
Ofício nº XX/2019 XXXXX, XX de XXXXX de 2019.

Senhor Prefeito Municipal

Venho pelo presente, informar a Vossa Senhoria que em 
06 de outubro de 2019, será realizado o processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar local, que, nos termos do art. 139, §1º, da Lei nº 8.069/90 (o 
Estatuto da Criança e do Adolescente),  e arts.  5º,  inciso I  e 14,  ambos da 
Resolução nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA, será unificado em todo o Brasil.

Em face do exposto, valho-me do presente para solicitar a 
Vossa Senhoria:

a) a  designação  de  servidores  para  auxiliar  o  Conselho  Municipal  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA local na organização e tomada 
das providências necessárias para a realização desse processo de escolha e 
para servir de referência para contato - sempre que este se mostrar necessário 
- tanto  por parte do CMDCA quanto por parte desta Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude1, sempre que for necessário;

b) o  fornecimento  de  todo  o  suporte  em  termos  de  recursos  humanos, 
materiais  e  financeiros  que  se  mostrar  necessário  para  a  realização  do 
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, o que será definido 
pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
tais  como a publicação de editais,  a  obtenção,  junto à Justiça Eleitoral,  de 
urnas  eletrônicas  e  convencionais2,  a  cessão  de  funcionários,  veículos, 
serviços de alimentação etc.3;

Ilustríssimo Senhor
XXXXXXXXXXXX
DD. Prefeito Municipal de XXXXXXX.
NESTA

1  Ao Ministério Público, conforme art. 139,  caput, da Lei nº 8.069/90 e art. 5º, inciso III, da 
Resolução CONANDA nº 170/2014, caberá a fiscalização desse processo de escolha.
2 Mesmo que sejam obtidas urnas eletrônicas, nos moldes do recomendado, é importante a 
obtenção de um determinado número de urnas convencionais, caso a eleição, por qualquer 
razão, tenha de ocorrer por meio de cédulas impressas.
3 Indicar outros suportes que se mostrarem necessários.



c) que sejam disponibilizados locais adequados para realização da votação 
e  apuração  dos  votos,  com  a  designação  de  servidores  para  atuar  como 
mesários e, se necessário, escrutinadores4.

Sem mais para o momento, permaneço à disposição para 
qualquer esclarecimento que se mostrar necessário.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     Promotor(a) de Justiça

4 Em especial caso a eleição seja realizada de forma manual.
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