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RESOLUÇÃO
Regulamenta o processo de escolha Unificada dos candidatos a membros dos Conselhos Tutelares do Município de Presidente
Juscelino – MA, em data unificada, nos termos da Lei Municipal nº 004/2015, de 27 de maio de 2015, e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE JUSCELINO, Estado do Maranhão, a Sra. VANILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições conferidas, e considerando a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Resolução nº 170/2014 do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, pela Lei Municipal nº 004/2015 de 27 de Maio de
2015, adequando e atendendo as exigências estabelecidas na legislação nacional que regulamenta a nível nacional as regras para o
processo de eleição unificada para a escolha dos conselheiros tutelares.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica definido o dia 06 de outubro de 2019, a data unificada para a realização da eleição a Conselho Tutelar objetivando
escolher os membros titulares e suplentes para exercer a função de Conselheiros Tutelares para o mandato de 04 (quatro) anos,
compreendidos entre 10 de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2024, no município de Presidente Juscelino – MA, realizado no
primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, como esta estabelecida em Leis Municipal e
Federal.
Art. 2º - A candidatura será individual, não sendo admitida a composição de chapas.
Art. 3º - Os 05 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo CMDCA e Chefe do Poder Executivo
municipal e os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.
§1º O mandato será de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha;
§2º O Conselheiro Tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio não poderá
participar do processo de escolha subsequente.
DAS VAGAS
Art. 4° - Não havendo 10 (dez) pessoas inscritas e devidamente habilitadas para candidatura, o prazo para novas inscrições será
aberta uma segunda vez, pelo mesmo prazo do art. 7º da presente resolução.
Parágrafo único. Após a segunda convocação, se ainda não completado o mínimo de 10 (dez) candidatos, o pleito de escolha dos
membros do Conselho Tutelar continuará em seu prosseguimento.
Art. 5° - Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, o Poder Executivo
Municipal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da vaga.
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§1º Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração
proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias
regulamentares.
§2º No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo
de escolha suplementar para o preenchimento das vagas.
§3º A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos deverá implicar em afastamento do mandato,
por incompatibilidade com o exercício da função.
Parágrafo único - A atuação do Conselheiro Suplente acontecerá apenas pelo tempo de afastamento do Conselheiro titular com
direito a remuneração pertinente ao período de atuação.
DAS ETAPAS
Art. 6º - O Processo de Escolha se realizará em seis etapas classificatórias e Eliminatórias:
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: Formação para os candidatos inscritos e aptos para participar do pleito; Aplicação da prova escrita de avaliação
objetiva de conhecimento específico, homologação e aprovação das candidaturas;
IV - Quarta Etapa: Processo de Escolha em Data Unificada: Da Eleição;
V - Quinta Etapa: Formação inicial dos conselheiros titulares e suplentes eleitos;
VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse.
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Art. 7º - As inscrições serão realizadas no periodo compreendido entre os dias 15/04/2019 a 15/05/2019 no horário das 08:00h as
12:00h e das 14:00h as 16:00h de segunda a quinta feira, de acordo com o prazo estabelecido no Edital 01/2019 publicado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Presidente Juscelino – MA.
Paragrafo Único: A inscrição será efetuada pessoalmente, na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Constantino
Georgiano Rabelo s/n, Centro, Presidente Juscelino – MA, logo após a publicação do Edital do Processo de Escolha dos
pretendentes à função de conselheiro tutelar conforme previsto na Resolução Nº 170/2014, do CONANDA.

DAS INSCRIÇÔES E REQUISITOS
Art. 8º - São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:

a) Reconhecida Idoneidade moral;
b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
c) Residir no Município de Presidente Juscelino – MA, ha mais de dois anos;
d) Estar em gozo com seus direitos políticos;
e) Conclusão do Ensino Medio;
f) Reconhecida experiencia nas áreas da defesa, proteção, assistencia social ou atendimento dos direitos da Criança e
Adoslescente;
g) Comprovado conhecimento da Lei 8.069/90 – ECA;
Paragrafo Único: A verificação do preenchimento do requesito descrito no item VII, do artigo 19 da lei Municipal 004/2015
de 27 de maio de 2015, operar-se-à através de aplicação de prova de conhecimento, onde estarão habilitados os candidatos que
obtiverem acerto superior a 50% (cinquenta por cento) das questões.
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Art. 9° Para registro das candidaturas será exigido requerimento cujo modelo será fornecido no ato da inscrição (Art. 7°),
modelo em (ANEXO - I do Edital 01/2019 - CMDCA), acompanhado dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
b) CPF;
c) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro) últimas eleições;
d) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou Superior, e cópia autenticada:
e) Comprovante de residência atualizado;
f) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar respondendo, como réu, pela prática de
infração penal, administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;
g) Certidão de quitação eleitoral atualizada;
h) Declaração de experiência na área de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
i) Certidao de idoneidade (anexo II do Edital 01/2019 - CMDCA);
j) Declaração de que reside no Município de Presidente Juscelino – MA, a mais de dois (02) anos (anexo II do Edital 01/2019 CMDCA);
k) Uma (01) foto 3X4 (recente).
I - Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos em duas vias para fé e contrafé.
II - O uso de documentos ou informações falsas, declaradas na ficha de inscrição pelo candidato, acarretará na nulidade da inscrição
a qualquer tempo, bem como anulará todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de responsabilização dos envolvidos conforme
dispõe a legislação vigente.
III - A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato.
IV - Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo de encerramento das inscrições.
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 10º - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme o Art. 15 da Resolução do CONANDA nº
170/2014.
Art. 11º - Ficarão impedidas de participar do Processo aquelas pessoas que foram penalizadas com a destituição da função de
Conselheiro Tutelar, nos 05 (cinco) anos antecedentes à eleição.
DA PROVA
Art. 12 - A prova escrita de avaliação de conhecimentos específicos (ECA) será realizada no dia 30 de junho de 2019, no
seguinte local e horario: CME Eleodoria Jacinta Cantanheide, endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente
Juscelino – MA, das 09:00 horas às 12:00 horas.
Art. 13 - O processo seletivo constará de prova escrita objetiva específica de caráter eliminatório, com 20 (vinte) questões objetivas
de múltipla escolha, valendo 100 (cem) pontos, cada questão com 04 (quatro) opções (A, B, C e D) e uma única resposta.
§ 1º - A prova escrita terá 20 (vinte) questões sobre a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
§ 2º - Os candidatos que atingirem acima de 50% (cinquenta por cento) da Prova serão classificados e estarão habilitados para
participarem do processo eleitoral para escolha dos Conselheiros Tutelares.
§ 3º - Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário fixado para o seu início, munidos somente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de
inscrição e do documento de identificação original com foto;
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§ 4º - O local da prova será aberto às 08:00 (oito) horas e fechado impreterivelmente às 09:00 horas (nove) horas. Fica impedido de
ingressar ao local de prova o candidato que chegar após o horário estipulado, independentemente do motivo, ainda que de força
maior e caso fortuito.
Parágrafo Único – A prova terá início as 09:00 horas e término as 12:00 horas.
§ 5º - O candidato receberá o caderno de questões, cartão de respostas.
§ 6º - O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento
válido para a correção das questões objetivas da prova e será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas nesta Resolução, no caderno de questões e no cartão de respostas. Em hipótese
alguma haverá substituição do cartão de respostas ou do caderno de questões por erro do candidato.
§ 7º - Não serão computadas as questões não – assinaladas no cartão de respostas, bem como as questões que contenham mais de
uma assinalação, emenda ou rasura ainda que legível, ou preenchidas fora das especificações.
§ 8º - Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchidos, sendo que o cartão
de respostas será o único documento utilizado para a atribuição dos pontos.
§9 - Os 02 (dois) últimos candidatos da sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e
retirar–se do local simultaneamente.
§ 10º - Será excluído o candidato que, além das demais hipóteses previstas nesta Resolução 14/2019 do CMDCA, incidir nas
hipóteses abaixo:

I - apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova;
II - não apresentar um dos documentos de identificação exigidos nos termos desta Resolução, para a realização da prova;
III - ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
IV - ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a partir do início da mesma, não
podendo o mesmo permanecer nas dependências do local onde está sendo realizado o processo seletivo.

V – se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não
permitidos;

VI - se estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (celulares, etc.); tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc., óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

VII - lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; VIII - não devolver integralmente o material solicitado;
IX - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
§ 11º - As questões eventualmente anuladas serão consideradas corretas para todos os candidatos.
§ 12 - O gabarito será publicado 01 de julho, mediante edital, afixado na Secretaria de Assistencia Social, localizada à Rua
Constantino Georgiano Rabelo, s/n, Centro – Presidente Juscelino – MA, abrindo-se prazo para recurso de 03 (três) dias após a sua
publicação.
§ 13 - Os recursos contra o gabarito ou questões deverão ser encaminhados por escrito com as devidas justificativas para a Comissão
Especial Eleitoral no seguinte endereço: Secretaria de Assistencia Social, localizada à Rua Constantino Georgiano Rabelo, s/n,
Centro – Presidente Juscelino – MA;
§ 14 - Ultrapassado o prazo recursal, será afixado na Secretaria de Assistencia Social o resultado da prova escrita, ou seja, a
pontuação obtida pelos candidatos.
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DA DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA
Art. 14. A candidatura é individual e pessoal, sendo permitida a propaganda e divulgação dos candidatos a partir da relação
definitiva dos nomes dos candidatos habilitados prevista no art. 23 da presente resolução até as 23h59min do dia 03 de outubro de
2015.
Art. 15 - Não será tolerado, por parte dos candidatos:

I - oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, visando apoio às
candidaturas.

II - promoção de transporte de eleitores;
III - promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.
IV - Não será permitida propaganda que implique em grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e
propaganda enganosa, sob pena de cassação da candidatura.
VI - perturbação à ordem propaganda que não observe a legislação e posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que
prejudique a higiene e a estética urbana;
VII - propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não constem dentre as atribuições do Conselho Tutelar,
bem como qualquer outra prática que induza o eleitor a erro;
VIII - Em caso de descumprimento das normas indicadas no'caput', o candidato terá sua candidatura cassada e seus votos não serão
computados por ocasião da apuração;
IX - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, que serão considerados solidários nos excessos
praticados por seus simpatizantes.
DAS ELEIÇÕES
Art. 16 - O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, mediante eleição realizada no dia 06 de Outubro de
2019, no CME Eleodoria Jacinta Cantanheide endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente Juscelino – MA e no
Povoado Prata, CME Reunida Oliveira Marques, zona Rual do Município de Presidente Juscelino - MA, no horário das 08:00 horas
às 17:00 horas, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado por meio do Diário
Oficial ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.
Art. 17 – A escolha dos membros do Conselho Tutelar se dará pelo voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos
eleitores do Município de Presidente Juscelino – MA, em 06 de outubro de 2019 em local já definido pelo Edital 001/2019 –
CMDCA;
Art. 18 – O Eleitor será permitido a votar apresentado mediantes documentos: título de eleitor e documento de identificação oficial
com foto.
Art. 19 - As cédulas serão confeccionadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante modelo aprovado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e serão rubricadas pelo Presidente da Comissão Especial Eleitoral,
pelo presidente da mesa receptora e por um mesário, pois as eleições ocorrão em urnas convencionais;
Art. 20 - O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato, através de uma cédula em urna convencional;
§ 1º - Na cabine de votação será afixada lista de nomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar.
§ 2º - A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus respectivos números, caso as eleições ocorram em
urnas convencionais;
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§ 3º - O eleitor só votará em um único candidato por meio da marcação de um “x” no campo reservado para a prática do ato, caso as
eleições ocorram em urnas convencionais;
§ 4º - Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, além do citado no
parágrafo anterior, acarretará nulidade do voto.
Art. 21- Cada candidato poderá credenciar no máximo 02 (dois) fiscal para eleição e apuração, e este será identificado por crachá,
fornecido pelo CMDCA.
Art. 22 – Em urna (s) convencional:
I - O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e apuração, composta por 04 (quatro) membros, a saber: 01
(um) presidente (Conselheiro do CMDCA ou cidadão designado e nomeado pelo CMDCA) e três (03) auxiliares de mesa, podendo
ser da Comissão Eleitoral ou Conselheiro do CMDCA.
Parágrafo único - Não podem compor a Mesa Receptora de votos cônjuge e parentes consanguíneos e afins até 2º grau dos
candidatos;
Art. 23 - O resultado Oficial do Processo de Escolha em Data Unificada será divulgado dia 10/10/2019, por meio do Diário Oficial
ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.

DO PLEITO
Art. 24 - O Edital de Publicação com os nomes dos (as) candidatos (as) aptos a concorrerem ao Processo de Escolha dos (as)
Conselheiros (as) Tutelares de Presidente Juscelino - MA, será publicado no dia 31 de julho de 2019 na Secretaria de Assistencia
Social, bem como no Diário Oficial do Município de Presidente Juscelino - MA.
Art. 25 O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, mediante eleição realizada no dia 06 de Outubro de
2019, no CME Eleodoria Jacinta Cantanheide endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente Juscelino – MA e no
Povoado Prata, CME Reunida Oliveira Marques, zona Rual do Município de Presidente Juscelino - MA, no horario das 08:00 horas
às 17:00 horas.
Art. 26 - Para a condução dos trabalhos do pleito, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá requisitar
ao Município servidores públicos e convidar representantes do governo e organizações da sociedade civil, para composição das
mesas receptoras e apuradoras, devendo os nomes dos indicados serem publicados no Diário Oficial do Município com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis antes da data da eleição.
Art. 27 - O processo de escolha dar-se-á mediante sufrágio universal facultativo, direto e secreto, dos eleitores inscritos no
Município de Presidente Juscelino-MA, em pleno exercício do direito.
Art. 28 - Poderão votar os eleitores inscritos no Município de Presidente Juscelino – MA que apresentarem no ato da votação Título
de Eleitor e documento de identificação com foto.
Art. 29 - O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por indicação da Comissão Eleitoral,
nomeará:
I - 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 02 (dois) Mesários para compor cada mesa receptora de votos;
II- 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 03 (três) Escrutinadores para compor a Junta Apuradora de votos.
Art. 30 - Cada candidato poderá credenciar 02 (dois) fiscal;
Art. 31 - Não será permitida a presença de candidatos junto à mesa de recepção.
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DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
Art. 30 – Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a contagem dos votos e sua apuração sob responsabilidade do CMDCA
e fiscalização do Ministério Público.
Art. 31 - O CMDCA proclamará o resultado do pleito, publicando o nome dos candidatos e suas respectivas votações em ordem
decrescente de número de votos.
Art. 32 - Dentro de 01 (um) dia útil após a publicação da proclamação dos conselheiros eleitos caberá recurso perante o CMDCA.
Parágrafo único: O CMDCA julgará o recurso no prazo de 01 (um) dia útil e publicará o resultado na sede da Secretaria Municipal
de Assistencia Social de Presidente Juscelino - MA.
Art. 33 – Os 05 (cinco) candidatos mais votados serão considerados Titulares eleitos e proclamados nos termos desta Resolução e
dos Edital 001/2019 e posteriores retificações, serão empossados no dia 10 de janeiro DE 2020 pelo CMDCA e Prefeito Municipal e
entrarão em exercício no dia seguinte a posse, e os demais serão considerados suplentes pela ordem decrescente de votos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34 - A inscrição do (a) candidato (a) implicará conhecimento das presentes instruções e, tácita aceitação das normas e
condições do Processo de Escolha, tais como se acham estabelecida no Edital 001/2019 CMDCA e posteriores retificações; nas
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para realização do Processo
de Escolha dos Conselheiros Tutelares, gestão 10 de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2024, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
Art. 35 - O acompanhamento das publicações, editais, resoluções, avisos e comunicados referentes ao Processo de Escolha são de
responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas informações por telefone.
Art. 36 - É de responsabilidade do candidato manter seu endereço residencial, e-mail e telefone atualizados, até que se expire todo o
Processo de Escolha.
Art. 37- A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, e tornar sem efeito a diplomação do candidato se constatadas fraudes ou
simulação nas declarações, nos documentos, na inscrição; assegurada ampla defesa.
Art. 38 - Os (as) candidatos (as) eleitos (as) deverão, obrigatoriamente, participar dos cursos de qualificação promovidos pelo
Ministério Público e Prefeitura Municipal Presidente Juscelino - MA a qualquer tempo.
Art. 39 - Todo o processo de escolha será fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público do Município.
Art. 40 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, ad referendum, do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Presidente Juscelino - MA, 02 de abril de 2019.
VANILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS
Presidente do CMDCA do Município de Presidente Juscelino - MA.
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EDITAL CMDCA Nº 001/2019
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO MA.
A Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de PRESIDENTE JUSCELINO, Estado do
Maranhão, a Sra. VANILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS, NO USO no uso da atribuição que lhe é conferida pela
Lei nº004/2015 de 27 de maio de 2015, faz publicar o Edital de Convocação para o Primeiro Processo de Escolha em Data
Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2024.
1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada, disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto
da Criança e do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, pela Lei Municipal nº 004/2015 de 27 de Maio de 2015 e Resolução nº 14/2019 do CMDCA, o qual será realizado sob
a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob a fiscalização do Ministério Público que atua
perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca.
2. DO CONSELHO TUTELAR
2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.
2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 01(um) Conselho Tutelar
como órgão integrante da administração pública local, composto de 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4 (quatro) anos, permitida 01(uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições
com os demais pretendentes.
2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 05 (cinco) vagas para membros titulares e 05 (cinco) vagas para seus
consequentes suplentes;
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade como disposto no artigo 5°,
inciso II, da Resolução n° 170/2014, do CONANDA;
c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão Especial, instituída
por meio de publicação em Diário Oficial ou equivalente, de composição paritária entre conselheiros representantes do
governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do primeiro Processo de Escolha em Data Unificada dos membros
do Conselho Tutelar;
d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais específicos
no Diário Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de escolha de conselheiros tutelares, os quais
deverão dispor sobre:
I – a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral;
II – as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos;
III – as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de Escolha em Data Unificada;
IV – a regulamentação quanto às fases de impugnação, recurso e outras do Processo de Escolha Em Data Unificada; e
V – as vedações.
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3. REQUISITOS E DO REGISTRO DE CANDIDATOS
3.1 A inscrição do candidato a Conselheiro Tutelar é considerada de caráter individual, sem vinculação político partidária, crença
religiosa ou qualquer outra organização.
3.2 Poderão concorrer à eleição os candidatos que preencherem os seguintes requisitos:
a) Reconhecida idoneidade moral;
b) Idade superior a vinte e um 21 (vinte e um) anos;
c) Residir no Município de Presidente Juscelino – MA, ha mais de dois anos;
d) Estar em gozo com seus direitos políticos;
e) Conclusão do Ensino Medio;
f) Reconhecida experiencia nas áreas da defesa, proteção, assistencia social ou atendimento dos direitos da Criança e Adoslescente;
g) Comprovado conhecimento da Lei 8.069/90 – ECA;

3.3 A verificação do preenchimento do requesito descrito no item VII, do artigo 19 da lei Municipal 004/2015 de 27 de maio
de 2015, operar-se-à através de aplicação de prova de conhecimento, onde estarão habilitados os candidatos que obtiverem
acerto superior a 50% (cinquenta por cento) das questões.
4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO
4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais.
4.2. Fica estipulado a remuneração do Conselheiro Tutelar, tendo como referência um salário mínimo vigente, bem como
gozarão os conselheiros dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
4.3 Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos
períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vetado qualquer tratamento desigual.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
5.1 São atribuições e competências dos Conselheiros Tutelares aquelas elencadas no art.136° da Lei Federal 8.069/90 e art. 5° da Lei
Municipal nº 004/2015, de 27 de maio de 2015.
6. DA COMISSÃO ESPECIAL
6.1 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação do presente Edital, uma Comissão Especial de composição paritária entre representantes do governo e da
sociedade civil, para a organização e condução do presente Processo de Escolha;
6.2. A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura
e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos.
6.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação citada acima, as candidaturas que
não atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impugnatório os elementos probatórios.
6.4. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa.
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6.5. A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir
testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como realização de outras diligências.
6.6. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
6.7. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com envio de cópia ao Ministério
Público.
6.8. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha dos candidatos
considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na
legislação local e nas Resoluções do Conanda.
6.9. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de
campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.
6.10. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros
incidentes ocorridos no dia da votação;
6.11. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha Unificada que ocorrerá no dia 06 de outubro
de 2019.
6.12. O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação.
6.13. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação.
6.14 A Comissão terá seu trabalho encerrado após a divulgação no Diário Oficial ou em meio equivalente, do nome dos cinco
conselheiros tutelares titulares escolhidos e suplentes em ordem decrescente de votação.

7. IMPEDIMENTOS
7.1 Conforme o art. 140 da Lei Federal 8.069/90 - ECA, ficam impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher,
ascendentes e descendentes, sogro e sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, padrasto e madrasta e enteados.
7.2 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução 170/2014,
publicada pelo CONANDA.
7.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com autoridade
judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca.
7.4 Ficarão impedidas de participar do Processo aquelas pessoas que foram penalizadas com a destituição da função de
Conselheiro Tutelar, nos 05 (cinco) anos antecedentes à eleição.
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
8.1 O Processo de Escolha se realizará em seis etapas classificatórias e Eliminatórias:
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: Formação para os candidatos inscritos e aptos para participar do pleito; Aplicação da prova escrita de avaliação
objetiva de conhecimento específico, homologação e aprovação das candidaturas;
IV - Quarta Etapa: Processo de Escolha em Data Unificada: Da Eleição;
V - Quinta Etapa: Formação inicial dos conselheiros titulares e suplentes eleitos;
VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse.
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9. DA PRIMEIRA ETAPA - Da Inscrição/ Entrega Dos Documentos
9.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição, por meio de requerimento ao qual
será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.
9.2. A inscrição será efetuada pessoalmente, na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Constantino Georgiano
Rabelo s/n, Centro, Presidente Juscelino – MA, logo após a publicação do Edital do Processo de Escolha dos pretendentes à
função de conselheiro tutelar conforme previsto na Resolução Nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CONANDA.
9.3 As inscrições serão realizadas no periodo compreendido entre os dias 15/04/2019 a 15/05/2019 no horário das 08:00h as
12:00h e das 14:00h as 16:00h de segunda a quinta feira, de acordo com o prazo estabelecido no Edital publicado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Presidente Juscelino – MA.
9.4 Para registro das candidaturas será exigido requerimento cujo modelo será fornecido no ato da inscrição (item 9.2), modelo
em (ANEXO - I), acompanhado dos seguintes documentos:
l) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
m) CPF;
n) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro) últimas eleições;
o) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou Superior, e cópia autenticada:
p) Comprovante de residência atualizado;
q) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar respondendo, como réu, pela prática de
infração penal, administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;
r) Certidão de quitação eleitoral atualizada;
s) Declaração de experiência na área de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
t) Certidao de idoneidade (anexo II);
u) Declaração de que reside no Município de Presidente Juscelino – MA, a mais de dois (02) anos (anexo II);
v) Uma (01) foto 3X4 (recente).
9.4 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos em duas vias para fé e contrafé.
9.5 O uso de documentos ou informações falsas, declaradas na ficha de inscrição pelo candidato, acarretará na nulidade da inscrição
a qualquer tempo, bem como anulará todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de responsabilização dos envolvidos conforme
dispõe a legislação vigente.
9.6 A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato.
10. DA SEGUNDA ETAPA – Análise Da Documentação Exigida
10.1 A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução 14/2019 e no Edital 01/2019,
publicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
10.2. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial procederá à análise dos documentos, que será realizada no
dia 20/05/2019 a 24/05/2019, com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos.

11. DA TERCEIRA ETAPA - Formação para os candidatos inscritos e aptos para participar do pleito; Aplicação da prova
escrita de avaliação objetiva de conhecimento específico, homologação e aprovação das candidaturas
11.1 A prova escrita de avaliação de conhecimentos específicos (ECA) será realizada no dia 30 de junho de 2019, no seguinte
local e horario: CME Eleodoria Jacinta Cantanheide, endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente Juscelino
– MA, das 09:00 horas às 12:00 horas.
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11.2 O processo seletivo constará de prova escrita objetiva específica de caráter eliminatório, com 20 (vinte) questões objetivas de
múltipla escolha, valendo 100 (cem) pontos, cada questão com 04 (quatro) opções (A, B, C e D) e uma única resposta.
a) - A prova escrita terá 20 (vinte) questões sobre a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
b) Os candidatos que atingirem acima de 50% (cinquenta por cento) da Prova serão classificados e estarão habilitados para
participarem do processo eleitoral para escolha dos Conselheiros Tutelares.
c) Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário fixado para o seu início, munidos somente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e do
documento de identificação original com foto;
d) O local da prova será aberto às 08:00 (oito) horas e fechado impreterivelmente às 09:00 horas (nove) horas. Fica impedido de
ingressar ao local de prova o candidato que chegar após o horário estipulado, independentemente do motivo, ainda que de força maior
e caso fortuito.
e) A prova terá início as 9:00 horas e término as 12:00 horas.
f) O candidato receberá o caderno de questões, cartão de respostas.
g) O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento válido
para a correção das questões objetivas da prova e será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas nesta Resolução, no caderno de questões e no cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá
substituição do cartão de respostas ou do caderno de questões por erro do candidato.
h) Não serão computadas as questões não assinaladas no cartão de respostas, bem como as questões que contenham mais de uma
assinalação, emenda ou rasura ainda que legível, ou preenchidas fora das especificações.
i) Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchidos, sendo que o cartão de
respostas será o único documento utilizado para a atribuição dos pontos.
j) Os 02 (dois) últimos candidatos da sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar–
se do local simultaneamente.
k) Será excluído o candidato que, além das demais hipóteses, previstas neste Edital, as prevista tambme na Resolução 014/2019 do
CMDCA, incidir nas hipóteses abaixo:
I - apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova;
II- não apresentar um dos documentos de identificação exigidos nos termos desta Resolução, para a realização da prova;
III- ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
IV- ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a partir do início da mesma, não podendo
o mesmo permanecer nas dependências do local onde está sendo realizado o processo seletivo.
V– se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não
permitidos;
VI - se estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (celulares, etc.); tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc., óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
VII - lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
VIII - não devolver integralmente o material solicitado;
l - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

Município de Presidente Juscelino
- MA

DIÁRIO

L

OFICIA

Diário Municipal

PRESIDENTE JUSCELINO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 095, QUARTA – FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2019 PAG: 01/01

m) As questões eventualmente anuladas serão consideradas corretas para todos os candidatos.
n) O gabarito será publicado 01 de julho, mediante edital, afixado na Secretaria de Assistencia Social, localizada à Rua Constantino
Georgiano Rabelo, s/n, Centro – Presidente Juscelino – MA, abrindo-se prazo para recurso de 03 (três) dias após a sua publicação.
o) Os recursos contra o gabarito ou questões deverão ser encaminhados por escrito com as devidas justificativas para a Comissão
Especial Eleitoral no seguinte endereço: Secretaria de Assistencia Social, localizada à Rua Constantino Georgiano Rabelo, s/n, Centro
– Presidente Juscelino – MA;
p) Ultrapassado o prazo recursal, será afixado na Secretaria de Assistencia Social o resultado da prova escrita, ou seja, a pontuação
obtida pelos candidatos.

12. DA QUARTA ETAPA - Processo de Escolha em Data Unificada: Da Eleição

12.1 O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, mediante eleição realizada no dia 06 de Outubro
de 2019, no CME Eleodoria Jacinta Cantanheide endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente Juscelino –
MA e no Povoado Prata, CME Reunida Oliveira Marques, zona Rual do Município de Presidente Juscelino - MA, no horário
das 08:00 horas às 17:00 horas, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado
por meio do Diário Oficial ou equivalente e outros instrumentos de comunicação.
12.2 O Eleitor será permitido a votar apresentado mediantes documentos: título de eleitor e documento de identificação oficial com
foto.
12.3 As cédulas serão confeccionadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, mediante modelo aprovado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e serão rubricadas pelo Presidente da Comissão Especial Eleitoral, pelo presidente
da mesa receptora e por um mesário, pois as eleições ocorrão em urnas convencionais;
12.4 O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato, através de uma cédula em urna convencional;
a) Na cabine de votação será afixada lista de nomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar.
b) A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus respectivos números, pois as eleições ocorrão em urnas
convencionais;
c) O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato, por meio da marcação de um “x” no campo reservado para a prática do ato,
pois as eleições ocorrão em urnas convencionais;
d) Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, além do citado no parágrafo
anterior, acarretará nulidade do voto.
12.5 Cada candidato poderá credenciar no máximo um (02) fiscais para eleição e apuração, e este será identificado por crachá,
fornecido pelo CMDCA.
12.6 Em urna (s) convencional:
a) O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e apuração, composta por 04 (quatro) membros, a saber: 01
(um) presidente desiginado pelo CMDCA e três (03) auxiliares de mesa, podendo ser da Comissão Especial Eleitoral ou Conselheiro
do CMDCA.
12.7 Não podem compor a Mesa Receptora de votos, cônjuge e parentes consanguíneos e afins até 2º grau dos candidatos.
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12.8 O resultado Oficial do Processo de Escolha em Data Unificada será divulgado dia 10/10/2019, por meio do Diário Oficial ou
equivalente e outros instrumentos de comunicação.

13. DA QUINTA ETAPA - Formação inicial dos conselheiros titulares e suplentes eleitos.
13.1 Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos eleitos, conforme
preconiza a Resolução 014/2019 do CMDCA.
13.2 As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a realização do Processo
de Escolha em Data Unificada, conforme preconiza a Resolução 014/2019 do CMDCA.
13.3 O CMDCA disponibilizará curso de formação para os conselheiros eleitos, a ser realizado em 28 de novembro de 2019,
onde estes deverão obter 100% (cem por cento) de frequência a ser Comprovada no ato da contratação.
14. DA SEXTA ETAPA – Diplomação e Posse
14.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo presidente do CMDCA ou Senhor Prefeito Municipal no dia 10 de janeiro
de 2020, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
15. DAS VAGAS
15.1 São ofertadas nesse pleito eleitoral 05 (cinco) vagas para membros titulares e 05 (cinco) vagas para membros suplentes, para o
Conselho Tutelar do Município Presidente Juscelino – MA. Não havendo 10 (dez) pessoas inscritas e devidamente habilitadas para
candidatura, serão reabertas uma segunda convocação para novas inscrições, prazos a serem divulgados mediate decisão da comisão
especial eleitoral.
15.2 Após a segunda convocação, se ainda não atingir o mínimo de 10 (dez) candidatos, o pleito de escolha dos membros do Conselho
Tutelar continuará em seu prosseguimento.
15.3 Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, o Poder Executivo Municipal
convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da vaga.
15.4 Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional
aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias regulamentares.
15.5 No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo
de escolha suplementar para o preenchimento das vagas.
15.6 A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos deverá implicar em afastamento do mandato,
por incompatibilidade com o exercício da função.
15.7 A atuação do Conselheiro Suplente acontecerá apenas pelo tempo de afastamento do Conselheiro titular com direito a
remuneração pertinente ao período de atuação.
16. DAS IMPUGNAÇÕES
16.1 A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, no prazo de 02
(dois) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição
devidamente fundamentada.

Município de Presidente Juscelino
- MA

DIÁRIO

L

OFICIA

Diário Municipal

PRESIDENTE JUSCELINO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 095, QUARTA – FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2019 PAG: 01/01

16.2 Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumariamente do Processo de
Escolha em Data Unificada, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida
responsabilização legal.
16.3 O candidato impugnado terá 02 (dois) dias após a data de publicação da lista dos habilitados e não habilitados para
apresentar sua defesa.
16.4 Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a lista dos candidatos habilitados a participarem
do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019.
16.4 No dia 31 de julho de 2019, será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o certame.
16.5 Durante o processo de impugnação será assegurado ao candidato o direito de ampla defesa.
16.6 O processo de impugnação de candidatura deverá ser instruído com elementos comprobatórios que justifiquem o procedimento
devendo o mesmo ser dirigido a Comissão Especial Eleitoral.
16.7 Havendo processo de impugnação de candidatura, a comissão eleitoral julgará o processo, dando ciência ao impugnado do
resultado do julgamento e defesa.
16.8 Encerrados os prazos e da procedência da impugnação do candidato, será cancelada sua candidatura.
17. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

17.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candidato doar, oferecer,
prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
18. DO EMPATE
18.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota no Exame de
Conhecimento Específico; com maior tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da
criança e do adolescente; e, persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada, ressalvado outro critério previsto em
Lei Municipal.
19. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
19.1. Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissão Especial divulgará no Diário Oficial ou em meio
equivalente, o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e seus respectivos suplentes escolhidos em ordem decrescente de
votação.
20. DOS RECURSOS
20.1. Realizado o Processo de Escolha em Data Unificada, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão Especial
do Processo de Escolha em Data Unificada e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.
20.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo(a) Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha
em Data Unificada.
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20.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada para fins de
interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada.
20.4. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do Conselho
Municipal que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
20.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é irrecorrível na
esfera administrativa.
20.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada fará publicar a relação dos candidatos
habilitados a concorrer, com cópia ao Ministério Público.
21. LOCAL, DATA E HORARIO DE VOTAÇÃO

21.1 O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, mediante eleição realizada no dia 06 de Outubro de 2019,
no CME Eleodoria Jacinta Cantanheide endereço: Praça José Alves de Sousa, s/n– Centro, Presidente Juscelino – MA e no Povoado
Prata, CME Reunida Oliveira Marques, zona Rual do Município de Presidente Juscelino - MA, no horario das 08:00 horas às 17:00
horas.
21.2 O processo de escolha dar-se-á mediante sufrágio universal facultativo, direto e secreto, dos eleitores inscritos no Município de
Presidente Juscelino-MA, em pleno exercício do direito.
21.3 Poderão votar os eleitores inscritos no Município de Presidente Juscelino – MA que apresentarem no ato da votação Título de
Eleitor e documento de identificação com foto.
22. DA PROPAGANDA ELEITORAL

22.1 Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus
simpatizantes.
22.2 No dia da eleição não será permitida a propaganda eleitoral, inclusive a classificada como “boca de urna”.
22.3 A propaganda eleitoral somente poderá ser feita com santinhos constando apenas o número e o nome do candidato ou através de
curriculum vitae.
22.4 Não será permitido à confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário.
22.5 Não será permitida propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e
propaganda enganosa.
22.6 Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que
prejudique a higiene e a estética urbana.
22.7 Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
22.8 Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar,
a criação de expectativas na população que, sabiamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer
outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir com isso vantagem à determinada candidatura.
22.9 É vedado aos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors, carro de som,
luminosos, bem como através de faixas, letreiros, banners, adesivos, cartazes e santinhos com fotos. Sendo permitida a participação
em debates e entrevistas, garantindo-lhe a igualdade de condições a todos os candidatos.
22.10 É vedado, no dia da eleição, o transporte de eleitores.
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22.11 Compete à Comissão Especial Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo,
inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura.
22.12 O candidato envolvido e o denunciante serão notificados das decisões da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
22.13 É vedado aos órgãos da administração pública direta ou indireta, federais, estaduais ou municipais realizar qualquer tipo de
propaganda, que possa caracterizar como de natureza eleitoral.
22.14 É vedado, aos atuais conselheiros tutelares e servidores públicos candidatos, utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do
Poder Público, a benefício próprio ou de terceiros na campanha para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como fica
vedado, fazer campanha em horário de serviço, sob pena de indeferimento de inscrição do candidato e nulidade de todos os atos dela
decorrentes.
23. DOS PROCEDIMENTOS DA ELEIÇÃO

23.1 Considerada a elevada responsabilidade dos Conselheiros Tutelares a serem eleitos para o preenchimento das vagas do atual
mandato do Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e a Comissão Especial
Eleitoral deverão examinar a idoneidade moral dos candidatos, podendo, realizar diligências, ouvir testemunhas, efetuar perícias e
colher informações para o esclarecimento e possíveis dúvidas e questionamentos sobre qualquer candidato.
23.2 A cédula de votação será confeccionada pelo CMDCA, com a indicação do número e do nome do candidato.
23.3 Na cabine de votação constará a relação de todos os candidatos e seus respectivos números.
23.4 Atuarão como mesários as pessoas indicadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
23.5 Constituem a Mesa Receptora de Votos: um Presidente, um Mesário e um Secretário, escolhidos pela Comissão Especial
Eleitoral.
23.6 O Mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do
processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição.
23.7 O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento
ao Mesário e Secretário pelo menos vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der
dentro desse prazo ou no curso da eleição.
23.8 Na falta do Presidente, assumirá a Presidência o Mesário e na sua falta ou impedimento, o Secretário ou um dos suplentes
indicados pela Comissão Especial Eleitoral.
23.9 A assinatura dos eleitores será colhida nas folhas de votação da seção eleitoral, a qual, conjuntamente com o relatório final da
eleição e outros materiais, serão entregues à Comissão Especial Eleitoral.
23.10 Compete aos componentes das Mesas Receptoras de Votos:

a) Cumprir as Normas de Procedimento estabelecidas pela Comissão Eleitoral;
b) Registrar na ata as impugnações dos votos;
23.11 Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fiscalização de votação, a formulação de protestos, impugnações, inclusive
quanto à identidade do eleitor, devendo ser registrado em ata.
23.12 Não podem ser nomeados a Presidente e Mesários:

a) Os Candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau;
b) O cônjuge ou o companheiro do candidato;
c) As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.
23.13 No presente processo eleitoral deverão ser eleitos cinco (5) Conselheiros e Suplentes, obedecendo a ordem decrescente de
votos.
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23.14 Terminada a eleição será imediatamente providenciada a apuração do resultado do pleito, sendo considerados eleitos, pela
ordem do número de votos válidos obtidos, os cinco (5) Conselheiros mais votados, pela ordem de votação.
23.15 Apurado o resultado da eleição será em seguida publicado por ordem de votação os cinco (5) Suplentes eleitos, abrindo-se prazo
para impugnação do resultado, conforme calendário eleitoral, cabendo ao impugnante o ônus da prova material para justificar o recurso
a ser interposto por escrito, junto à comissão eleitoral.
23.16 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

a) Maior nota na prova de conhecimento Específico objetivo;
b) Maior tempo de experiência na área da Infância e Juventude de acordo com os documentos apresentados no ato da inscrição;
c) De maior idade.
24. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADA
24.1 O calendário para eleição de cinco (5) membros e cinco (5) suplentes ao Conselho Tutelar do Município de Presidente
Juscelino - MA, seguirá o seguinte cronograma:
15/04/2019 ao dia 15/05/2019

Inscrições de Candidatos das 8h às 12h e das 14h às 16h na Secretaria de
Assistencia Social, de segunda a quinta-feira, à Rua Constantino
Georgiano Rabelo, s/n, Centro, Presidente Juscelino - MA;

20/05/2019 a 24/05/2019
27/05/2019
28/05/2019 a 03/06/2019

Análise de documentos
Publicação da relação dos candidatos inscritos
Após a publicação da relação dos candidatos inscritos, abre prazo de
cinco (5) dias para impugnação; e simultâneas vistas ao Ministério
Público;

05/06/2019
06/06/2019 a 10/06/2019

Públicação da relação dos candidatos impugnados.

12/06/2019 a 14/06/2019

17/06/2019
26/06/2019

30/06/2019
01/07/2019
02/07/2019 a 04/07/2019
05/07/2019 a 10/07/2019
11/07/2019

Apresentação da defesa pelo candidato impugnado à Comissão Especial
Eleitoral ate às 16 horas
Análise
e julgamento
das impugnações,
decisão
e
publicação das candidaturas e documentos impugnados pela Comissão
Especial Eleitoral;
Públicação de canditados aptos para participar do processo unificado de
escolha dos conselheiros tutelares de Presidente Juscelino - MA.
Formação Inicial para os cantidatos inscritos e aptos para participar do
processo unificado de escolha dos conselheiros tutelares de Presidente
Juscelino - MA.
Aplicação de prova escrita de avaliação objetiva de conhecimento
específico.
Divulgação do gabarito
Recurso do resultado do gabarito
Analise dos recursos do gabarito pela comissão especial eleitoral e
divulgação do gabarito definitivo.
Divulgação do resultado da prova escrita objetiva de conhecimento
específico.
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12/07/2019 a 16/07/2019
17/07/2019 a 19/07/2019
22/07/2019

Entrada dos recursos contra a prova objetiva específica.
Analise dos recursos da prova objetiva específica, pela comissão especial
eleitoral e divulgação do gabarito definitivo.
Publicação dos cantidatos aptos a participarem do processo eleitoral de
escolha facultativa dos conselheiros tutelares municipal, no Mural da
Prefeitura, Diário Oficial do municipio e outros meios de comunicação de
circulação exisrentes no Município.

23/07/2019 a 24/07/2019

Prazo pra impugnar a lista de candidatos aptos.

25/07/2019 a 26/07/2019

Prazo para impugnado para apresentar sua defesa.

29/07/2019 a 31/07/2019
01/08/2019 a 05/10/2019
06/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
28/11/2019

Analise e julgamento dos recursos pela comissão especial eleitoral e
divulgação definitiva dos canditados
Campanha eleitoral
Eleição e Apuração dos Votos
Resultado do Pleito
Prazo de recurso de impugnação da eleição.
Ánalise e julgamente dos recursos da impugnação da eleição.
Publicação dos eleitos.
Formação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos.

10/01/2020

Diplomação e Posse dos conselheiros

25. DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra
atividade pública ou privada.
25.2 O cargo de conselheiro tutelar, como agente público de serviço relevante, é, para todos os efeitos legais, considerado como cargo
eletivo de duração fixa, NÃO GERANDO VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
25.3 O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade
moral (Art. 135 do ECA).
25.4 A realização do processo eleitoral será fiscalizada pelos membros do Ministério Público da Comarca de em que Presidente
Juscelino faz parte.
25.5 O CMDCA com a comisão Especial Eleitoral poderá fazer alterações em locais de Prova, bem como alterar o calendario de
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, caso haja necessidade, dando públicidade aos atos, sem prejuizos a qualquer
interesado, ou seja, cabe exclussivamente ao interesado acompanhar as públicações do processo Unificado de Escolha dos Membros
do Conselho Tutelar.
25.6 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, e tornar sem efeito a diplomação do candidato se constatadas fraudes ou
simulação nas declarações, nos documentos, na inscrição; assegurada ampla defesa.
25.7 Os casos omissos nesse regulamento, bem como os demais atos normativos necessários à complementação e o bom
andamento eleitoral, será objeto de apreciação e decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA mediante aprovação e publicação de resolução do Conselho.
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Presidente Juscelino - MA, 02 de abril de 2019.
VANILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS
Presidente do CMDCA do Município de Presidente Juscelino - MA
ANEXO I – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Ilustríssimo Presidente da Comissão Especial
Nome......, Endereço...., Telefone....., Cel......, Email
Nacionalidade......, Estado Civil...., Profissão.......,
Escolaridade......, RG....., CPF......, Titulo de Eleitor.....,
vem requerer sua inscrição para participar do processo de escolha Unificada dos membros do Conselho Tutelar do Município de
Presidente Juscelino - MA, gestão 2020/2024. Juntando as declarações e os anexos padronizados pelo CMDCA e cópia dos
documentos exigidos pelo artigo 4º da Resolução Normativa nº 014/2019- CMDCA.
Pede Deferimento
Presidente Juscelino - MA,______de

de 2019.

Assinatura do Inscrito
ANEXO II - DECLARAÇÃO
Eu,...., portador do RG...,CPF n.........
DECLARO, para fins de inscrição no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Presidente Juscelino
- MA que:

1. Sou pessoa considerada idônea e de boa reputação;
2. Resido no Município de Presidente Juscelino - MA, há mais de dois anos;
3. Estou no gozo de meus direitos políticos;
4. Concluí o curso de ensino médio,;
Presidente Juscelino - MA,______de
Assinatura do Inscrito

de 2019.
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ANEXO III- COMPRAVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
ENTIDADE:_____________________________________________________________________
NATUREZA DA ENTIDADE: GOVERNAMENTAL ( ) NÃO GOVERNAMENTAL ( )
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________
TELEFONE:______________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________
INSCRIÇÃO DA ENTIDADE NO CMDCA Nº _________________________________________
OUTRAS INSCRIÇÕES EM CONSELHOS:____________________________________________
PROGRAMA

DE

ATENDIMENTO/PRESTAÇÃO

DE

_________________________________________________________________________________
RESPOSAVEL LEGAL:_____________________________________________________________
CARGO/FUNÇÃO:_________________________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________________
ATIVIDADES

EXERCIDAS

PELO

CANDIDATO:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VOLUNTÁRIA ( ) REMUNERADA ( )
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE: ____________________________________________________
DATA DE DESLIGAMENTO:__________________________________________________________
Cidade:__________________________________,
Assinatura do responsável legal com firma reconhecida
ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICAL
Rua Constantino Georgiano Rabelo, Centro – Fone: (98) 3364 1173
CEP: 65.140-000 – Presidente Juscelino – MA
Site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br
E-mail: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br
Jose Magno dos Santos Texeira
Prefeito
Afonso Henrique Mouzinho Desterro
Secretário de Administração
Instituído pela Lei Municipal nº 005 de 16 de Fevereiro de 2017

de________________de 2019.

SERVIÇO:
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