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RECOMENDAÇÃO N° 02 /2020 

 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São 
Luís – CMDCA/SL é um órgão público, deliberador, controlador e formulador das 
diretrizes da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
fundamento no artigo 204, inciso II da Constituição da República  c/c artigo 88, II da Lei 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei Municipal nº 3.131/91, alterada 
pela Lei nº 165/2004, vem expor o que se segue: 
 
CONSIDERANDO o caráter essencial do serviço prestado pelos Conselhos Tutelares, 
conforme arts. 131 a 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e sua 
natureza, devendo o Município prover as instalações, servidores e assegurar o integral 
funcionamento dos Conselhos Tutelares, conforme artigo  11 da Lei Municipal 
5.961/2015; 
 
CONSIDERANDO a situação do estado de Pandemia de COVID-19 declarada pela 
Organização Mundial de Saúde;  
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal São Luís nº 54.890 de 17 de março de 2020, 
que dispõe sobre os Procedimentos e Regras de Prevenção e Transmissão da COVID-
19 (Novo Coronavírus);  
 
CONSIDERANDO a Portaria 83.2020 GAB/SEMCAS, que dispõe sobre a 
regulamentação do disposto no artigo 2º, V, do Decreto Municipal São Luís nº 54.890 
de 17 de março de 2020 sobre os Procedimentos e Regras de Prevenção e Transmissão 
da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que a Recomendação nº 01/2020 - CMDCA foi editada antes da 
confirmação de casos de Coronavirus no Estado e conforme consta em seu último 
parágrafo, a possibilidade de alteração, diante das “determinações ulteriores das 
autoridades públicas em razão do estado de atenção em que se encontra o município de 
São Luís-MA”; e 
 
CONSIDERANDO  a Decisão do Colegiados dos Dez Conselhos Tutelares de São Luís 
de atender as demandas em Regime de Sobreaviso. 
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RESOLVE RECOMENDAR 

 

Aos (as) Conselheiros (as) Tutelares do Município de São Luís: 

 
1- Que funcionem em regime plantão à distância, sendo avaliado cada situação 

pontualmente pelo colegiado, e diante das situações de emergência, a equipe 

deverá ir até o local da ocorrência para as providências cabíveis.  

2- O colegiado do Conselho Tutelar, deverá informar sobre o plantão à distancia, 

por meio aviso afixado de modo visível na sede do conselho tutelar, com 

respectivo número do telefone de plantão e divulgar a todos os órgãos e 

instituições do Sistema de Garantia de Direitos, tais como (delegacias, 

promotorias, abrigos, programa de atendimentos, CIOPS, juizados, etc.). 

3- Os (as) conselheiros (as) cuja idade ou situação de saúde estejam em 

conformidade com artigo 4º da Portaria 83.2020 GAB/SEMCAS deverão, 

mediante comprovação médica, exercer o trabalho remoto nos termos do artigo 

supracitado.  

4- Os (as)  conselheiros (as)  que apresentarem sintomas respiratórios e febre 

deverão ser afastados (as)  por um período de 14 dias, mediante a apresentação 

da respectiva comprovação médica, nos termos do artigo 7º da Portaria 83.2020 

GAB/SEMCAS. 

 
 

 
São Luís, 23 de março de 2020. 
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