
 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA 

 

 
EDITAL 001/2019 - PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DE VITÓRIA DO MEARIM – MA. 
 
 

Abre inscrição para o processo de escolha 
para o Conselho Tutelar do Município de 
Vitória do Mearim - MA, estabelece o 
calendário e dá outras providências. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VITÓTIA 
DO MEARIM/MA (CMDCA), juntamente com o PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
(instituída por meio da Resolução n.º 02), no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e Lei Municipal nº 
110/95, tornam público que estarão abertas as inscrições para o Processo de Escolha 
dos Membros Titulares e respectivos suplentes do Conselho Tutelar de Vitória do 
Mearim, Estado do Maranhão, para o quadriênio 2020/2024. 
 
De acordo com o art. 6º da Resolução n.º 170/2014 do CONANDA, os 5 (cinco) 
candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo 
municipal e os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se 
a ordem decrescente de votação. 
 
 

DO CONSELHO TUTELAR E DAS VAGAS 
 

Art. 1º. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, sendo composto por 05 (cinco) membros escolhidos pela comunidade local 
para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo 
processo de escolha em igualdade de condições com os demais pretendentes; 
 
Art. 2º. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício 
das suas atribuições, observados os deveres e vedações estabelecidos pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assim como pela Lei Municipal n.º 110/1995; 
 
Art. 3º. O Conselheiro Tutelar não é servidor público, nem se sujeita ao regime jurídico 
estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Têm normas específicas para a sua 
escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, 
que lhes são privativos e de acordo com a Lei Municipal n.º 110/1995 e suas alterações. 
 



 

 

Art. 4º. O presente Processo de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares no 
Município de Vitória do Mearim-MA visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes em 
para compor o Conselho Tutelar Municipal. 
 

DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 
 

Art. 5º. O processo de escolha para Conselheiro Tutelar desdobrar-se-á nas seguintes 

fases, sendo todas obrigatórias: 

I - Inscrição dos candidatos; 
II – Participação em curso de formação e capacitação; 
III - Realização de uma prova escrita; 
IV - Pleito. 
 

DA PRIMEIRA ETAPA – INSCRIÇÕES 
 

Art. 6º. As pessoas interessadas em participar do Pleito Eleitoral para compor o 
Conselho Tutelar de Vitória do Mearim poderão requerer o registro da candidatura no 
período de 25/04/2019 a 13/05/2019, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas 
e das 14 às 17h e aos sábados das 08h ao 12:00h na Casa do Professor, localizada à Rua 
Calixto Maciel, S/N, no Centro de Vitória do Mearim.  
 
Parágrafo Único – As inscrições somente serão realizadas pessoalmente pelo(a) 
interessado (a), no local acima citado, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição, 
acompanhada dos documentos relacionados no Artigo 9º deste Edital, e sob posterior 
análise do CMDCA e do Ministério Público.  
 
Art. 7º. Só poderão concorrer ao pleito os candidatos que apresentarem os seguintes 
requisitos: 
 
I – Idade superior a 21 anos ou que complete a idade exigida até a data de 13/05/2019, 
comprovada através de fotocópia de documentos de identidade e CPF; 
II – Reconhecida idoneidade moral; 
III – Possuir, no mínimo, o Ensino Médio completo, comprovado através do Certificado 
de Conclusão;  
IV – Residir no município de Vitória do Mearim há mais de dois anos ininterruptos; 
V – Estar em gozo dos direitos políticos, comprovado através do Comprovante da Última 
Eleição ou Certidão de quitação eleitoral emitida pela internet no site: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral. 
VI- Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 
VII- Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho 
Tutelar, nos últimos 5 ( cinco) anos; 
VIII – Disponibilidade de horário para cumprimento da jornada de trabalho, inclusive 
plantões.  
 
§1º -As inscrições que não atenderem aos requisitos acima estabelecidos serão 
automaticamente recusadas.  

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral


 

 

 
§2º - A comprovação da reconhecida idoneidade moral do interessado, dar-se-á através 
da apresentação do Atestado de Bons Antecedentes emitido por órgão competente 
(Delegacia de Polícia Civil) e Certidão Negativa Criminal Estadual (Fórum), sendo vedada 
a habilitação como candidato o interessado que possua certidão positiva que contenha 
medida judicial incompatível com o exercício da função de Conselheiro Tutelar. 
 
Art. 8º. 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 no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, 
da Resolução nº 170/2014, do CONANDA. 
 
I - Estende-se o impedimento do Conselheiro Tutelar em relação a autoridade Judiciária 
e ao representante do Ministério Público com atuação na justiça da Infância e Juventude 
da mesma Comarca; 
 
II- É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha Unificado o membro do 
Conselho Tutelar que: 

a) Tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de 
janeiro de 2013; 

b) Tiver exercido mandato, em regime de prorrogação, por período initerrupto 
superior a quatro anos e meio; 

 
Artigo 9º. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
I - Certidões negativas de ações cíveis e criminais, emitidas pelo Cartório de Distribuição 

da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral; 

II -Cópia da Cédula de Identidade e CPF;  

III -Cópia de Comprovante de Residência no município; 

IV - Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Eleição ou Certidão 

correspondente emitida pelo Cartório Eleitoral do município;  

V -Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração emitida pela escola 

onde concluiu o curso;  

VI - Atestado de Conduta/ Antecedentes criminais (emitido pela Delegacia de Policia 

Civil);  

VII - Comprovante de quitação do serviço militar para os homens; 

VIII - Atestado de sanidade física e mental;  

IX - 02 (duas) fotos ¾ recentes.  

§ 1º - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em cópias e originais para a 
conferência.  
 



 

 

§ 2º - Quando do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato portador de 
deficiência deverá indicar sua condição no campo apropriado a este fim, visando à 
logística para melhor acomodação no dia da prova. 
 
Art. 10.O número a ser utilizado na campanha eleitoral respeitará a ordem do registro 
de inscrição de cada candidato a ser publicado pelo CMDCA-VM. 
 
§1º - O candidato, no ato da inscrição, deverá escolher o nome a ser publicado na urna 
e/ou nas cédulas de votação. 
 
Art. 11.É vedada outra forma de candidatura que não a individual. 
 
Art. 12. A Comissão Eleitoral indeferirá a inscrição da candidatura que deixe de 
preencher os requisitos constantes neste Edital e na Lei Municipal n. º 110/95. 
 
Art. 13. A Comissão Eleitoral, após análise das inscrições das candidaturas, publicará na 
sede do CMDCA-VM, Secretaria Municipal de Assistência Social e Casa do Professor a 
listagem de candidatos que estarão aptos ou inaptos para as demais etapas da eleição. 
 
§ 1º - Da decisão da Comissão Eleitoral, o Candidato que tiver sua inscrição indeferida 
terá direito a apresentar recurso para o Colegiado do CMDCA-VM, sobre sua 
candidatura, de acordo com os prazos constantes no Anexo I do presente edital. 
 
Art. 14. As impugnações referentes às candidaturas devem ser apresentadas à Comissão 
Eleitoral, por qualquer cidadão, desde que fundamentadas com a devida comprovação 
e respeitando o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do deferimento da 
inscrição. 
 
§1º - É caso de impugnação, a ocorrência de alguma hipótese de impedimento para o 
exercício da função de conselheiro tutelar, prevista neste Edital ou na legislação em 
vigor. 
 
§2º - Aos candidatos impugnados dar-se-á o direito de defesa que deverá ser 
apresentada em dois (02) dias úteis, a contar da notificação. 
 
§3º - A Comissão Eleitoral decidirá sobre a impugnação apresentada publicando e 
notificando o impugnante e o candidato. 
 
§4º -Das decisões da Comissão Eleitoral caberão recurso ao Colegiado do CMDCA-VM, 
que deverá ser apresentado, em dois (02) dias úteis a contar da notificação. 
 
§5º -Esgotada a fase recursal, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação definitiva dos 
candidatos habilitados ao pleito, com cópia ao Ministério Público. 
 
§6º - Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja 
qual for o momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, 



 

 

sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e 
a devida responsabilização legal. 
 

DA SEGUNDA ETAPA - DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 

Art. 15. O curso de formação e capacitação visa a qualificar e preparar os candidatos 
para as funções que irão exercer, caso eleitos, como Conselheiros Tutelares, bem como 
servirá de preparação para a prova escrita, fase seguinte do certame. 
 
Art. 16. O candidato que preencher todos os requisitos e documentos exigidos pelos 
artigos 7º e 9º do presente edital e tiver a sua inscrição deferida, estará apto a participar 
do curso de formação e capacitação. 
 
Art. 17.O curso de formação e capacitação terá carga horária de 8 horas e se realizará 
no dia 29/06/2019. 
 
§ 1º - Será exigida uma presença mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência dos candidatos no curso de formação e capacitação. O candidato que não 
possuir a frequência mínima exigida estará automaticamente estará eliminado do 
certame. 
 
§ 2º - O local e horário de realização do curso de formação e capacitação, que serão 
ministrados, serão informados, a partir do dia 25/06/2019 , bem como, em quadro de 
aviso que será afixado na Casa do Professor, CRAS, CREAS e Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  
 

TERCEIRA ETAPA – PROVA ESCRITA 
 
Art. 18. A Prova realizar-se-á no dia 30/06/2019. 
 
I – Os portões do local de realização da prova a ser definido e divulgado posteriormente 
pela Comissão abrirão às 8h da manhã do dia 30/06/2019. 
 
II- A duração da aplicação da prova será de 4 horas, encerrando-se, portanto às 12h do 
dia 30/06/2019. 
 
Parágrafo único. O(A) candidato(a) que não comparecer à prova estará 
automaticamente eliminado do pleito. 
 
Art. 19. A prova conterá vinte (20) questões objetivas de múltipla escolha e uma (01) 
questão discursiva de estudo de caso, visando à capacitação do cargo. 
 
§ 1º - As questões objetivas possuirão cada uma, peso 0,25 (vinte e cinco décimos) 
pontos,de forma que a parte objetiva totaliza 5,0 (cinco) pontos; e a questão discursiva 
possuirápeso 5,0 (cinco), de modo que a Prova possuirá 10,0 (dez) pontos no total. 
 



 

 

§ 2º - Considerar-se-á aprovado nesta fase, o candidato que obtiver aproveitamento 
superior a cinquenta por cento (50%) nas questões objetivas e superior a setenta por 
cento (70%) na questão discursiva. 
 
§3º - O caderno de prova conterá todas as informações pertinentes, devendo 
o(a)candidato(a) ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do 
certame. 
 
§ 4º - Ao terminar a conferência da Prova, caso a mesma esteja incompleta ou tenha 
defeito,o(a) candidato(a) deverá solicitar ao Fiscal de Sala que a substitua, não cabendo 
reclamações posteriores neste sentido. Devendo tal fato ser registrado em livro de 
ocorrência próprio. 
 
Art. 20. O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de uma (01) hora, do horário local, fixado para o início, munido de 
caneta esferográfica preta, do comprovante de inscrição e de documento de identidade. 
 
Art. 21. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, no 
momento do lacre dos envelopes, na presença dos candidatos.  
 
Art. 22. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas, que lhe será 
entregue no decorrer da prova.  
 
Art. 23. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos pelo 
próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.  
 
Art. 24. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota zero às questões 
rasuradas, com mais de uma opção assinalada ou em branco.  
 
Art. 25. Sob nenhuma hipótese haverá a substituição da Folha de Respostas.  
 
Art. 26. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica 
ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que, anotará na folha 
de ocorrências para posterior análise da Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
 
Art. 27. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos 
a todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 
 
Art. 28. A prova escrita tem caráter eliminatório e classificatório, cujo objetivo é avaliar 
o conhecimento dos(as) candidatos(as) inscritos(as). 
 
§ 1º - É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a identificação correta de seu 
local de prova e endereço, bem como o comparecimento no horário determinado. 
 



 

 

§ 2º - No ato do ingresso do(a) candidato(a) na sala, será adotado o procedimento da 
sua identificação civil, mediante verificação do documento de identidade apresentado. 
 
§ 3º - A Prova terá duração de 04 (três) horas corridas e em hipótese alguma será 
realizada fora do local e horário determinado. 
 
§ 4º - O(A) candidato(a) poderá retirar-se do local de prova somente a partir dos 60 
(sessenta) minutos após o início das provas. 
 
Art. 29. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, 
Corpos de Bombeiros Militares; e Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte; Certificado de Reservista; 
Carteiras Funcionais do Ministério Público; Carteiras Funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira 
Nacional de Habilitação (somente modelo novo com foto e dentro do prazo de validade). 
 
Parágrafo único. O(A) candidato(a) que não apresentar qualquer um dos documentos 
constantes no art. 29 estará automaticamente eliminado do certame. 
 
Art. 30. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidões de Nascimento, 
Títulos Eleitorais, Carteiras de Estudante, Carteiras Funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, também não será aceita cópia 
do documento de identidade ainda que autenticada bem como protocolo dos mesmos. 
 
Art. 31. Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de apresentar, no dia da 
realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou 
roubo, deverá apresentar documento que ateste o Registro/Boletim da Ocorrência, com 
data de até 15 dias anteriores à data da prova, bem como outro documento oficial que 
o (a) identifique e poderá ser submetido à identificação especial. 
 
Art. 32. Não será permitida durante a realização da prova a comunicação entre 
os(as)candidatos(as), nem a utilização da legislação, livros, anotações, material didático, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, bem como portar: 
boné,chapéu, armas (branca ou de fogo) ou aparelhos eletroeletrônicos (celulares, 
smartphones,pagers, etc), sob pena de desclassificação. 
 
Parágrafo único. O CMDCA-VM não se responsabilizará pela guarda dos objetos ou 
equipamento eletrônicos dos(as) candidatos(as) no dia da prova. 
 
Art. 36. Poderá ser admitido o ingresso de candidato(a) que não esteja portando o 
comprovante de inscrição no local de realização das provas, apenas quando o seu nome 
constar devidamente na relação de candidatos(as) afixada na entrada do local da prova. 
 
Art. 37. A elaboração, o local de aplicação e a correção da prova, bem como a apreciação 
de recursos em face da prova serão definidos e da responsabilidade da Comissão do 
Eleitoral, instituída para este fim. 



 

 

 
Art. 38. Definido o local e horário de realização da prova estes serão divulgados até o 
dia 25/06/2019, que será afixado em quadro de avisos na Casa do Professor,  Secretaria 
Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS e Prefeitura Municipal de Vitória do 
Mearim. 
 

DO CARTÃO DE RESPOSTA 
 

Art. 39. O cartão de resposta deverá ser preenchido observando as seguintes normas:  
 
I - não amassar e/ou dobrar a Folha Resposta;  
 
II - ter a máxima atenção para não cometer rasuras;  
 
III - não tentar apagar uma questão já marcada, nem com borracha ou corretivo, o que 
acarretará a nulidade da questão;  
 
IV - cada questão possui apenas uma resposta a ser assinalada;  
 
V - não será disponibilizada outra Folha Resposta por falha do Candidato.  
 
Art. 40. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha Resposta 
das questões objetivas serão de inteira responsabilidade do candidato.  
 
Parágrafo único.Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em 
desacordo com este Edital e com a Folha Resposta, tais como: dupla marcação, 
marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.  
 
Art. 41. Não será permitido que as marcações na Folha de Resposta sejam feitas por 
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial 
para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal 
do CMDCAVM. 

DO CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA 
 

Art. 42. Constitui o conteúdo da prova escrita: Estatuto da Criança e do Adolescente – 
Lei Federal nº 8.069/1990 e a Lei Municipal nº 110/1995, com suas posteriores 
alterações já em vigor na data da publicação deste Edital. 
 

 
 

DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL 
 

Art. 43. A propaganda dos candidatos somente será permitida após a data da publicação 
do resultado final da prova escrita após o julgamento dos recursos, a partir da data 
prevista no presente Edital em “Anexo I”. 
 



 

 

Art. 44. Toda propaganda eleitoral será custeada e realizada sob a responsabilidade dos 
(as) candidatos (as).  
 
Art. 45. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da 
indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos 
políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou 
indiretamente, denotem tal vinculação. 
 
Art. 46. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por 
meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano 
ou perturbem a ordem pública ou particular. 
 
Art. 47. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, 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 membro 
do Conselheiro Tutelar. 
 
Art. 48. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 
organizadores a todos os participantes e à Comissão Eleitoral designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de 
antecedência. 
 
Art. 49. Cabe à Comissão Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando para 
que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas 
exposições e respostas. 
 
Art. 50. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 
comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e 
outros meios não previstos neste Edital. 
 
Art. 51. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, 
sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 
os concorrentes. 
 
Art. 52. 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 utilização 
de veículos. 
 
Art. 53. Não será permitida propaganda que implique em perturbação à ordem, 
aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.  
 
Art. 54. Considera-se perturbação à ordem propaganda que fira as posturas municipais, 
que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana.  
 
Art. 55. Nas hipóteses de abuso de poder econômico, o registro da candidatura ao cargo 
de Conselheiro(a) tutelar será embargado para fins de posse do cargo pleiteado: 



 

 

 
§ 1º - Considera-se abuso de poder econômico no processo de escolha:  
 
I – O uso de instituições não governamentais, governamentais, partidos políticos ou 
entidades religiosas para gerenciar a candidatura ao cargo de Conselheiros(as) 
Tutelares;  
 
II - O oferecimento ou a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de 
qualquer natureza, mediante o apoio para candidaturas.  
 
Art. 56. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 
demandas que não são das atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas 
na população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, 
bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro, auferindo, 
com isso, vantagem à determinada candidatura.  
 
Art. 57. Compete à Comissão 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 de candidaturas. 
 
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada da 
propaganda, a fim de garantir o cumprimento deste Edital.  
 
Art. 58. A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da 
candidatura ou diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de 
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
Art. 59. Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão 
Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular.  
 
Parágrafo Único. Considera-se propaganda regular as que tiverem o cunho de 
fortalecer, divulgar e conscientizar os Direitos da Criança e do Adolescente 
estabelecidos nas normas legais vigentes. 
 
Art. 60. Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que 
a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de dois (02) dias úteis.  
 
Art. 61. Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, 
determinar a anexação de provas, bem como efetuar diligências.  
 
Art. 62. O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da 
Comissão Eleitoral.  
 
Art. 63. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Colegiado do CMDCA-VM, 
que deverá ser apresentado em dois (02) dias úteis, a contar da notificação. 
 



 

 

DA ELEIÇÃO 
 

Art. 64. A eleição realizar-se-á no dia fixado no 06/10/2019, sendo que a votação 
processar-se-á no período compreendido entre 08:00h (oito horas) às 17:00h (dezessete 
horas) do dia determinado. 
 
Art. 65. Estarão aptos a votar, todos os cidadãos, inscritos como eleitores no Município 
de Vitória do Mearim, em gozo de seus direitos políticos e maiores de dezesseis (16) 
anos. 
 
Art. 66. Cada eleitor poderá votar em um (01) candidato. 
 
Art. 67. A votação se dará através de cédulas manuais. 
 
§ 1º - As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão Eleitoral 
adotando parâmetros similares aos empregados pela Justiça Eleitoral; 
 
§ 2º - Será também considerado inválido o voto: 
 
a) Cuja cédula contenha mais de um candidato assinalado;  
 
b) Cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;  
 
c) Cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 
 
Art. 68. Cada candidato poderá credenciar no máximo 01 (um) fiscal por local de eleição, 
para eleição e apuração, e este será identificado por crachá, fornecido pelo CMDCA. 
 
Art. 69. Nas mesas receptoras de votos será permitida a fiscalização da votação, a 
formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto a identidade do eleitor, 
devendo tudo ser registrado em ata, além dos votantes em cada uma das urnas. 
 
Art. 70. Considerar-se-ão eleitos, os cinco (05) candidatos que obtiverem maior votação, 
ressalvada a ocorrência de algumas das vedações legais, sendo os demais, pela ordem 
de classificação, considerados suplentes, até o número de cinco (05). 
 
§1º - O candidato que obtiver o percentual inferior a quinze por cento (15%) dos votos 
válidos, será automaticamente eliminado da listagem de suplentes para ocupação do 
cargo pleiteado. 
 
§2º. Havendo empate no resultado da votação serão seguidos pelo CMDCA exatamente 
nesta ordem de prioridade, os critérios de desempates abaixo relacionados para a 
apresentação do resultado final:  
 
a) O candidato mais velho; 
 
b) O candidato que apresentou o melhor resultado na prova objetiva. 
 



 

 

DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS 
 
Art. 72. Constituem Instâncias Eleitorais:  
 
I - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-VM);  
 
II - A Comissão Eleitoral;  
 
Art. 73. Compete ao CMDCA -VM:  
 
I - Aprovar a composição da Comissão Eleitoral;  
 
II - Publicar a composição da Comissão Eleitoral e o Edital de Convocação do pleito;  
 
III - Proclamar os conselheiros eleitos;  
 
IV - Julgar:  
 
a) os recursos interpostos contra as decisões da Comissão eleitoral;  
 
b) as impugnações apresentadas contra a indicação de membros da Comissão eleitoral;  
 
c) as impugnações do resultado geral do pleito.  
 
Art. 74. Da Comissão Eleitoral Especial  
 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
instituirá, no prazo de 10 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. 
I - Expedir edital e/ou resolução, portarias e outros atos necessários ao pleito; 
 
Art. 75º Competências da Comissão Especial Eleitoral  
I - Expedir edital e/ou resolução, portarias e outros atos necessários ao pleito; 
 
II - Dirigir o processo eleitoral, escolher e divulgar os locais de votação e apuração de 
votos;  
 
III - Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito, com auxílio do 
CMDCA –VM e do poder executivo local, estimulando a máxima participação dos 
eleitores; 
 
IV - Receber e processar as impugnações apresentadas contra mesários e 
escrutinadores;  
 
V - Analisar e homologar o registro das candidaturas;  
 



 

 

VI - Receber denúncias contra candidatos, nos casos previstos neste Edital, bem como 
adotar os procedimentos necessários para apurá-los;  
 
VII - Processar e decidir, em primeiro grau, as denúncias referentes à impugnação e 
cassação de candidaturas;  
 
VIII - Na impossibilidade de completar-se o quadro de mesários e escrutinadores, a 
Comissão Eleitoral fica autorizada a convocar outros cidadãos indicados por entidades 
para atuarem como mesários e escrutinadores; 
 
IX -Responsabilizar-se pelo bom andamento da votação, bem como resolver os 
eventuais incidentes que venham a ocorrer; 
 
X - Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de 
apuração de votos; 
 
XI -Julgar:  
 
a) as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores.  
 
b) publicar o resultado do pleito, abrindo prazo para recurso, nos termos deste Edital. 
 
Art. 75. As urnas impugnadas deverão ser devidamente apuradas em separado e, ao 
final, lacradas. 
 
Art. 76. A Comissão eleitoral decidirá em definitivo os recursos referentes à validade 
dosvotos e à violação de urnas. 
 
Art. 77.A Comissão eleitoral, computados os dados constantes dos boletins de 
apuração,publicará a relação dos eleitos. 
 
Art. 78. Do resultado final, cabe recurso ao CMDCA-VM, o qual deverá ser apresentado 
em dois (02) dias úteis, a contar da sua publicação. 
 
§ 1º - O recurso deverá ser por escrito e devidamente fundamentado. 
 
§ 2º - O CMDCA-VM decidirá sobre os recursos apresentados, em reunião convocada, 
exclusivamente, para este fim. 

 
 
 
 

DOS PRAZOS 
 

Art. 79. Os prazos deverão ser obedecidos segundo calendário constante em Anexo I. 
 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA POSSE 



 

 

 
Art. 80. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará relatório 
ao CMDCA, que fará divulgar em mural de avisos na Casa do Professor localizada na Rua 
Calixta Maciel, s/n - Centro, o nome dos 05 (cinco) candidatos eleitos para o Conselho 
Tutelar Municipal e seus respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação, além 
de publicação no Diário Oficial do Município.   
 
Art. 81. A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do 
CMDCA, no dia 10 de janeiro de 2020, nos termos do art. 5º, IV da Resolução de n° 170 
de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA. 
 
Art. 82. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse, pelo 
menos, 05 (cinco) suplentes, também observada à ordem de votação, de modo a 
assegurar a continuidade no funcionamento dos referidos colegiados, em caso de férias, 
licenças ou impedimentos dos titulares. 
 

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
 

Art. 83. Os candidatos que obtiverem maior número de votos serão nomeados para o 
exercício da função de Conselheiro Tutelar e deverão cumprir jornada de 40 horas 
semanais, em dedicação exclusiva com escalas de plantões de final de semana e feriados 
definidos em regimento interno do colegiado.  
 
Parágrafo único. É vedada a acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer 
outra atividade remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou 
função. 
 
Art. 84. O exercício da função constituirá serviço público relevante, com dedicação 
exclusiva de 40 horas semanais, sendo fixada remuneração de 1.667,78 (Um mil 
seiscentos e sessenta e sete e setenta e oito centavos), conforme referência 
estabelecida pela Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim.  
 
Parágrafo único. Esta remuneração não gera qualquer vínculo jurídico ou empregatício 
entre estes e a municipalidade.  
 
Art. 85. As atribuições e obrigações dos Conselheiros e do Conselho Tutelar são as 
constantes da Constituição Federal, da Lei Federal n° 8.089/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e da Legislação Municipal em vigor. 
 
Art. 85. O mandato será de janeiro de 2020 a dezembro 2024, permitida uma única 
recondução.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 86 Cópias do presente edital e demais atos da Comissão Especial Eleitoral dele 
decorrentes serão publicadas com destaque nos órgãos Oficiais de imprensa, no site 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, bem como afixadas no mural 



 

 

da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na Sede do Conselho Tutelar, do 
Conselho Municipal de direitos da Criança e Adolescente – CMDCA e dos Centros de 
Referência de Assistência Social ( CRAS e CREAS), Postos de Saúde e escolas da Rede 
Pública Municipal. 
 
Art. 87. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
a aceitação das condições do processo de eleição, tais como se acham estabelecidas 
neste edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
Art. 88. A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que 
verificados a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, acarretarão a 
nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas 
de ordem administrativa, civil ou criminal. 
 
Art. 89.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. 
 
Art. 90.Faz parte do presente edital o anexos I dispondo o calendário do pleito. 
 
Art. 91.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem 
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
Art.92. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Especial, observadas 
as normas legais contidas na Lei Federal n.º 8.069/90 e na Lei Municipal n.º 110/95, 
devendo estar sob fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do 
Adolescente e do Ministério Público Estadual. 
 
Art. 93.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha dos conselheiros 
tutelares. 
 
Art. 94.O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na 
exclusão do candidato do pleito. 
 
Art. 95. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
 

Vitória do Mearim, 25 de abril de 2019 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Camila Rodrigues Serra  

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória 

do Mearim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Calendário do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 

ETAPAS ATIVIDADES PERÍODO RESPONSÁVEL 

Regulamentação 

do processo de 

escolha, 

mobilização e 

divulgação 

Elaboração do Edital 

que regulamenta o 

processo de escolha e 

comunicação ao 

Ministério Público; 

Até 05/04 CMDCA 



 

 

Publicação do 
Edital de 

convocação do 
Pleito 

 25/04/2019  

Período de 
Registro de 
candidatura 

 25/04 a 13/05  

Publicação da 
relação de 
candidatos 

inscritos e aptos 
a participar da 
capacitação e 

avaliação 

 14/05/2019  

Manifestação do 
Impugnado  

 Até 24/05/2019  

Análise e Decisão 
da Comissão 

Eleitoral sobre a 
impugnação de 

candidaturas  

 Até 31/05/2019  

Prazo para a 
interposição de 

recurso ao 
Plenário do 
CMCDA, da 
decisão da 
Comissão. 

 Até 07/06/2019  

Divulgação do 
Julgamento de 
recursos pelo 
Plenário do 
CMDCA e 

homologação das 
inscrições 

 

 10 a 14/06/2019  

Capacitação dos 
candidatos aptos 

à prova de 
conhecimentos 

 29/06/0219  

Data da 
realização da 

prova de 
conhecimentos. 

 30/06/2019  

Publicação do 
Gabarito 

 30/06/2019  

Interposição de 
recursos quanto 
À aplicação da 

prova de  
conhecimentos  

 08/07 a 
11/07/2019 

 



 

 

Divulgação do 
Julgamento de 

recursos relativos 
à aplicação da 

prova de 
conhecimentos 

 15/07/2019  

Divulgação do 
resultado do 

julgamento de 
recursos relativo 

à prova de 
conhecimentos 

 18/07/2019  

Reunião para 
firmar 

compromisso  

 19/07/2019  

Divulgação da 
Relação de 
Candidatos 
habilitados 

 22/07/2019  

Período de 
Campanha 

Eleitoral  

 23/07 a 
31/08/2019 

 

Divulgação dos 
Locais do 

Processo de 
Escolha 

 20/09/2019  

Dia do Pleito  06/10/2019  

Divulgação do 
resultado da 

Escolha 

 07/10/2019  

Prazo para 
interposição de 

recursos relativos 
ao resultado da 

eleição 

 10/10/2019  

Divulgação do 
Julgamento de 
Recursos após 

resultado 

 18/10/2019  

Publicação do 
Resultado final 

homologado 

 18/10/2019  

Diplomação dos 
candidatos 

eleitos 

 21/10/2019  

Nomeação pela 
Prefeita 

Municipal 

 28/10/2019  

Posse dos Eleitos  10/01/2020  

 


	fases, sendo todas obrigatórias:

