
RECOMENDAÇÃO Nº 0003/2019/1ªPmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seu representante
em exercício na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim/RN, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo
único,  IV,  da  Lei  nº  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público)  e  pelo  art.  69,
parágrafo  único,  “d”,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  141/96  (Lei  Orgânica  Estadual  do
Ministério Público);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e
extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, inclusive individuais - Arts.
127 e 129, inciso II, alínea “m”, da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I
da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que é atribuição do Promotor de Justiça em matéria da Infância e Juventude
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos do art. 55, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar  é  órgão permanente  e  autônomo,  não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos
termos do art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
CONSIDERANDO que ao Conselho Tutelar cabe aplicar medidas de proteção capazes de, através
da interlocução com os outros atores da rede de proteção e promoção dos direitos da criança e do
adolescente, concretizar, em sua gênese, os primados fundamentais à educação, saúde, assistência
social, convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que compete ao Município, nos termos do art. 88, inciso I do ECA, garantir o
atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, e via de consequência dotar o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente de estrutura e materiais adequados ao seu funcionamento;
CONSIDERANDO  que  a  resolução  170/2014-CONANDA em  seu  artigo  17  preceitua  que  o
Conselho Tutelar deve funcionar em local de fácil acesso, com a sede do órgão oferecendo espaço
físico  e  instalações  que  permitam o adequado desempenho das  atribuições  e  competências  dos
conselheiros e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo: I - placa indicativa da sede do
Conselho; II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público; III - sala reservada para o
atendimento dos casos;  IV - sala reservada para os serviços administrativos; e V - sala reservada
para  os  Conselheiros  Tutelares;  e  que  deve  ser  garantida  a  possibilidade  de  atendimentos
simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos;
CONSIDERANDO que foi firmado compromisso extrajudicial perante o Ministério Público, pelo
Município de Ceará-Mirim, no sentido de estruturar devidamente o Conselho Tutelar da Criança e
do Adolescente, inclusive obedecendo a normas de acessibilidade a pessoas com deficiência;
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e à Excelentíssima Secretária de
Assistência Social do Município de Ceará-Mirim/RN, que:
A) no prazo máximo de 30 (trinta) dias realizem adequações no prédio destinado ao funcionamento
do  Conselho  Tutelar  da  Criança  e  do  Adolescente  deste  município,  de  modo  a  garantir  a
acessibilidade do ingresso às suas instalações; bem como no mesmo prazo instale divisórias no
espaço destinado a atendimento pelos conselheiros, garantindo ao menos duas salas que garantam a
preservação da imagem e intimidade dos atendidos;
B) no prazo máximo de 10 (dez)  dias  providenciem a afixação de placa indicativa da sede do
Conselho Tutelar, em tamanho suficiente à visualização pelo público; assim como a instalação de
impressora e computadores com acesso à Internet;C) no prazo de 120 (cento e vinte) dias efetuem
as adaptações necessárias no banheiro da sede do Conselho Tutelar, para torná-lo acessível;
D) seja disponibilizado imediatamente um(a) auxiliar de serviços gerais para realizar regularmente a
limpeza do prédio, assim como, material de limpeza para tanto e ainda material de expediente para
o exercício das atividades do órgão;
E) seja garantido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, segurança ao prédio do Conselho Tutelar,
com a presença de um(a) guarda municipal ou vigilante no horário de atendimento pelo órgão;



F) no prazo de 90 (noventa) dias providenciem a instalação de dispositivos que proporcionem a
inviolabilidade  do  imóvel  destinado  ao  Conselho  Tutelar,  a  exemplo  de  grades,  câmeras  de
segurança, sistema de alarme, ou assemelhados;
Estabelece-se que no prazo de dez (10) dias após o término dos prazos acima indicados devem ser
prestadas informações ao Ministério Público acerca das providências adotadas em cumprimento à
presente Recomendação.
Encaminhe-se  cópia  da  presente  Recomendação  ao  Prefeito  Municipal  de  Ceará-Mirim/RN  e
Secretária Municipal de Assistência Social, para cumprimento; e ao Conselho Tutelar e Conselho de
Direitos da Criança e do Adolescente, para ciência.
Publique-se na imprensa oficial.
Registre-se, arquivando-se cópia em pasta própria, nos termos do art. 68 da Resolução 012/2018-
CPJ.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, 01 de março de 2019.
Heliana Lucena Germano
1ª Promotora de Justiça de Ceará-Mirim


