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

Senhor(a) Presidente, 

Considerando  a  ocorrência  das  eleições  unificadas  para  membros  do 

Conselho Tutelar, a se realizarem no dia 06 de outubro de 2019 em todo o Brasil, e 

visando subsidiar os trabalhos a serem capitaneados por esse E. Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente, remeto, em anexo, uma sugestão de edital 

e outros documentos necessários à realização do mencionado processo de escolha 

(anexos do edital).

Encaminho,  outrossim,  um modelo  de  calendário  (cronograma)  com as 

diversas etapas do Processo de Escolha, a serem vencidas pelo CMDCA, por meio da 

Comissão Especial Eleitoral a ser designada para organizador e conduzir o pleito. 

Vale destacar a importância de adequação desses modelos de Edital e de 

calendário (assim como outras peças) às disposições da Lei  Municipal  relativa  ao 

Conselho Tutelar  e  às peculiaridades do município,  procurando sempre garantir  o 

máximo de publicidade, transparência e regularidade ao Processo de Escolha, razão 

pela qual sugerimos sejam observados, dentre outros, os seguintes passos:

1  - Convocação  de  reunião  extraordinária  do  Conselho  Municipal  dos 

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  tendo  como pauta  principal  a  eleição  dos 

membros do Conselho Tutelar, ocasião em que recomenda-se: 

a) Que sejam desde logo realizadas gestões junto ao Poder  Executivo 

Municipal no sentido do fornecimento dos recursos humanos e materiais necessários 

à  regular  condução  do  pleito,  incluindo  o  fornecimento  de  assessoria  técnica  e 

jurídica,  designação  e  qualificação  de  servidores  para  atuar  na  recepção  e 

processamento dos pedidos de inscrição de candidaturas, assim como na captação e 

apuração dos votos, dentre outras ações previstas no regulamento do certame.
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b) Que seja formada, no âmbito do CMDCA, uma Comissão Especial que 

será  responsável  pela  organização  e  condução  do  Processo  de  Escolha,  cuja 

composição deverá ser paritárias entre representantes do governo e da sociedade, na 

forma a ser definida por meio de Resolução (ver modelo nos anexos remetidos).

2  - Elaboração,  aprovação  por  meio  de  Resolução  do  CMDCA  e 

publicação de Edital destinado a convocar e regulamentar o Processo de Escolha, 

observadas as disposições contidas na Lei nº 8.069/90 e na Lei Municipal relativa ao 

funcionamento do Conselho Tutelar (ver modelo nos anexos remetidos).

3 - Visando permitir a realização de um Processo de Escolha que garanta 

transparência e efetividade, é fundamental que o edital seja concluído e publicado até 

a primeira semana de abril  de 2019,  de modo a garantir  que todo o processo se 

desenvolva no prazo máximo de 06 (seis) meses, como preconiza a Resolução do nº 

170/2014,  do  CONANDA,  com a  posse dos  Conselheiros  Tutelares  eleitos  sendo 

realizada no dia 10 de janeiro de 2020, na forma prevista pela Lei nº 8.069/90, com as 

alterações promovidas pela Lei 12.696/2012. 

4 - Cabe à Comissão Especial Eleitoral zelar para que todas as etapas do 

Processo de Escolha sejam seguidas, conforme disposto no Edital e no calendário 

que o acompanha, obedecendo necessariamente aos dispositivos da Lei Municipal.

Sem mais para o momento, aguardo o envio de informações relativas à 

realização do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar local, de modo 

a desempenhar a atribuição fiscalizatória inerente ao Ministério Público.

Atenciosamente, 
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Promotor(a) de Justiça
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