
Recomendação nº 01-2013 NAIC-CAOCA 
 

A Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente-CAOCA 
e o Coordenador do Núcleo de Apoio para Implantação, Estruturação e Fortalecimento dos Conselhos 
de Direitos, Tutelares e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente-NAIC, 

Sugerem aos Promotores de Justiça, no intuito de uniformizar as ações ministeriais 
dentro do Estado da Bahia, a a observância dos seguintes tópicos: 

1  Há necessidade de alteração das leis municipais que tratam sobre o Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para adequação às modificações introduzidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 12.696/2012. 

1.1  Essa norma precisa prever os direitos sociais para os Conselheiros Tutelares, no 
mínimo os constantes na lei federal supracitada: cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, 
acrescidas de um terço, licença-maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. 

1.2  Referida regra também deve estabelecer que o orçamento municipal conterá 
previsão de recursos voltados ao funcionamento do Conselho Tutelar e à formação continuada dos 
membros desse órgão e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

1.3 -  Quanto ao processo de escolha, a nova lei municipal há de considerar os 
seguintes itens: 



a) alterar para quatro anos o mandato dos membros do Conselho Tutelar que se 
iniciará no dia 10 de janeiro posterior ao processo de escolha unificado; 

b) determinar, como disposições temporárias, regras de transição para o mandato 
dos Conselheiros Tutelares em vigência, de forma que finde no dia 09 de janeiro de 2016, caso haja 
processo de escolha unificada em 2015. 

2  Em relação aos mandatos vigentes, o Ministério Público da Bahia firma posição 
de que deverá ser respeitada a regra da época da eleição, segundo a qual teriam duração de três 
anos, portanto, antes de transcorrido esse prazo, deverá o CMDCA convocar novo processo de 
escolha para um mandato de período reduzido, que findará em 09 de janeiro de 2016, caso, de fato, 
ocorra o processo unificado em 2015. 

3 - Em caráter excepcional, após discussão pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, pode ser admitida a prorrogação, por lei, de mandatos em vigência que se 
encerrarem após o dia 10 de julho de 2014, aplicando-se, por analogia, o art. 81, § 1º, da 
Constituição da República. 

4  No caso de Conselhos Tutelares com mandatos já vencidos, a lei municipal 
deverá prever a convalidação dos atos que foram praticados pelos seus membros e prorrogar a sua 
vigência por, no máximo mais quatro meses, tempo suficiente para realização do processo de escolha 
do mandato tampão, a ser imediatamente convocado pelo CMDCA. 

5  Caso o Executivo opte por prorrogar o mandato dos Conselheiros Tutelares em 
vigência, o Promotor de Justiça, assumindo seu papel de agente político, deverá comparecer à 
Câmara de Vereadores para esclarecer-lhes o conteúdo da Nota Técnica supracitada, que explana o 
entendimento do Ministério Público da Bahia firmado com base em discussão sobre a temática 
realizada pelos seus membros com atuação na defesa de crianças e adolescentes. 

6  Havendo prorrogação de mandatos por meio de Resolução do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou por decreto do Executivo, o Promotor de 
Justiça deverá ingressar com as medidas administrativas e judiciais pertinentes, tendo em vista o 
desrespeito aos princípios constitucionais, em especial o da reserva legal, eis que não compete à 
resolução e ao decreto criar direito novo em contrariedade à lei. 

8  Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone 75 3438-3247 ou pelo e-mail 
naic@mp.ba.gov.br, ao qual devem ser encaminhadas peças atinentes à matéria para socialização 
com os demais membros, no intuito de buscar-se uma uniformização na atuação. 

      Salvador, 10 de maio de 2013. 

 Eliana Elena Portela Bloizi   Millen Castro Medeiros de Moura  
 Promotora de Justiça     Promotor de Justiça 
 Coordenadora do CAOCA    Coordenador do NAIC  


