EDITAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 001/2019
DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO 01/2019 SEGUE EDITAL COM AS
CORREÇÕES EXIGIDAS.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR GESTÃO 2020-2024 DO MUNICIPIO DE FERVEDOURO
A Comissão Eleitoral, devidamente constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos
da criança e do Adolescente de Fervedouro/MG, através da Lei Municipal 651/12,
considerando o disposto no artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/90, e da Resolução 170
do CONANDA, FAZ DIVULGAR O PRESENTE EDITAL PARA A ELEIÇÃO DOS
Conselheiros Tutelares:
A escolha para preenchimento das funções de Conselheiro Tutelar no Município de
Fervedouro será regida pelas disposições estabelecidas no presente Edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 – O presente edital regulamenta o processo de escolha e posse dos conselheiros
tutelares de Fervedouro/MG, órgão da administração pública local, encarregado de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto por 05
(cinco) membros eleitos, para um mandato de 04 anos, permitida aos conselheiros
tutelares recondução por novos processos de escolha, em igualdade de condições aos
demais candidatos.
2 – A escolha dos membros do Conselho Tutelar é feita pelo voto direto, secreto,
facultativo dos cidadãos do Município, maiores de 16 anos, comprovada sua
identificação eleitoral.
3 – O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar será
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e fiscalização do Ministério público.
4 – O processo de escolha deverá ocorrer com o número mínimo de 10 pretendentes
habilitados.
DA ALTERAÇÃO NA LEI 8.069/90
5 – A escolha dos membros do Conselho Tutelar terá candidatura individual, não
sendo admitida composição de chapas, e realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019
no horário de 8:00 às 16:00h nos seguintes locais:
E. E. Joaquim Bartholomeu Pedrosa – Fervedouro
Escola Municipal Ribeirão do Jorge - Ribeirão do Jorge
PSF São Pedro do Glória
Escola Estadual de Madeira - Bom Jesus do Madeira
Escola Estadual de Samambaia

6 – Este será o segundo processo de escolha unificada de Conselheiros tutelares em
todo o território nacional e a posse se dará no dia 10 de janeiro de 2020.
7 - A Lei nº 651/12 e a Resolução 001/15 do CMDCA dispõe sobre o local, dia e
horário de funcionamento do Conselho Tutelar, a remuneração de seus membros aos
quais é assegurado o direito a:
a) Cobertura previdenciária;
b) Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor de
remuneração mensal;
c) Licença maternidade;
d) Licença paternidade;
e) Gratificação natalina.
8 – O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e
estabelecerá presunção de idoneidade moral.
9 – Será delegada a Comissão Especial Eleitoral a coordenação do processo de
escolha.
10 – A comissão será composta paritariamente entre conselheiros representantes do
governo e da sociedade civil e ficará encarregada de:
a) Analisar os pedidos das candidaturas;
b) Dar ampla publicidade aos pretendentes inscritos;
c) Facultar a qualquer cidadão impugnar, mediante provas ou indicação delas, a
candidatura daqueles que não atendem aos requisitos exigidos;
d) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha
aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromissos
de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação;
e) Estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constituem
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem;
f) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
g) Providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a ser
aprovado;
h) Escolher e divulgar os locais de votação;
i) Resolver os casos omissos.
11 – São requisitos necessários para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:
a)
b)
c)
d)

Ter reconhecida idoneidade moral;
Ter idade mínima superior a 21 anos no dia da posse;
Residir no município há mais de 2 anos;
Estar quite com a justiça eleitoral, no caso de sexo masculino, também no
Serviço Militar;
e) Ser eleitor deste município;
f) Apresentar, no momento da inscrição, certificado de conclusão de ensino
médio.

12 – A inscrição constará de preenchimento de formulário próprio fornecido aos
interessados pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e Adolescente
(CMDCA).
13 – No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Fotocopia da cédula de identidade e do CPF;
b) Fotocopia do comprovante de votação na última eleição ou justificativa de
ausência;
c) Fotocopia do certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo
masculino;
d) Uma foto 3X4;
e) Comprovante de domicílio no município há mais de 02 anos (a comprovação se
dá através de apresentação de documento emitido pela ESF - Estratégia de
Saúde da família);
f) Fotocopia do certificado de Conclusão do Ensino Médio;
g) Curriculum;
h) Comprovação de reconhecida idoneidade moral através da apresentação de
atestado de Bons antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes
criminais (FAC);
i) Declaração que comprove experiência de atuação em atividades ligadas à
política de atendimento à criança e ao adolescente, por no mínimo seis meses,
nos termos definidos pelo CMDCA; e não ter sido penalizado com destituição
da função de conselheiro tutelar, nos últimos cinco anos.
Obs.: Todas as cópias de documentos deverão estar autenticadas. (Não precisa ser
em cartório, pode ser feito na prefeitura mesmo no ato da inscrição).
14 – Não será aceita inscrição cujo candidato esteja com algum documento pendente.
DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO
15 – As inscrições serão abertas no dia 05 de maio de 2019 e encerradas no dia 05 de
junho de 2019.
16 – Os candidatos deverão se dirigir à Prefeitura Municipal de Fervedouro, na sala do
CMDCA, sala 1, Térreo, no horário de 8:00h as 11:00h e de 13:00h às 15:00h para
realizarem suas inscrições.
17 – A relação dos candidatos classificados preliminarmente será divulgada no dia 10
de junho de 2019 e a lista será divulgada nos seguintes locais: Mural da Prefeitura,
Secretaria Municipal de Ação Social. PSF, CRAS, CREAS, Câmara dos vereadores,
Hospital, Rodoviárias, SAAE, site da Prefeitura e escolas.
18 – O prazo para recurso sobre as inscrições será do dia 10/06 a 13/06/2019
19 – O julgamento dos recursos sobre as inscrições e divulgação definitiva dos
inscritos será no dia 18 de junho de 2019.
20 – A campanha ocorrerá no período de 01 de julho a 01 de outubro de 2019.

21 – A posse e nomeação dos novos conselheiros ocorrerá no dia 10 de janeiro de
2020, em sessão solene, pelo Prefeito.

DOS IMPEDIMENTOS
22 – São impedidos de servir no mesmo Conselho, conforme art. 140 do Estatuto da
Criança e do Adolescente:
a) Marido e mulher;
b) Ascendente e descendente;
c) Sogro, sogra, genro, nora, irmãos, cunhados (durante o cunhadio), tio ou
sobrinho, padrasto, madrasta e enteado;
d) Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação a
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na
Justiça da Infância e Juventude, em exercício na Comarca, foro regional ou
distrital.
DAS ELEIÇÕES
23 – O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado mediante
convocação da Comissão Eleitoral, designado para o dia 06 de outubro de 2019, nos
locais especificados no item 5, no horário de 8:00 as 16:00 h, para realização do pleito
e constará a relação dos candidatos com seus respectivos números.
24 – As cédulas serão confeccionadas pelo Conselho de Direitos, contendo o nome do
candidato apto a concorrer à votação, que será rubricada pelo Presidente da
Comissão eleitoral, pelo presidente da Mesa receptora e por um mesário.
25 – O eleitor poderá votar em 01 (um) candidato.
I – Portando um documento com foto e o título eleitoral;
II – Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e números dos candidatos
ao Conselho Tutelar;
III – A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus
respectivos números;
IV – O eleitor poderá votar em 01 (um) candidato por meio da marcação no campo
reservado para a prática do ato;
V – Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como
qualquer outro tipo de sinal, além do citado acima, acarretará na nulidade do voto.
26 – O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção composta
por três membros. Sendo pelo menos um da Comissão eleitoral.
27 – A fiscalização de todo o processo eleitoral estará a cargo do Ministério Público.
28 – Não será permitida a presença dos candidatos junto à mesa da apuração.

29 – A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento das eleições. As
urnas que estejam fora da sede do município deverão ser trazidas para o CRAS pelos
membros da Comissão Eleitoral que tiverem trabalhado no processo.
30 – Cada candidato (a) terá direito a indicar um fiscal por sessão.
31 – o CMDCA indicará um fiscal representante do Conselho em cada sessão.
DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
32 – Encerrada a votação e após a chegada de todas as urnas ao CRAS, proceder-seá imediatamente a contagem dos votos e sua apuração, sob responsabilidade do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fiscalização do
Ministério Público.
33 – Concluída a apuração dos votos, decididos os eventuais recursos, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará o resultado
providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados, com números de
votos recebidos.
34 – Os cinco candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os cinco
seguintes, pelas respectivas ordens de votação, como suplentes.
35 – Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato de maior idade
e maior grau de escolaridade.
36 – Ocorrendo a vacância do cargo, assumirá o suplente que houver recebido o
maior número de votos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
37 – Os membros escolhidos como titulares e suplentes serão submetidos a estudos
sobre a legislação específica das atribuições do cargo e treinamento promovido por
uma comissão a ser designada pelo CMDCA logo após a posse e estará eliminando
aquele candidato que não se submeter ao treinamento exceto se houver justificativa
plausível.
38 – O Conselheiro Tutelar está sujeito a regime de dedicação integral, sendo vedada
a acumulação da função com qualquer atividade remunerada, pública ou privada.
39 – As atribuições e obrigações dos Conselheiros Tutelares são as constantes da
CF/88, ECA e da legislação municipal em vigor.
40 – A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que
verificada a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura no cargo,
acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as decorrências, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativas, civil ou criminal.
41 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a
publicação dos resultados finais, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

42 – Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disserem
respeito, circunstância que será mencionada em errata ou aviso a ser publicado.
43 - DA CAMPANHA ELEITORAL
43.1 A campanha eleitoral terá inicio no dia em que for publicada a lista de candidatos
deferida pela comissão organizadora.
43.2 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio
de debates, entrevistas, distribuição de panfletos e propaganda gratuita na internet e
nas redes sociais;
43.3 É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou
particular.
43.4 As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CRAS, rádio, igrejas etc) que
tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite
a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.
43.5 Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos
organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;
43.6 Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 50% dos candidatos e
serão supervisionados pelo CMDCA;
43.7 Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos candidatos
nas suas exposições e respostas;
43.8 Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar ciência do teor
deste edital aos organizadores;
43.9 A propaganda eleitoral na internet e nas redes sociais deverá ser realizada de
forma gratuita e de acordo com as seguintes regras:
I- em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado ao CMDCA e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País;
II – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato;
III – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) Candidatos; ou
b) Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
IV – Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados ao CMDCA, podendo ser

mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (incluído pela Lei nº 13.488 de 2017)
V – Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro
de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.
VI – É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais
não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para
alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros.
43.10 – Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita
obediência a este edital.
44. DAS PROIBIÇÕES
44.1 – É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio de veículos de
comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, camisas,
bonés e outros meios não previstos neste edital;
44.2 – É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos
provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição
compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
k) organizações da sociedade civil de interesse público.
44.3 - É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (vereadores,
prefeitos, deputados etc) ao candidato.
44.4 – É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal
contra os concorrentes.

44.5 – É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da
publicação da lista definitiva das candidaturas, previstas no item 43.1.
44.6 – É vedado ao conselheiro tutelar promover sua campanha ou de terceiros
durante o exercício da sua jornada de trabalho.
44.7 – É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente promover campanha para qualquer candidato.
44.8 – É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo
poder público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral.
44.9 – Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer
local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando
instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem a
utilização de veículos.
44.10 – É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como
camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas.

Fervedouro, 14 de junho de 2019.

Aparecida Gomes Oliveira
Presidente do CMDCA

