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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mpma.mp.br

NOTA TÉCNICA Nº 01/2015 – CAOp/IJ

SUMÁRIO  :  1.  Apresentação.  2.  Justificativa.  3.  Discussão  4.
Conclusão. 5. Encaminhamentos

EMENTA  : Análise de Lei Municipal de Itinga do Maranhão sobre a Política Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

1. APRESENTAÇÃO  

Cuida-se de solicitação proveniente da Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão, por e-mail,
nos seguintes termos:

“Seguem em anexo, o projeto de lei que dispõe sobre a nova Politica
Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,
bem como da Lei 213/2014 já aprovada para serem analisadas por
este Centro.”

2. JUSTIFICATIVA  

Como  órgão  auxiliar,  cabe  ao  Centro  de  Apoio  subsidiar  os  órgãos  de  execução  em  suas
atribuições, inclusive por meio de Notas Técnicas, SEM CARÁTER VINCULATIVO.

3. DISCUSSÃO  

A Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão solicitou apoio no sentido da análise técnica
da  Lei  Municipal  nº  213/2014 que  instituiu  a  Política  Municipal  de  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente naquela localidade. A pertinência da demanda se reforça ainda dada a proximidade de
realização do primeiro processo de escolha unificado de conselheiros tutelares, determinado pela
Lei nº 12.696/2012, que acontecerá no ano em curso e é regulado, naquele município, na legislação
encaminhada. Posto isso, foi realizada a análise artigo a artigo, pelo que passamos às considerações
e sugestões de encaminhamentos no tópico seguinte.

4. CONCLUSÃO  

Posto isto, conclui-se com os seguintes comentários:
 
a) Art. 10, inciso XVII: “XVII - instaurar sindicância para apurar eventual falta grave cometida
por conselheiro tutelar no exercício de suas funções, observando a legislação municipal pertinente
ao processo de sindicância ou administrativo/disciplinar, de acordo com a Resolução n° 139/2010
do Conanda”.

1. Ao citar a Resolução 139/CONANDA, poderia abranger ainda 'Resoluções
do  CONANDA afetas  à  matéria'  uma  vez  que  já  temos  a  Resolução
170/conanda  dispondo  também sobre  o  tema  e  outras  podem vir  após  o
primeiro  processo  unificado,  a  partir  das  necessidades  geradas  pela
experiência;
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b)  Art.  11:“O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  vinculado  ao
Gabinete do Prefeito, será constituído por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 12 (doze) membros,
composto paritariamente pelas instituições governamentais e não-governamentais”.

2. A lei deve fixar o número par dos membros do CMDCA, haja vista que a
composição é PARITÁRIA;

c) Art. 11, §2º, alínea a:  “§2° - A indicação dos representantes da sociedade civil garantirá a
participação  mediante  organizações  representativas  escolhidas  em  fórum  próprio,  devendo
atender às seguintes regras: a) será feita por Assembleia Geral Extraordinária, realizada a cada
02 (dois) anos, convocada oficialmente pelo CMDCA, do qual participarão, com direito a voto,
três  delegados  de  cada  uma  das  instituições  não-governamentais,  regularmente  inscritas  no
CMDCA”

3. Questiona-se se a intenção legislativa é que somente participem as ONGs
inscritas no CMDCA, haja vista o risco de não haver renovação por conta
desse pré-requisito;

d)  Art.  14,  §  1º:  “O  Plano  de  Ação  Municipal  deverá  ser  configurado  como  diretriz  para
elaboração e execução de políticas públicas voltadas a atenção e ao atendimento às crianças e
aos adolescentes do município, conforme a realidade local. §1° - O Plano Municipal de Ação terá
como prioridade: [...]”

4. Faltou a inserir a convivência familiar (ECA, art. 87, Vi e VII e art. 88, VI);

e)  Art.  15,  §  2º:  “§2°  -  A  Comissão  de  Captação  de  Recursos  tem  o  propósito  de  levar
esclarecimentos e propostas às empresas e a população em geral (pessoas físicas e jurídicas) sobre
a necessidade e importância da destinação de porcentagem do Imposto de Renda para entidades
sociais.”

5. O objetivo deve ser destinação para o Fundo Municipal  da Criança e do
Adolescente e não para "entidades sociais";

f)  Art.  16:  “Fica mantido (idem às  considerações  do art.  4°) o  Conselho Tutelar  ia criado e
instalado,  órgão  permanente  e  autônomo,  não  jurisdicional,  encarregado  pela  sociedade  de
desempenhar funções administrativas direcionadas ao cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.”

6. Pertinente constar a vedação do §2º do art. 6º da Resolução 170/CONANDA
a respeito da recondução;

g) Art. 26, caput: “A eleição será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, mediante edital publicado na imprensa local, 06 (seis) meses antes do término do
mandato dos membros do Conselho Tutelar.”

7. O edital tem que ser publicado 6 meses antes da eleição (art. 7º da Resolução
170/CONANDA) e não 6 meses antes do fim do mandato do conselheiro
atual;

h) Art. 26, § 2º: “§ 2° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitará
ao  Juízo  da  Infância  e  da  Juventude  da  Comarca,  com  antecedência,  o  apoio  necessário  a
realização do pleito, inclusive, a relação das seções de votação do município, bem como a dos
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cidadãos aptos ao exercício do sufrágio.”
8. A solicitação deve ser feita à Justiça Eleitoral, não ao Juiz da Infância, haja

vista que é a Justiça Eleitoral que pode liberar as urnas eletrônicas ou de
lona; interessante destacar que o TSE editou a Resolução nº  22.685/2007
estabelecendo  as  normas  para  a  cessão  de  urnas  e  sistema  de  votação
específico,  por  empréstimo,  em  eleições  parametrizadas,  como  é  o  caso
presente, de forma que, em seu art. 2º, definiu que, para tanto “as entidades
interessadas deverão solicitar a cessão das urnas, do sistema de votação
específico e  do suporte  técnico ao juízo eleitoral  da circunscrição a que
pertençam, com a antecedência mínima de sessenta dias da data prevista
para a eleição”, além disso define as obrigações de custeio e as condições do
empréstimo;

i) No capítulo a respeito do processo de escolha, interesse conter que deve o município dispor
dotação orçamentária para o seu custeio, constando a vedação do art. 4º, § 6º da Resolução 170
sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente não poder custear o certame;

j) Art. 27, § 4º: “§ 4° - No dia da votação é vedado qualquer tipo de propaganda, sujeitando-se o
candidato  que  promovê-la  a  cassação  de  seu  registro  de  candidatura  em procedimento  a  ser
apurado perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

9. Somente nesse parágrafo consta indicação de cassação em caso de prática
vedada, motivo pelo qual se sugere desmembramento do texto referente a
essa sanção e seja inserido um parágrafo único contendo a sanção a se referir
a  todas  as  práticas  vedadas,  ou  seja,  no  caso  de  um candidato  agir  em
desconformidade com as vedações, a cassação ser aplicada como penalidade;

l) Art. 28: “No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
brindes de pequeno valor (art.  139, § 3°,  do Estatuto da Criança e do adolescente,  conforme
redação dada pela Lei 12.696/2012).”

10. Sugere-se ainda incluir vedação de provimento de transporte ou alimentação,
no dia da votação, sob pena de desqualificação para o processo de escolha,
por decisão do CMDCA, em procedimento estabelecido por Resolução do
Colegiado;

m)  Art.  44:  “O exercício  do  mandato  popular  exige  conduta  compatível  com os  preceitos  do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  desta  Lei  Municipal  e  com  os  demais  princípios  da
Administração Pública, sendo deveres do Conselheiro Tutelar:”

11. Sugere-se a inclusão de um inciso V: "frequentar os eventos determinados no
Plano Municipal  de  Capacitação Continuada  elaborado em Resolução  do
CMDCA";

n) Art. 59, parágrafo único: “Atendido o disposto no artigo 16, parágrafo único, desta Lei, uma vez
eleitos  os  membros  do  novo  Conselho  Tutelar  deste  Município,  aos  mesmos  será  aplicado  o
disposto neste artigo, cujo prazo contará a partir da nomeação e respectiva posse.”

12. A redação está confusa uma vez que o Art. 16 não possui parágrafo único.
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5. ENCAMINHAMENTOS  

1. Envie-se, por e-mail, ao órgão ministerial consulente.
2. Imprima-se e arquive-se.
3. Divulgue-se no site da PGJ/MA e pelo CAOPIJ informa.

São Luís/MA, 12 de março de 2015

Márcio Thadeu Silva Marques
COORDENADOR DO CAOPIJ

Sandro Carvalho Lobato de Carvalho
PROMOTOR INTEGRANTE DO CAOPIJ

Carla Costa Pinto
ASSESSORA JURÍDICA DO CAOPIJ

MATRÍCULA 1070942
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