
ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS

PREFEITOS

“O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar  será

estabelecido em lei  municipal  e  realizado  sob  a  responsabilidade do

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  a

fiscalização do Ministério Público.”

Estatuto da Criança e do Adolescente

(art. 139 da Lei nº 8.069/1990)

1. Fornecer todo o suporte logístico necessário ao CMDCA, para que as eleições

sejam  realizadas  da  melhor  forma  possível  -  conforme  deliberações  da

Comissão Eleitoral do CMDCA e Justiça Eleitoral.

2. Priorizar a convocação de servidores de áreas   não   vinculadas às Secretarias

de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde para os trabalhos nos dias das

eleições, escalando servidores das referidas pastas somente se não houver

servidores suficientes dos demais órgãos.

3. Afastar  das  convocações os  servidores  que detenham grau de parentesco,

amizade  ou  inimizade,  públicos  ou  não,  com  os  candidatos  ao  cargo  de

conselheiro tutelar.

4. Determinar, através da Secretária competente, em parceria com a Comissão

Eleitoral do CMDCA, que todos os servidores convocados assinem termo de

declaração de ausência de vínculos de parentesco, amizade ou inimizade com

os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar.



5. Proibir,  dentro do exercício do seu poder hierárquico,  todos os Secretários

Municipais,  especialmente  o  titular  da  pasta  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Social, de trabalhar no dia das eleições.

6. Instaurar procedimento administrativo disciplinar cabível em caso de servidor

que cause qualquer transtorno com intuito de embaraçar as eleições, prejudicar

ou beneficiar candidatos.

7. Garantir  número  suficiente  de  guardas  municipais  para  patrulhamento

ostensivo  constante  durante  todo  o  período  de  votação,  mantendo-se,

preferencialmente, uma equipe da guarda municipal em cada local de votação

– respeitada a limitação de pessoal do órgão – para garantir a segurança dos

trabalhos,  dispersar  pessoal  ou,  se  necessário,  realizar  as  providências

necessárias  no  âmbito  criminal,  com  lavratura  de  boletim  de  ocorrência,

inclusive, devendo os demais guardas escalados para outras atividades do dia

manterem-se em plantão, com prioridade de atendimento nos locais de votação

no caso de necessidade de reforço das equipes fixas.

8. Fornecer,  desde  logo,  aos  integrantes  da  Comissão  Eleitoral  do  CMDCA o

suporte de um assessor jurídico do município, a fim de que recebam o apoio

necessário para tomar as decisões, bem como intercorrências e impugnações

que porventura surjam antes, durante e após a votação.

Lista de recomendações baseada em documentos  desenvolvidos pelo Dr. Rodrigo Baptista
Braziliano,  Promotor  de Justiça atuante na 3ª  Promotoria  de Justiça do Foro Regional  de
Campo Largo/PR - em 09 de outubro de 2019.
Leia a notícia do CAOP Informa "Ministério Público do Paraná emite três recomendações
administrativas relacionadas à eleição para membros do Conselho Tutelar em Campo Largo".
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/10/198/
(As recomendações administrativas são de acesso restrito ao MPPR)
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