS INSTTTUCIONAIS

b) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrera em data
unificada em todo o territ6rio nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domtngo do
mes de outubro do ano subsequente ao da eleiQeo presidenciall

c) A posse dos conselheiros tutelares ocorrere no dia
subsequente ao processo de escolha.

10 de janeiro do ano

d) Assegurar aos membros dos Conselhos Tutelares, al6m da remuneraQao, o
direito a: | - cobertura previdencidria; ll - gozo de f6rias anuais remuneradas,
acrescidas de 1/3 (um tergo) do valor da remuneragao mensal; lll _ cenca_
matemidade; lV - licenQa-paternidade; V - gratificaqao natalina.

Art. 20. Os Membros do Ministerio p0blico com atuaqao na 6rea da
Infancia e Juventude deverao recomendar aos preteitos l\lunicipais que encaminhem
ao Poder Legislativo do seu municipio, no prazo de 30 (trinta) dias, para apreciagao
em regime de urgCncia nos termos do artigo 4o, caput e paragrafo onico, alineas,,c" e
"d", combinado com o artigo 259, pardgrafo Unico da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da
CrianQa e do Adolescente), projeto de lei com o tim de alterar a Lei OrQamenteria
Anual Municipal referente ao exercicio de 20.13, para lixaQao de dotaQeo orQamentaria
especiJica e suficiente destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar e formagao
continuada dos Conselheiros, bem como e efe vagao dos direitos mencionados no
artigo 134 da relerida Lei n.o 8.069/90;

Art. 30. Esta recomendaqao entra em vigor na

Fortaleza/CE, 08 de maio de 2013.

ALFREDO RICARDO CAV

sua publicaQao.
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