CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN<;A E DO ADOELSCENTE - CMDCA

ELEl�OES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL N° 01/2019
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PORTEIRAS - CEARA, no uso da atribuicao que
lhe e conferida pela Lei Municipal N° 432 de 25 de setembro de 2013, torna publico o
presente EDITAL DE CONVOCAC.A.O para o Processo de Escolha em Data Unificada
para membros do Conselho Tutelar para o quadrienio 2020/2024, aprovado pela
RESOLUC.A.O N° 02/2019, do CMDCA local.

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

e

1.1. 0 Processo de Escolha em Data Unificada
disciplinado pela Lei n° 8.069/90
(Estatuto da Crianca e do Adolescente), Resolucao n° 170/2015 do Conselho Nacional
dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CONAN DA, assim como pela Lei Municipal N°
432 de 25 de setembro de 2013 e RESOLUCAO N° 02/2019, do Conselho Municipal dos
Direitos da Crianca e do Adolescente de Porteiras/CE, sendo realizado sob a
responsabilidade deste e fiscalizacao do Ministerio Publico:
1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serao escolhidos mediante o sufraqio
universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do municfpio, em data de 06 de
outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorrerao
em data de 10 de janeiro de 2020;
1.3. Assim sendo, como forma de dar infcio, regulamentar e ampla visibilidade ao
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o
quadrienio 2020/2024, torna publico o presente Edital, nos seguintes termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR:

e

2.1. 0 Conselho Tutelar 6rgao permanente e aut6nomo, nao jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente,
sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato
de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) reconducao, mediante novo processo de escolha
em igualdade de escolha com os demais pretendentes;
2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercfcio das
atribuicoes contidas nos art. 18-B, par. unico, 90, §3°, inciso 11, 95, 131, 136, 191 e 194,
todos da Lei n° 8.069/90, observados os deveres e vedacoes estabelecidos por este
Diploma, assim como pela Lei Municipal n° 432/2013;
2.3. 0 presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Municfpio de
Porteiras/CE visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes no colegiado, assim como
para seus respectivos suplentes;
2.4. Por forca do disposto no art. 5°, inciso II, da Resolucao n° 170/2014, do CONANDA, a
candidatura devera ser individual, nao sendo admitida a cornposicao de chapas.
�

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOELSCENTE - CMDCA

3. DOS REQUISITOS BASICO$ EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO
CONSELHO TUTELAR:
3.1. Por forca do disposto no art. 133, da Lei n° 8.069/90, e do art. 32, da Lei Municipal N°
432/2013, os candidates a membro do Conselho Tutelar devem preencher,
cumulativamente, os seguintes requisites:
a) Reconhecida idoneidade moral, mediante apresentacao de certidao de
antecedentes criminais e de antecedentes da Justice Federal;
b) ldade superior a 21 anos, mediante apresentacao de via original de documento
oficial de identificacao, aceitando-se a inscricao de candidates que completem 21
anos ate o dia 09 de janeiro de 2020;
c) Cornprovacao de residencia no municf pio de Porteiras/CE, mediante apresentacao
de conta de energia eletrica, aqua ou telefone, em nome do(a) candidato(a) e ou
declaracao expedida por 02 (duas) pessoas id6neas atestando a residencia no
municfpio a no mfnimo 02 (dois) anos;
d) Cornprovacao de conclusao do Ensino Medio, mediante apresentacao de
certificado de conclusao emitido por instituicao de ensino;
e) Prova de atuacao em entidades governamentais ou nae governamentais que
desenvolvam services, programas, atividades e projetos com criancas e
adolescentes por um mfnimo de 02 (dois) anos, mediante declaracao fornecida
pelo representante legal da(s) entidade(s) declarante(s) e/ou Orqaos
Governamentais;
f) Cornprovacao de conclusao de curso de intormatica basica, mediante
apresentacao de certificado de conclusao emitido por instituicao de ensino
credenciada;
g) Participacao e aprovacao com nota mfnima de seis (6,0) em prova de
conhecimento sobre os direitos da crianca e do adolescente e funcao do Conselho
Tutelar;
h) Estar quites com as obriqacoes eleitorais e no gozo de seus direitos polfticos,
mediante apresentacao do comprovante de votacao na ultirna eleic;ao ou
declaracao do cart6rio eleitoral;
i) Participar ap6s processo eletivo, em curso ou outro evento formative, com carga
horaria minima de 16 h/a;
j) Comprovar atraves de atestado fornecido por psic61ogo, os dados psicol6gicos,
abrangendo avaliac;oes das funcoes psicol6gicas, a saber, capacidade mental,
psicomotora, caracterf sticas de personalidade, entre outras que se fizerem
necessarias para aferir as capacidades especfficas para o exercf cio das atribuicoes
do cargo;
k) Disponibilidade de tempo para cumprir carga horaria semanal de 40 horas,
mediante declaracao assinada pelo candidate.
I) Comprovar estar em perfeitas condicoes de saude para o regular desempenho das
atribuicoes do cargo mediante apresentacao de atestado, fornecido por medico do
trabalho.
3.2. Com excecao das letras "g" e "i", os requisites devem ser demonstrados no ato da
inscricao.
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4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERA<;.AO:
4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerao suas atividades em regime de dedicacao
exclusiva, durante o horario previsto no art. 32, Paraqrafo Unico da Lei Municipal n°
432/2013 para o funcionamento do orqao, sem prejufzo do atendimento em regime de
plantao/sobreaviso, assim coma da realizacao de outras diliqencia e tarefas inerentes ao
orqao:
4.2. 0 valor do vencimento e correspondente a 01 (um) o salario mfnimo vigente;
4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, 'podera optar entre o
valor da rernuneracao do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficandolhe garantidos:
a) 0 retorno ao cargo, emprego ou funcao que exercia, assim que findo o seu mandate:
b) A contagem do tempo de service para todos os efeitos legais, exceto para prornocao
par merecimento.

5. DOS IMPEDIMENTOS:

5.1. Sao impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os c6njuges, companheiros,
ainda que em uniao homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou par afinidade, ate
o terceiro grau inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei n° 8.069/90 e art. 15, da
Resolucao n° 170/2014, do CONANDA;
5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que
obtenham votacao suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares,
considerar-se-a eleito aquele que tiver maior votacao; o candidato remanescente sera
reclassificado coma seu suplente imediato, assumindo na hip6tese de vacancia e desde
que nae exista impedimenta;

a

5.3. Estende-se o impedimenta do conselheiro tutelar em relacao autoridade judiciaria e
ao representante do Ministerio Publico com atuacao na Justica da lnfancia e da Juventude
da mesma cornarca;
5.4. E tarnbern impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o membro do
Conselho Tutelar que:
a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo ate o dia 1 O de janeiro de
2013;
b) tiver exercido o mandato, em regime de prorroqacao, par perfodo ininterrupto superior
a 04 ( quatro) a nos e meio.

6. DA COMISS.AO ESPECIAL ELEITORAL:
6.1. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente instituiu uma
Cornissao Especial de cornposicao paritana entre representantes do governo e da
sociedade civil, para a orqanizacao e conducao do presente Processo de Escolha, atraves
da Resolucao N° 02/2019-CMDCA;
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6.2. Compete a Comissao Especial Eleitoral:
a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade

a

relacao dos
candidatos inscritos;
b) Receber as impuqnacoes apresentadas contra candidatos que nae atendam os
requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante;
c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentacao de
defesa;
d) Decidir, em primeira instancia administrativa, acerca da irnpuqnacao das candidaturas,
podendo, se necessario, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a
juntada de documentos e a realizacao de outras diligencias;
e) Realizar reuniao destinada a dar conhecimento formal das reqras da campanha aos
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firrnarao compromisso de respeita-las,
sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejufzo da irnposicao das
sancoes previstas na leqislacao local;
f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notfcias de fatos que constituam violacao das
regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem;
g) Analisar e decidir, em primeira instancia administrativa, os pedidos de impuqnacao e
outros incidentes ocorridos no dia da votacao;
h) Escolher e divulgar os locais de votacao e apuracao de votos;
i) Divulgar, imediatamente ap6s a apuracao, o resultado oficial da votacao:
j) Notificar pessoalmente o Ministerio Publico, com a antecedencia devida, de todas as
etapas do certame, dias e locais de reuniao e decis6es tomadas pelo colegiado;
k) Divulgar amplamente o pleito a populacao, com o auxflio do CMDCA e do Poder
Executivo local, estimulando ao rnaximo a participacao dos eleitores.

a plenaria do Conselho
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, que se reunira, em carater
extraordinario, para decisao com o rnaxirno de celeridade.
6.3. Das decis6es da Cornissao Especial Eleitoral cabera recurso

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

7 .1. 0 Processo de Escolha para membros do Consel ho Tutelar observara o calendario

anexo ao presente Edital;
7.2. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no uso de suas

atribuicoes, fara publicar editais especfficos no Diano Oficial ou meio equivalente para
cada uma das fases do processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo
sob re:
a) Relacao de candidatos inscritos;
b) Relacao preliminar dos candidates considerados habilitados, ap6s a analise dos
documentos;
c) Relacao definitiva dos candidates considerados habilitados, ap6s o julgamento de
eventuais irnpuqnacoes:
d) Dia e locais de votacao:
e) Resultado preliminar do pleito, logo ap6s o encerramento da apuracao:
f) Resultado final do pleito, ap6s o julgamento de eventuais irnpuqnacoes: e
g) Termo de Posse.
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8. DA INSCRIC.AO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
8.1. A participacao no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-a pela
inscricao par meio de requerimento impresso e sera efetuada no prazo e nas concicces
estabelecidas neste Edita!;
8.2. A inscricao dos candidates sera efetuada pessoalmente na sede da Secretaria
Municipal de Asslstencla Social, a Rua Jose de Alencar, n° 19, nesta cidade, das 08:00
as 11 :00 horas, entre os dias 23 de abril a 23 de Maio de 2019.
8.3. Ao realizar a inscricao. o candidate devera, obriqatoriarnente e sob pena de
indeferimento de sua candidatura, apresentar 01 (uma) foto 3x4 original e c6pia dos
seguintes documentos:

a) Carteira de identidade ou documento equivalente;
b) Titulo de eleitor, com o comprovante de votacao ou justificativa da ultirna eleicao:
c) Certidoes negativas civeis e criminais que comprovem nao ter sido condenado ou estar
respondendo, coma reu, pela pratica de intracao penal, administrativa, ou conduta
incompatfvel com a funcao de membro do Conselho Tutelar;
d) Comprovante de Residencia comprovando 02 (dais) anos de residencia no municipio;
e) Diploma ou Certificado de Conclusao do Ensino Media;
f) Oeclaracao fornecida par entidade ou orqao publico comprovando experiencia na area
com crianca e adolescente;
g) Certificado ou declaracao de curso basico de informatica:
h) Apresentar documentos especificos conforme o Item 3.1, subitens "j" e "I";
i) Declaracao de disponibilidade de tempo.
8.4. A falta ou inadequacao de qualquer dos documentos acima relacionados sera
imediatamente comunicada ao candidate, que podera supri-la ate a data-limite para
inscricao de candidaturas, prevista neste Edita!;

8.5. Documentos digitalizados serao considerados validos. desde
apresentados os originais ou existentes apenas em formate digital;

a

que

tarnbern

a

8.6. Eventuais entraves inscricao de candidaturas ou juntada de documentos devem
ser imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministerio Publico:
8.7. As informacoes prestadas e documentos apresentados par ocasiao da inscricao sac
de total responsabilidade do candidate.
9. ANALISE DA DOCUMENTAC.AO EXIGIDA E IMPUGNAC.AO DAS CANDIDATURAS:
9.1. Encerrado o prazo de inscricao de candidaturas, a Comissao Especial Eleitoral
designada pelo CMDCA efetuara, no prazo de 02 (dais) dias, a analise da documentacao
exigida neste Edita!, com a subsequente publicacao da relacao dos candidates inscritos;
9.2. A relacao dos candidates inscritos e a docurnentacao respectiva serao encaminhadas
ao Ministerio Publico para ciencia, no prazo de 02 (dais) dias, ap6s a publicacao referida
no item anterior;
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9.3. O Ministerio Publico e qualquer cidadao podera requerer a irnpuqnacao da lnscricao,
no prazo de 02 (dois) dias contados da publicacao da relacao dos candidates inscritos,
em peticao devidamente fundamentada;
9.4. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidates impugnados serao
notificados pessoalmente do teor da irnpuqnacao no prazo 01 (um) dia, comecando, a
partir de entao, a correr o prazo de 01 dia (um) para apresentar sua defesa;
9.5. A Cornissao Especial Eleitoral analisara o teor das irnpuqnacoes e defesas
apresentadas pelos candidates, no prazo de 02 (dois) dias, para decidir sobre a
irnpuqnacao;
9.6. Concluida a analise das irnpuqnacoes, a Comissao Especial Eleitoral fara publicar
edital contendo a relacao definitiva dos candidatos habilitados a participar da segunda
etapa, prova escrita eliminat6ria, com c6pia ao Ministerio Publico;
9.7. Ocorrendo falsidade em qualquer inforrnacao ou documento apresentado, seja qual
for o memento em que esta for descoberta, o candidate sera excluido do pleito, sem
prejuizo do encaminhamento dos fatos a autoridade competente para apuracao e a
devida responsabilizacao legal.
10. DA PROVA ESCRITA
10.1. A Prova Escrita sera aplicada sob a responsabilidade do CMDCA - Porteiras/CE,
no dia 07 de Julho de 2019, na Sede da Secretaria Municipal de assistencia Social,
situada a Rua Jose de Alencar, n° 19, das 08:00hs as 12:00hs;
10.2. A prova constara de 20 quest6es de multiple escolha, com 3 alternativas para cada
questao, valendo cada questao 0,5 pontos, no total de 1 o pontos, envolvendo ternatica
dos Direitos da Cnanca e do adolescente;
10.3. Os candidates terao 4 horas para realizar a prova;
10.4. Estara aprovado o candidate que obtiver 06 (seis) ou mais pontos na prova objetiva;
10.5. Caso haja necessidade de alterar dia, horario e local de realizacao da prova, a
Comissao Organizadora publicara as alteracoes em todos os locais onde o Edital houver
sido afixado, com antecedencia mfnima de 05 (cinco) dias;
10.6. E de responsabilidade dos candidates acompanhar, nos locais onde o edital for
publicado, eventuais alteracoes no que diz respeito ao dia, horario e local de realizacao
das provas;
10.7. No memento da prova nao sera permitida a consulta a textos legais nem tampouco
a doutrina sobre a rnateria:
10.8. Sera excluido do processo de escolha o candidate que por qualquer motivo for
flagrado comunicando-se com outro candidate ou com pessoas estranhas, por gestos,
oralmente, por escrito, por meio eletr6nico ou nao;
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10.9. 0 candidato, com deficiencia ou nae, que necessitar de qualquer tipo de condicao
especial para a realizacao da prova, devera solicitar por escrito, no ato da inscricao.
indicando os recursos especiais materiais e humanos necessarios. o qual sera atendido
dentro dos criterios de viabilidade e razoabilidade;
10.10. A candidata inscrita que esteja em fase de amarnentacao e sentir a necessidade
de amamentar durante o perf odo de realizacao da prova, devera levar um acompanhante,
que ficara com a crianca em sala reservada, determinada pela Cornissao Especial
Organizadora do Processo de Escolha. Durante o processo de arnarnentacao a candidata
sera acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acornpanhante retirar-se da sala;
10.11. Pela concessao a arnarnentacao, nae sera concedido nenhum tempo adicional
candidata;

a

10.12. Ao candidato somente sera permitido a realizacao da prova na data, horario e local
disponibilizados em edital, de acordo com o item 10.1 deste edital;
10.13. Nao havera segunda chamada ou repeticao de prova;
10.14. 0 candidato nao podera alegar desconhecimento das inforrnacoes relativas
realizacao da prova como justificativa de sua ausencia:

a

10.15. 0 controle do tempo de aplicacao da prova e as informacoes a respeito do tempo
transcorrido, durante a realizacao da prova, serao feitos pelos fiscais da sala.
10.16. 0 nao comparecimento a prova, qualquer que seja o motivo, caracterizara
desistencia do candidato e resultara na sua elirninacao;
10.17. Somente sera admitido a sala de prova o candidato que apresentar comprovante
de inscricao e documento oficial com foto que legalmente o identifique;
10.18. Os documentos deverao estar em perfeitas condicoes, de forma a permitir, com
clareza, a identiticacao do candidato;
10.19. Ao terminar a prova escrita, o candidato devera entregar o CARTAO RESPOSTA
junta com a PROVA ESCRITA, sob pena de ser eliminado por ato da Comissao
Responsavel pelo processo;
10.20. 0 CARTAO RESPOSTA vira anexado

a prova escrita;

10.21. A classificacao sera feita em ordem decrescente da nota final obtida, expressa com
02 (duas) casas decimais, sem arredondamento, em edital constando:

a) Grupo 01: Lista de candidatos habilitados ao processo de eleicao:
b) Grupo 02: Lista de candidatos nao habilitados ao processo de eleicao:
10.22. Sera admitido recurso do gabarito provis6rio das questoes da prova escrita, no dia
08 de Julho de 2019, ap6s divulqacao do gabarito provis6rio na sede Secretaria Municipal
de Assistencia Social, das 08:00hs as 11 :00 hs.
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10.23. A Comissao Especial Eleitoral analisara o teor dos recursos apresentados pelos
candidatos, no prazo de 02 (dois) dias.
10.24. Conclufda a analise dos Recursos, a Cornissao Especial Eleitoral fara publicar
edital contendo a relacao definitiva dos candidatos habilitados a participar da terceira
etapa eliminat6ria, Processo de escolha/eleicao. com c6pia ao Ministerio Publico:

11. DA CAMPANHA EDA PROPAGANDA ELEITORAL:
11.1. Cabe ao Pod er Publico, com a colaboracao dos 6rgaos de im prensa locais, dar
ampla divulqacao ao Processo de Escolha desde o momenta da publicacao do presente
Edital, incluindo intormacoes quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horario e locais de
votacao, dentre outras inforrnacoes destinadas a assegurar a ampla participacao popular
no pleito;
11.2. E vedada a vinculacao polltico-partidaria das candidaturas, seja atraves da
indicacao, no material de propaganda ou insercoes na mfdia, de legendas de partidos
politicos, sf mbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou
indiretamente, denotem tal vinculacao;
11.3. Os candidatos poderao dar infcio a campanha eleitoral ap6s a publicacao da relacao
definitiva dos candidatos habilitados, prevista no item 10.24 deste Edital;
11.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros publicos observara, por analogia, os
limites impastos pela legisla9ao eleitoral e o C6digo de Posturas do Municf pio, garantindo
igualdade de condicoes a todos os candidatos;
11.5. Os candidatos poderao promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio
de debates, entrevistas e distribuicao de panfletos, desde que nao causem dano ou
perturbem a ordem publica ou particular;
11.6. As instituicoes publicas ou particulares (escolas, Camara de Vereadores, radio,
igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverao
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro
do Conselheiro Tutelar;
11.7. Os debates deverao ter regulamento pr6prio, a ser apresentado pelos organizadores
a todos os participantes e
Cornissao Especial Eleitoral designada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de
antecedencia:

a

11.8. Cabe a Comissao Especial Eleitoral supervisionar a realizacao dos debates, zelando
para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas
exposicoes e respostas;
11.9. E vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos vefculos de cornunicacao
em geral (jomal, radio ou televisao), faixas, outdoors, camisas, bones e outros meios nao
previstos neste Edita!;
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11.10. E dever do candidate portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral,
sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os
concorrentes;
11.11. Nao sera permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleicao, em qualquer
local pubtico ou aberto ao publico, sendo que a aqtorneracao de pessoas portando
instrumentos de propaganda caracteriza rnanifestacao coletiva, com ou sem utilizacao de
vefculos;
11.12. A violacao das regras de campanha importara na cassacao do registro da
candidatura ou diploma de posse do candidate responsavel, ap6s a instauracao de
procedimento administrative no qua! seja garantido ao candidate o exercfcio do
contradit6rio e da ampla defesa.
12. DA ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:
12.1. A eleicao para os membros do Conselho Tutelar do Municfpio de Porteiras/CE
realizar-se-a no dia 06 de outubro de 2019, das 08h as 17h, conforme previsto no art.
139, da Lein° 8.069/90 e Resolucao n° 152/2012, do CONANDA;
12.2. A votacao devera ocorrer preferencialmente em urnas eletr6nicas cedidas pela
Justica Eleitoral, observadas as disposicoes das resolucoes aplicaveis expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceara. adotando
parametros similares aos empregados pela Justica Eleitoral;
12.3. Nas cabines de votacao serao fixadas listas com relacao de names, codinomes,
fotos e nurnero dos candidates a membro do Conselho Tutelar;
12.4. As mesas receptoras de votos deverao lavrar atas segundo modelo fornecido pela
Cornissao Especial Eleitoral, nas quais serao registradas eventuais intercorrencias
ocorridas no dia da votacao, alern do nurnero de eleitores votantes em cada uma das
urnas;
12.5. Ap6s a identificacao, o eleitor assinara a lista de presence e procecera a votacao:
12.6. 0 eleitor que nae souber ou nae puder assinar, usara a irnpressao digital como
forma de identificacao:
12.7. O eleitor podera votar em apenas um candidato;
12.8. Efetuada a apuracao, serao considerados eleitos os 05 (cinco) candidates mais
votados, ressalvada a ocorrencia de alguma das vedacoes legais acima referidas, sendo
os demais candidates considerados suplentes pela ordem de votacao:
12.9. Em caso de empate na votacao, ressalvada a existencia de outro criteria previsto na
Lei Municipal local, sera considerado eleito o candidate com idade mais elevada.
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13. DAS VEDACOES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA:
13.1. Conforme previsto no art. 139, §3°, da Lein° 8.069/90, e vedado ao candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor;
13.2. E tambern vedada a pratica de condutas abusivas ou desleais que acarretem
vantagem indevida ao candidato, como a "boca de urna" e o transporte de eleitores,
dentre outras previstas na Lei n° 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora nao caracterizem
crime eleitoral, importam na violacao do dever de idoneidade moral que se constitui num
dos requisitos elementares das candidaturas;
13.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens
anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votacao, terao cassado
seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem prejufzo da apuracao da
responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;

a

a

13.4. Cabera
Corrussao Especial Eleitoral ou, ap6s sua dissolucao,
Plenaria do
CMDCA, decidir pela cassacao do registro da candidatura ou diploma de posse, ap6s a
instauracao de procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o
exercfcio do contradit6rio e da ampla defesa.
14. DA APURA<;AO
14.1. A apuracao sera realizada, no Audit6rio da Secretaria Municipal de Assistencia
SSocial, imediatamente ap6s o encerramento da votacao, pela cornissao organizadora do
processo de escolha e por uma Cornissao Apuradora, formada por pessoas de
reconhecida idoneidade no municfpio, permitindo-se a presence de todo(a)s o(a)s
candidato(a)s interessado(a)s em acompanhar o processo de contagem.
14.2. 0 resultado da escolha sera divulgado imediatamente ap6s a apuracao, atraves de
termo circunstanciado da Cornissao Coordenadora do Processo de Escolha.
14.3. Serao escolhido(a)s o(a)s 05 (cinco) candidato(a)s mais votado(a)s pela
comunidade ficando o(a)s demais como suplentes na sequencia decrescente de votacao,
para um mandato de 04 (quatro) anos.
14.4. Os recursos e impuqnacoes ao processo deverao ser efetivados por escrito, atraves
de requerimento a Cornissao Especial Organizadora, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
contados da realizacao da escolha.
14.5. Os requerimentos serao analisados pela Cornissao ate 48 (quarenta e oito) horas
ap6s o recebimento, atraves de decisao devidamente fundamentada.
14.6. A proclarnacao do resultado final sera divulgada atraves de Edita! com os nomes dos
candidatos e o nurnero de sufraqios recebidos, afixado nos predios publicos, ate 05
(cinco) dias de vencidos os prazos de impuqnacao.
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15. DIVULGA<;AO DO RESULTADO FINAL:
15.1. Ao final de todo o Processo, a Comissao Especial Eleitoral encarninhara relat6rio ao
CMDCA, que tara divulgar no Diano Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05
(cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, em
ordem decrescente de votacao.
16. PARTICIPA<;AO EM EVENTO FORMATIVO
16.1. Os candidatos eleitos e os suplentes do Processo de Escolha dos Conselheiros
Tutelares do Municfpio de Porteiras - Ceara, quadrienio 2020/2024, deverao participar de
curso formativo, com carga horaria de 16 h/a, nos dias 05 e 06 de Dezembro/2019.
16.2. Nao podera tomar posse o candidato eleito que nao participar do curso formativo;
16.3. Nao podera permanecer como suplente o candidato que nao participar do curso
formativo.
16.4. 0 curso formativo tera como conteudo proqrarnatico as atribuicoes do Conselho
Tutelar, sua cornpetencia e modelos de pecas utilizadas pelos conselheiros no
cumprimento de sua funcao.
17. DA POSSE:
17.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar sera concedida pelo Presidente do
CMDCA local, no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2°, da Lei n°
8.069/90;
17.2. Alern dos 05 (cinco) candidatos mais votados, tarnbern devem tomar posse, pelo
menos, 05 (cinco) suplentes, tarnbern observada a ordem de votacao, de modo a
assegurar a continuidade no funcionamento do 6rgao, em caso de terias, licencas ou
impedimentos dos titulares.
18. DAS DISPOSl<;OES FINAIS:
18.1. C6pias do presente Edital e demais atos da Cornissao Especial Eleitoral dele
decorrentes serao publicadas, com destaque, nos orqaos oficiais de imprensa, no site
eletr6nico da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, bem como afixadas no mural da
Prefeitura Municipal, da Camara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de
Referencia de Assistencia Social (CRAS), Centres de Referencia Especializados de
Assistencia Social (CREAS), Postos de Saude e Escolas da Rede Publics Municipal;
18.2. Os casos omissos serao resolvidos pela Cornissao Especial Eleitoral, observadas as
normas legais contidas na Lei Federal n° 8.069/90 e na Lei Municipal n° 432/2019;
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18.3. E de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicacao de todos os
atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos
membros do Conselho Tutelar;
18.4. E facultado aos candidatos, par si ou por meio de representantes credenciados
perante a Comissao Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de
escolha, incluindo as cerim6nias de lacracao de urnas, votacao e apuracao:
18.5. Cada candidato podera credenciar, ate 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01
(um) representante por local de votacao e 01 (um) representante. para acompanhar a
apuracao dos votos e etapas preliminares do certame;
18.6. Os trabalhos da Comissao Especial Eleitoral se encerram com o envio de relat6rio
final contendo as intercorrencias e o resultado da votacao ao CMDCA;
18.7. O descumprimento das normas previstas neste Edita! irnolicara na exclusao do
candidato ao processo de escolha.

Publique-se
Encaminhe-se c6pias ao Ministerio Publico, Poder .Judiciario e Camara Municipal
local.

Porteiras - Ceara, 03 de abril de 2019.

(firJa � ��B��
Ana Catia Fernandes Beze-;J
Presidente do CMDCA
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CALENDARIO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR
QUADRIENIO 2020-2024

PERIODO

DESCRl<;AO

04/04/2019

Publicacao do Edital N° 01/2019 - Convocacao para o Processo de Escolha do
Conselho Tutelar - Ouadrienio 2020-2024.

23/04 a 23/05/2019
24 a 27/05/2019
28/05/2019
29 a 30/05/2019

Periodo de Inscricoes.
Periodo de analise das inscricoes pela Comissao Eleitoral.
Publicacao do edital das inscricoes pre-aprovadas.
Periodo para irnpuqnacao das lnscricoes.

03/06/2019

Periodo para notiticacao dos candidates impugnados.

0406/2019

Prazo para apresentacao de defesa pelos candidates.

05 a 06/06/2019

Prazo para analise das defesas apresentadas.

07/06/2019

Publicacao do resultado final das inscricoes.

07/07/2019

Aplicacao da Prova.

07/07/2019

Divulqacao do Gabarito.

08/07/2019

Prazo para recurse do Gabarito pelos candidates.

09 e 10/07/2019
11/07/2019
15/07 a 04/10/2019

Prazo para analise dos recurses pela comissao.
Publicacao do Edita! - Hornoloqacao dos Candidates Habilitados e Desabilitados.
Realizacao da Campanha Eleitoral.

06/10/2019

Eleicao e Apuracao.

06/10/2019

Publicacao do Edita! - Resultado do Processo de Escolha do Conselho Tutelar.

07 a 08/10/2019
09 a 10/10/19
18/10/2019
05 a 06/12/2019
10/01/2020

Prazo para recurses dos candidates.
Prazo para analise dos recurses pela Comissao.
Publicacao do Edita! - Resultado Final Processo de Escolha do Conselho Tutelar.
Participacao em curse formative de 16 h/a.
Nomeacao I Posse dos Candidates Eleitos - Ouadrieruo 2020-2024.

