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~uperíor o 7,0 (:oete), elo.borndti e aplico.da sob o rMponMibílidnde da comi~ ã.o Mpeciàl prev:ism no

Lei Municip,d nª24Y<!0l 5.
3.2. O pn:enchi:mcmo dos requisil.o legais dc~e ser demoo tr.ado no a to da caDdidatura

LRIÇÔES 1.JN FICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDl'rAI, N" (l(l2/21)1il

4. DA JORNADA OE TBA.BALllO E BEM

EBA

O:

4.1. O s membros da Conselho Tu!elcu, cxerecriio SUBS ativida.des em regíme de dedicnç11o exclusiva.
A

PRE -'ll)ENTE IJO

ONS&-HO M

CRIA ÇA E DO ADOLESCE TE DE MO

IC IPAI~ DOS

J_)IR!j;l"J10$

t>A

ENHOR HIPOLITO, no uso dn atribuição que,

lhg I! conf.,rida pel • l..,; Municipal nª 245 de, 27 de abril de 2015 e mgulamenlad.o pelo 0,,Cn,to n"
11/2015, to.ma p6b.lico o pi-cscn1e EDITAL D

CONVO

. Ç,lO piu:a o Processo de Bscolha em

ºª"' Unificada po.m membros do Con~lh o Tull!.la,r paro o quoori@nio 2020/2024, aprovado pela,

duranlc o horario previsto no ,me_ 38 da Lei Municip:il n• 24512015 para o fnnc:ion:imento d o 6rgllo.
sem prejuízo do ,uendimemo em regime de pl.mll!olsobreavLo,

im como d realizaçlo de ouin.s

diligencitls e tarefo.s inerentes ao órgão,
4.2. O valo.r do ,rcncime:nto será corresponde a OI (um) salário mínimo vigenle n.o pa!l, conforme
previ

LO

110 art. 48 da Lei MllllÍcipal n• 24Sl201S;

RESOL ÇÁO N" 001/2019, do CMDCA local.

4.3. Se ele.i to pa:ra inll!.gror o ConselhQ TutelJ>r e, smvidor municipal, podem opt:u- ""~ o valQr da

L DO PROCESSO DE ESCOLUA :

a) O retomo ao c.argo, emprego ou função que c~crci~ assim q_u c findo o seu mandato;

rcmuneraç ·o da C'1fl!O de Conselheiro ou o válor de seus vencimentos, ficando-lhe garruitidos:
1.1. O Ptoee$Sõ de E&colb em Dátl1 Uníficad11 6 di.cíplitlildo pe!A Lei 11• 8.069/90 ~lilfillO d

Crio.nÇà "do AdoléS<:enlé), Re>ólLtçi1o n• 170/2015 do Conselho
do Adolcscen.tc • CO ANDA.

b) /\ conlúgem do tempo de serviço p= todo, os efe.hos legws, ex.c eto para promoção por

ocionol do, Din,i10, dá CriànÇO. e

sim como ,P"I Lei Municipal o• 245/20 1S e RC$0luçãó 11"00 1, da

Consclho Mrn:ncipàl dos Di.n::ilos dn Criança e do Adol.=nu: de Monsenhor Hipólito, =ido
rcalizaclo sob a .n::spaas.nbilidooc deste e í LSCaliz.ayão do Minis16-io Público;

1.2. Os membros do Conselho Tuu:lar local serão cscolhid<J<S mc::dionte o sufu'í~io ur1iv"""'1, direto.

i;eu~

i:11

00:<P','Ctivo:, · oplcntes oconei:á em data de 10 de jpoeb:-o de 2020;

1.3~ Assim s.cndo, cqmQ forma M dar i·nfcic;>~ re:gula.mc::ntnr e, ampla

5. DOS IMPEDIMENTOS:
5.1. s,o impedidos de se,vi_r no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companhei_ros, a inda q,:,e em

~ o e f:1.CUltativo dos. eleitores do município. cm data de 06 de ól[l_tubró de :2019, sendo que.

pos.sc dw eleitw e

mc,rccimcnlo.

i:.-.:ibilidade

IlQ

un1ao homonfetiva, oo pAterttes cm linh retll, cobteml ou por Mirtida.de, •~ o terceiro grnu,
inclui;ivc, coruorme previsto no :ut.140. da Lei n• 8.069/90 e :uL 15. da R~olução n• 170/2014, de;,
CONANDA;

PrQC~SQ de:

~lha cm Data Unificada pW! membro do CQJ15Clho Totel11r pW! o qualriêni.o 2020/202.4. toro11
públlc:o o prescnll!. Editol, nos ""l!)linte• tl!ffll O!<:

5.2. Bl<istindo candi.d atos impedi.d <>S de atuar num mesmo

onscl.ho Tutelar e que obtenham

voraç/lo su:ficicme ;mra figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, consjdernMe-á eleito
aquele qu<o tiver maior votaçilo; o condidnto rcm:o.nesotnlc será roclnssif'tcado como seu suplente
i mediato, IlS.~umindo n3 hipóm.;se de vadlncia e: ~Me que não ~xism im_pedim.e:nto;

2. DO CONSELHO TUTELAR:

2.1. O Con~o Tu telàt' 6 6rg1io petmiillenlé e úLttllnom.o, n· o juri;;dicionál, eneútn!ga.do

S.3. Estm1de- KC o impcdimcr,to do conselheiro tutclur em rcloÇ,iio il :tutorldnde judiciiiria e ao
,P"\ ;i,

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos dll cdilóÇB e do ildolcsccnte, sendo composto por
OS (cinoo) mcmhrn•• cocolhidos pc:111 00munidudc locnl J>lll1I mond11to de 04 (quatro) nno,, pc:nrutid"
OI (llillll) rccoodução, mediante novo proces.so de escolho. cm igualdade de e.scolho com os dc:mo.i,,

rep.r e~ntantc do Minislério Põblioo oom atu~o no Justiça da Jnfflnci.a e da Juventude da me~m•

coomrco.;
5.4. É também impedido de se inscrever no Procc.sso de E5Colt,a uni.ficado o membro do Consclt,o
Tutelar que.:

pretendentes;.

2.2. Cabe aos mc.cnluos do onsclho Tutelar. agindo de, forma cole,gio.da. o cxcroicio das atribui',ÕCS
contidlll!I no~ aniso$ 18-a, par. ú nico, !>O, §3", in~ IJ. !>:>, 131. 136. 191 e 194, todo$ da

J..cj

n•

8.069/90~ obscn-:i.d.o:s os devc::.res e vcda.çõc.s e!iUl.beJc~dos: por e.'ile Diploma, n.-i.sim como peb Lc:i
Municipll.l n• 245/2015;

ã) tiver s.i do empossodo para o segundo mandato oonsccu:tivo nti o di-11 JOde. janeiro de 2013-;

b) tivc-r c,croido o mandato, cm regime de prorrog,u;lo. por período ininterrupto superior n 04
(quatro) anos e mei<>.

2..3. O prc.sc.ou: Processo de Escolha dos membros do Conselllo Tuu:lor do Município de M.on.sc::nho,
ffip6lito vi~ pttie.n.cht?r as OS (cinoo) va~ cxi~11?nte~ o colegiado,

.ai~.

im co.m o para seu.

6. OA COMJ

ÃO E P'EClAL ELEITORAL:

6.1. O

onselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol<1Sa,nle irii;tillli.ril, no p = de 10 (de~)

2.4. Por força do di.sposl.o no art. s•, inciso D'. da Rcso.luçllo n• 170/2014, do CONANDA. a

dias.

co.ntar da publicação do presente Ediml. uma. Comis ao E, pcciàl de com~içlio pi,ritárfa

eandidarura de~ ser individual. ollo sendo admitida a composição de chapas-

entre rcp~to:ntc.'i- do governo

respecti vo.s suplentes:

li

t?.

da sociedade civil, par.a

:i

o·rgani:z11.ç;ão e. condução do prit!~nm

Processo de Escolb11:
3. DOS REQlJTSITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS ÇANDIDAT,Q S A ME MBRO DO

6.2. Compcu: à Comi,ss!io Especial Elcitornl:

CONSELHO TUTELAR:

a) Analisar os pedidos de regi tro de candldaturo e dnr ampla publicidade li relaçlo dos eand1dato

3.1. Por fo,ça do disposto no an. 133, d

Lei 11• 8.069/90, e do rut. 22, d:1 Lei Municipal 11•

245/2015. os candidatos a membro do Oonsclfho Tut:cl ar devem preencher. cumnlaüvamente~

O!I

seguinte requisitos:

inscritos;

b l Rec:cbe:r a impu,gnaç(les apre entadas contra candidato que n:lo atendam o requisito eitigido ,
fomec:codo protocolo ao unpug,nan!é;

a) Reconhccid1t idoneidooc mora! (comprovod1t pcllts ccrtidõc• neg11ti vos eriminllÍ,;, du J u•ti~"

e)

Federal, Elei toml e Estadual)~

d) Decidir, cm primeira mstôncia ildminlrt.tativit. acerca da unpugnnçilo das Clilldidatwils, podenda,

b) ld~ mpéi.rior 3: 2 l (vintt!, e

e:) Residir no município hd

íúli'n)

otifi.car O$ candi.d atos impugnados, concedendo-~ prazo para sproscntsção de dcíc,;a;

se necessário. ollivir testem.u nhas evC11tnalmente arroladas, determinar a j;onlBda de docnmentos e a

ano!!.;

mm.s de 0Z (dois) onos;

=lizaç/lo de outras diligencias;

d) Comprovar escolaridade de no mfnimo, ensino m6::lio completo;

e) Reali:Lar rewri:io destlnad11 11 dar oonhecimento formol dos regras do c:unpanh11 aos candid,uos

e) E.., ta.f' qu i Les: com a, obtígilçõe.!i. él~i t 01"3 i,s. e no go,-.,.o de. $eu. d imi.LcM; polftko-s;

considendos h.abilltados ao pleito, que :firmar/lo compromisso de respeiLá•las, sob pena de

e) E lor quites c:om as obrlgoçõc& milita= (paro çnodidatos do sexo masculino);

indeferimento do registro dn candidatunt, sem préju.Cw dn imposição dos ..wtções ptt:vi tas oa

1) N o

tcT

sido pcr.ualizado com a dest-tuiçã.o da funyllio dr.: membro do Çonsglho Tutelar, nos llltimD.!I

OS (cinco) a_nos;
g) Nilo 1"r sofrido nenhuma c:ondcrutçllo judki , lr.lllsitad:t cm julgado, nos u:rmos do artigo 129.

da Lei no &.069/90;
li)

3o

~=

campanh a por parte dos c:mdid.ato

011

ll mia ordem·

g) Anillsar e decidir, em ptiml!ir.11. mst1.nci11 .1drninisntiv11, os pedido, de ímpugnaçlo e outro•

=.1)(1)10 polftico;

i) 8sl3.J" no pleno gozo das. aptidões ffsicm. e mental p3.ra o cxerc-fcio do çargo de con-s.c.lhciro nnc.lar..
J) Experiência nas án:-as da promoç-llo. protcç o e dcíaa dos direito., da criança e do odole!iOCnlc de

no mínimo 01 (um) .mo, comprov<lda

legislaç!o lQCa,l;
O Esd.m u.\u e füeilitaro e n ~ e n t o de notíclJIS de fatos que con llruam vlolnç11o das regrns de

.ur.lYéS

de decl.ru'IIÇllo emitida por er11id,)des govem<1filc111als e,

incidentes ocorridos no dia da vomção;

h } Escol her e d lvu lga:r o• l()C;Ois de votoç!o e aporaçllo de, votos;
1) Divulgar, imcdiotamcnlc np&. n apumyão, o -.!lado oliciol da votação;

n.l o gpvcmmncnlms dc.vid.amcn.te rcgl5:tr.ldas no Cor.LSCllbo J.t unicipal de Dc:(csa dos Direito da

j ) Notifi.c;lf pessoalmente o Mini. !trio P6b.lico. com a antecedência de.vida., de todas as etapas do

Criança ,e do Adok.gcc-ntedestc Mm,ic(pio;

certmne, dias e locais de reLlnllo e decisões tol1'.Wdo.; pelo cotegiildo;

l) Ter ~ptovaçllo em .\v.ui çllo com questões dé múJtipb, =olM e u.mo. qu

•o

ubjetiv

k) Divulgar smp.Lamenlc o plcil.o à população, com o auxfiio do CMDCA e do Poder Bxccu1ivo

ESTUDO DE CASO. de caratcr climina.t 6rio. ,eferente no co.ahecim.c nto do Estatu to da Cri.nnç11 e

IOClil. estunull\Jldo no IMxlm.o a participaçllo dos eleitores.

do Ado1c"0CntG e outras. c:~t..abGlecidatil cm n::~oluçlo pc::rtincnlc, com ,,ot.a. para aprovaç!lo igual ou

6.3. Da, doci•!lc:• da Comissllo E.spccial Blcitornl cobcrá recurso

Diário Oficial dos Municípios
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plilll 11.prc!enmção de defesa pelos cmclid.ntos impugnados, plilll dttldir sobre o impugnação;
10.S. Concluf<I;\ a an.:11.ise ~s impugna;ç{les., a Comis5-ão Especial Eleitoral fa:\1. publicar cdi411
contendo a n,lação prclimina: dos c:amliwrtos h:ibilitacio<s :i participan:m do Proc,c,sso de Escolha cm
dam Unificado:
Ul.6. As decisõe, da Co.mlssilo E;pecial Eleitoral seiilo fundrunen tãdo.s, defas devendo ser dàdii

dos Dlneit<>, d.a Crl•,,ç• e do Adolescente, que <e re,i.nicl, cm ~ .r áter e ,inordlnárío, pa.ro d,,,cis~o,
çum o m~o de eé.li:ridu:dc.

ci.ê ncia aos inlcres.li,S_dos , para f'ins de. .i.ntcrposiyão dos n:::cursos previstos neste E.ditai~
Ul.7. Dos decisões da Comissão Espccú.l E lcilorru caberá rceutso li Plenáda do CMDCA, no pruc
de cinco dias. d.t eis. contados d a data da publicação do edi tal referido no item a ntcri.o.r;

Ul.8. E.sgol!l~ ª f!!.-se re,;;11n!ll,

7 . DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7. l. O Proa: so de Escolha para membros do Conselho Tutelar observar:! o c:a'lendãri& nnc,co ao

ª Comis.'!41:o E.spcçi.ª1 Blei!ornl fm pYbJiçaJ ª relªçl!o def'lnitivª do.

c:andidalos hoJbilitados ao pleito, com cópia ao M inistério Pl'lblico;

p~nte Edital;

Ul.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informaç4o ou documento apresenw.do, sej:L qual for o

7:2. O Coruelbo Munlel,pltl dos Direitos d• Cri,ui.ç e do Adoleseeo1e, no uso de suas all'l~íçlles,

momento em que e•ta for deo;oobérta., o é11ndid,i10

füd pubHea.t ÊIÍÍlâÍ!lõ ~~I)eC:tfltXJ~ no Oiá.no Ofldal ()u

cocaminba.mcnto do~ falos à auloridade, compet<::.nte p81"' apur:sçãc;, e a de.vida =pons:,bilu.açãQ

:i'r'iéiO

l!!llu ivãle:ru~ l"i;i,r..i

Cãdá uJYlâ

dâ~

F'a~~

d,)I

sem

c><cl uído do plci.10, .em prejul'w do

legal.

proee so de eseolh.i de membros do Con..elbo Tu1el:rr, di pondo sobre;
á) Inscriç&s e entrcg:a de documentos.;

b) Relação de candidntos inscri.t<>li,

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA l!:Ll!:ITORAL:

e.) Rclaçl[o preliminar dos. cnn-didatos con&.idcmdos. habilitados, mpós a llilálisc dos documcntos1

11.l. O,bc ao Poder Nblioo, oom a oolnbornç!lo dos Ó'l!ãos de imp,cnsa locrus, dnr amplo

d ) Rclaç!o d.cfiniti va dos CD.ndidato.s. con idcr-ndos hn.bilit ado.s~ a.p ós o julgamento de cvc.ruu:riSi

djvulgaçã.o o Processo de Esçolha desde o momento

im pugnaçllcs:

ca publicaçllo do presente E4ilal. i:nclui:ndo

infonnaçüc,, qWl.Dto ao papel do Conselho Tutelar, dm. honlrio " l=is de vota,;io, den.u ,, oulr'.i.fi

e) Dia e loenis ~ vo1aç5o;

informaçõe destin3das a

O R.o;,ullnd<:> prellm.lnAt d<:> p\oltQ, 1030 o.pós o " nc,,rn,m,,nto do. opumçl!Q;

egurar a ampla p31'ticip3ç!o popu1al' no pleito;

11.2. ~ Yednda o. vinool11Çno polílioo-pilrtiddruí do, c.u1didaiuru, sejo. 11.uuvés <Ili indicoçilo, no

g) Re uhooo finol do pleüo, opó;, o jo1grunen10 de eVén1uru, ,mpugn•.ções; e

.(llatcri.al de propoganda ou iJI~.(lc(; no mJdi,a, de legendas de partidos polltioo$, {i.(mbolo~ ~.ogan~.

b} Tcnno de Po

nomes ou forogrnfias de pes..<oas que. direta ou indiret=entc, denotem lal vinculllçllo;

8. DAI SCRIÇÃO/ENTRECA DOS DOC MRNTOS:
8 .1. A particip,,çlo no presente Processo de Escolha cm Data Unificada iniciar-sc,.li pela insc::riçlo

11.J. Os candidatos poderão dn: inicio à companh• eleitoral após a publicação da relação definitiva

por meio de requerimento impresso e/ou fonnu.lário clct:1'6nico 1 e será efetuada no prazo e nD!i

dos Clllldi~tos babili1ooos, previs1:i. no item 10.8 de 1e Edilal;

o., limites

condições estabelecidas ncslc Edital:

11.4. A propagmida eleitoral cm vias e logradouro., públicos obscrv:uá. por analogia.

8.2. A inscriÇllo dos eandl.dJ>ros ser4 efetuodn t"'"O~n"' no s;,de do Conselho Munlcipo.l do,

imposto pela legi laç.'lo eleitor:il e o Código de Posturas do Município, s=tindo iguo.ltbde de

D ln~h.o.."- da Crl.ança e. do Adnl~oen1~ de MonsenhoJ' H1_p61h.o , à Ru.a M :nOl!II Pollc:3rpo, n• 91,

oondi9Õé5 n 1odos os candidatos;

ne...-<élfl

ci~. <b. 08:00 às 12 :00 horas e cbs 14 :00 ás 17:00 horas, do dio 08/04/2019 oo di,1 Ol/OS/2019;

8 .3. Ao reill=

,i

inserlç.i:o, o c.u1did;;10 de.véril, obris,11odame,uc e sob

~

ll,5, Os caJ1dida.tos podctão promove.e

de iódéferimento de

sua çan.didmturnt .ap.rcscn.tar original e cópia d.o.s sc:guin.t cs documentos:;

11.,. As instintlções públlcas

b) Tfrulo de cJ.eitor, com o comprovnote de votaçlio ou justifü:ativn nas 04 (qualro) últimas eleições:
e ) Certidões negativas cíveis e crintinais que -comprovem nlo ter s ido condenado ou cstac
COO-\O

Slla~ eandidamras junto a. elcitore , POJ' mci<;> de deb~.t es,
ordem públi

ou particular;

a) Carteira de identidade ou documento equivaJentc;.

~potldcndo,

~

co.U'eVÍSIII.S o distribuição do panfletos, desde que o~ eau!em dano ou pertul'bem

NEu. pd.ai pn't.tka dê lnfração pénail, odmJnisrtUiva, o u condu1a

ó'ú

panlculues (csço!M, C4man de VueadOJ"CS, rlldi.o , igrejas etc..)

que tenham in~.se cm promover debates com o.s candidnta!'i: de:vc-rão formalizar convi~. a toclo:r.

aqudea que e.riw:rem aplOa •

COl>OOm:r IO

cu:go de membro do Co,uelbeiro 1'ateJar;

i,nc.o•i'llpill.tíV'4!!;)

11,7, O. debatei <levedo ler n,l)llammto p.rópri.o. a -

eom n 1\lnç~.o de membro d.o (Ànselho Tu telru-;
d ) Em .endo =d1d(110 do """º ma,;eulino, ccmd o de qwtaçiw com os obrigoçõe militares;

~

~ pelos OlpllÍZadOfta

a todos oa

e l Comisdo Eap,cial. lllmtmal deaipada pelo Comelho Municipal doa Dimito& da

Cliazlça e do Adol-te com pelo mea.os 0:5 (cilK,o) dwl de antececlencia;

C) Compro,vuntc de experi-!nci.a oa espc,;;ill.lizaqlo na án:a d.u inftncim e juventude;

~

doA

~

úlando pan. que

I') Comprovaç/lo de escolaridnde.

11..B. Cabe à Comla&lo F.tpt:clal Eldtt>nl aupcrvwomr •

8.4. A falta ou inadcqua.ç:..lo de qualquer dos docnmC11tos: acima relacionados será imediatamente.

areju,.plQpOICiooadQ igu,ds oportooidacb a todos os ~ t o s l!Q """c:ll:po~e m 1 ~ ;

com.u n.icada ao can.d idato, -que. poderá supri-la atõ a dara.-limitc p:l.nl i:n:.i;criç

119. ~ vedada a p,:opap!lda, ainda que gatuita, poc mdo doa veículo. de, com11olc~o cm geral

de candicbuura:s.

prevista neste Edt1al:

(lomal, 1'dio ou tdevulo), f'abtu, ouldoon, cambu, bo!IQ e ouu,n meios a.lo ~ oall:

8.S. Os do,;wt>entos d~er-10 ser en,,.,g..es em ,,i,.. .. s via, p.11" fé e conitafé;

Edital;

8.6. Doewnc,nos dlgi1~ o s ser~o eonsidenidos válidos, desde que também ;;presen,

os os

orl,gio~ <n,1 eili•cmtes apena:s c:m fonn.:.to dlgh;:u;

11.10.

t

de-.!% do c:mdidalo portar, oe com urbanidade dun,nt,, a campanha clci1nnl,

""""°

valada ■

propapnda lnaJ. ou insidiosa ó'ú que promova al:aqDC peaoal contra os COll00rffllte&'

8.7. .Eventuais c.nbllvcs A ins,;;rição de candidtUwus ou à j:unt d,n de. do,çumcntôs devem scc

imediatamente cncaminh11.dos ao CMDCA e ao Mínisl~rio Ptiblico~

8.íl. Af!. informaç&s prestadas e docnmcntos aprcscnmdos por ocasil!o dn insc:riçllo são de tolal
responsabilidade do candidato.

11.11. Nlo-'. p,zutltido qualqu<r tipo & pnpapnda no dia da dci\:lo, ,:mqua!qoer local. p1lblioo

ou aberto

IIQ

pdblioo, liellClo Qll6 a Qlomcnçlo de

peNOU portando Í.DlàWDmtol

de

~

caracimha manlfeslaçlo oolctiva, com ou aem u ~ de w:ículoe;

ll.12. A vio.l açlo du repa de campanha. lmportad :na caaaçlo do n,ptro da caodidúun. ou
diploma de pouc do candicbto J'CSJ)ODMvel.. ap6& a lruWtraçlo de prooedlmento admlnlAUadvo na

9. A ÁUSE I>A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

9.1. Encerrado o pra:zo de iMeriç.llo de condl<lowras, • Comi

o Especiol Elel10 l de~ao~da pelo

CM1'CA eferu ;á, no pro:oo do dfa 06/05/2019 •o <ll• 17/0512019, pe,f•=<I<> ,:te., d ios 6,cis,

an6J.ise d ilo dóeurncnt'à,çào e,dgi® neste Edital, C<Jm

à

qual, "',ja pt1IUtido a o ~ o e><~o do ooutP<liuSrio e da aaipla d,:f.,...

QI

.subRquente publiCllÇ~ d (l rdà.ÇiO dõ:ii

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

c,mdi&LIOS inscritos;

12.1. A el.dçlo pca

9.2. A rcl.aç:Dio doi;. -candi.datoi;. inscritos e a docum-cotnção ccspcctivn scrilo encaminhadas a o

ttalizar--.f no dia 06 de -tuhm ele 211119, du 08h h 17h. oonfom:ié pn,vutó no m. 139, da. Lt:i

Ministério Público para cü!ncia, no prazo de 05 dias 11tci•, após a publicação referida no item

D" 8.o69/90 e Rewluçlo o• 152/2012,, do CONANDA.;
12.2. A votaçlo devcnl. ocom:r prefetaldalmente cm mms d.etrõal.cu 0Cdldu pela

anterior.

011

membros do Comelho Tutelar do Mwriápio de MOlllellbor lilpdlllc

Juatlça

Bleitora1, oblavadu u dupollçOea du re90loçõca aplld.-.cil ~ pelo Tribww Svpedoc

10. D

IMP GN ÇÃO ÀS CANDIDATURAS;

10.. L Qualquer ddt.diio podem ~lluer' n impug.na.ç.:'ln de ~nd.id
d;i

E1eítmal e Tribww Regional Eleítocal do Eltado do Pi.a\ll;
'IJQP n,Q

pnti:t..Q de 05 dL,~ c:Qn1ado:s;

publicaç~o da relação dos candidàtos inseritos, cm petição devidamente fun<bmcn1adá;

10.2.

mdo o pruo mencionrulo no item ~pra. os Càlldid;;tos unpu.go~dos ~mo notir:icndo;,

pc58041mcotc do !cor da impugn.oç o no praz.o do dia O'.l/06/2019 li 00/06/2019, 0<>1JlCÇ4Jld0, o. pnnit
de então. a coucr o prazo do dia l 0/06/2019 à 14/06/2019 para aprnsentar sua defesa~

12.3. Aa mtu1u pai. votaç., manual IICdo elabandaa pela Comiad<> do E&pecial Elc:itnral,

adotando parlmeuo. limilarea aos e:mprepdos pela Junçameilonl em 11Uaeo1lfecçlo;
12.4. Nu cabines de votaçio IICdo madaa U.- com rc1açAo de nomes, ~ tiJloa e o6m,,rn
do1 eandidalo1 a IDDlllbro do Couelbo Tutelar;

10.3. A Comiss!lo Especial Elci.t<>ral analisará o !cor da impugnações e d.c fesas aprcscntad:i,; pelos

12.5. Aa mesu reoeptoru de votoe cleverlo lavrar alU eegundo modelo fomecido pela Comla&lo

candidatos. podendo solicilar a qualquer d os interessados a juntada de d ocumentos. -e ou011S- prov:is

~

dool"sooo:

&Umdo n6mao de eldtota vOWlteA cm cada umadu umu;

lOA, A Co ' tto

pcdl>!

leitora! 1cnl o prnzo de cineo dias 11teds, com~d.o do 16nnlno do prazo

Eleitora!. OU qum IICdo rqi.Slrlldu e'fflltllm Í O ~ ococridu DO dia da votaçlo,

12.6. ApÓI a i<lffl~, o el.aitor aAÍlw'i a lista d,, -

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

" ~ a votaçlo;
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l(i.7. O descumprimento da normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ac:

processo de escolha..

12.1. O eleitor que nllo souber ou n!lo pude.- ossin...-, u&mli a imprc,ss!lo dlgiml c;omo formo de
identlfie:1ç :O;

U.S, O cldLor poderá votar cm •pena., um <>>J>.<;lidoto;
12.·9. o caso de. votação manua.11_ votos un rruri!i. d.e um c:andidato ou que contenham rasuras que
n~o permill\lll M'erit

1>

Publique-se

vonti>de do eleile>r se~o 111ubdo • devendo ser colOC:ldo em en,clope

Encaminhe-se cópias ao Minislério Público, Poder Jodicíário e Cãmara 1nnicipal 1003ÍS

Pieparad.o., conforme. prcvil'i.to no regu]amcnto da dciçl.o!

12.10. Sera tamWm considcmdo inv'1ido o vol.o:
a) cuja c,4d.ula c;omenha mais d~ O1 (um) cillldld1110 assinalado;

Monsenhor Hip6lito, 03 de Abril de 2019

b) cuj ctdula nmo e tiver rubricada pelos membro., da mesa de votação;

e) cuja c6dula nno ~pondec t10 modelo oficiàl;
d ) qué livet o , lgilo viol~dó.
12.ll. Efetuada • apuraç!o, serio considcrad0$ dei.to,; os 05 (cinco) candidatos ma.a votado,;..
res

lvod · ._ ocom:ncio. dé o.l.guma da véd:àções legais cim.a icfc:xida • sendo os de.mais candi&itos

consldera4o-~ suplentes pela ordem. ~ voraç~<>;
12.11. Em caso de empate na vocação . .-c.ssalv.o.da a c~isrimcia de outro critério pmvi.sto na 1..cii

Municip-J.l loçal1 será iconsidc:rl&WO elc:iito ô cimdirnltô éôm idade mais clt::vad.a.

13. DAS VEDAÇÕES AOS C ANDIDATOS D

ANTE O PROCESSO DE F..SCOI,HA :

13.1. Conforme previ 10 no ;u-c, 139, §3", da Lei n• 8.069/90, é ved do a.o candida10 dot1r, oferecer.

ANEXOI
CALENDÁRIO DE ATIVJDADF.$

prometer 011 en(ttgar ao elci1or bem w van~cm pess<>M d.e qualq..er oaturczca. inclusive brind.c ,;te,
J>O'lUcno vnlor~

13.2. é ttunlx!m vediw,i a prúica de cond.utils abusivH ou desleills que ~ m Vimtilgem indevld
ao candidat.Q, CQmQ a ••QQCS de um.at' e

Q

transp;,rte de e l.ritc,n:-s, da,tre Qutn..s, previ5,ta.-.: na Lei nº

DATA

PROVIDENCIA

(Fondamentos legais)

9504/97 (Lei Eleitoral), pois embora nllo caroolcrizem crime eleitoral, importmn na violação do

dever de idoneidade moral que se coMlitu.i n ..m do requisitos elemen1ates das candid.atur-..s;

Publicação do edital de

13.:3~ Os: ca.n.d idato,- que prati.ca.:ro.m qu0ii5CJUG:r das condum.~ ~lacionadas nos itens anteriom.'j,,,.
dW'ànlc dou dépOU dá campanha.. inclusi vc no dia d.a votaçilo, terão cu;slido seu .registro d~

Th'F'ORMACOES COMPLEME-NTARFS

05/04/2019

convocação

Previsão: art. 7", R~olução n• 170/2014
- CONANDA/

c..ndidil1ur.. Olt diplomo de pO"""• sem p,.,j ulw da •pW:,,Çió d.. réspónsabilidilde .::ivil " mesmó

Requi ílos m!n.i:mos de conteúdo: art. 7°,

cri_minsl , inclu~lj ivcde terceiros, qu.c com eles colaborem;

§ Iº da Resolução

13.4. C.bcrli t Comissão Espc<:inl Eleitoral ou, após sua di&S<>luçio, à Plcnilria do CMDCA, dcc;idu:

pela coss.açilo do icglstto d1>. crutdíclo.tu.rn ou diploma de posse, apó• a ins1aur<>ç o de procedlmen10

11º

170/2014 -

CONANDA/Ampla divulgação: art. 9º ,

adm inistrativo no qual. .sc;ja. garantido o candidato o cxcrcJcio do c.ontrad.itório e da ampla dcfoLli..3.

caput e § 1•, da mesma Resolução_

\4. OTVVLGAÇlO l>O R.ESULTAOO FJNAI~:
14,l. Ao flnal de iodo o P r ~. a Com1"ão l!s~iaJ Eleitoral """"min.hor.! ""latório ao c:MJ:X:A,

º"

q..e f<IJ'á. divulg~ ao Olá.rio O fiei;,J
em melo eq11ivaJe,>1e, o <1ome (lo,. OS (<:l neo) çand.i4>10•
eleitoS pu,i o Conselho Tutew e seu respectlvos $uplen1e , em ordem dcei,;scen1e de vo!4çio.

Registro de candidatura

Reqoi ito
8.069/1990

e;r;.igidos:

art.

133, Lei

ECA, além de outros

requisitos e."<:pressos na legislação local

lS. DA POSSE:

08/04/2019 ao dia

15.l. A"°""" dOIS membros do Con,.,lbo Tutelar ,;cm coru>cdido pclo Presiden,tc do CMDCA locnl,

no dia 10 dcJandro de 2020, conforme: previ.sro no ..rt.. 139, fZ", da Lc,; n• 8.069/90;
15.2. AI= dos 05 (cinoo) C11D.d.idato.s. mmis

vorodos► h1m~m

03/05/2019

devem tommr posse. pelo mcno.s~ OS

(cinco) suplcnles., também observruio. m ordem de votaçlo1 de modo n a&.scgurnr 11. continuidade no

(art. 7º,

§2", e an. 12, - § 1º e 2" , da

Resolução nº 170/2014 - CO At-.'DA);
lmpcdímcntos: art. 15, Res. 170/'l014 •

funcionamento do órg_lo. cm caso de férias. liocnçai;. ou. impedimento..-. dos tituJare.11:.

CONANDA e/e art. 140, Lei 8.069/1990

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- ECA;

16.1.~ Cópia!!- do presente Edita] e &:mais a.tos d,11, Comiss!lo Especial Elaitoml d.ele deco.rrenros

~

publicadas,. com destaque. noR- órgãos oficiais de impf'Cf'lsa_, no dtio clctrõn.ico da Prefeitura.

Apenas será permitida a candidatura

Munlclpnl de MonNenho r H ipdlito, Piauf, no D i:1.rio ()flel.a.1, bem. como

individual, não

Ax:ad s no mural da

Pte.f~itm11 Mu:t~.icl__p.al~ dl'!'I Càtnll:J"a dé Ve.ttad.ott.s:,. na. .sêde do Con~ho Tut.élar, do Conselho

Munlclpal dos D Sreltos da

rfança e do Adole~e.iH.C: ( MOCA) o do:s

AS/illSt!nc.l• Social (CRAS), C,ntr0s de Ref.,n!nei>

sendo admitida a

CQmpa~ição de chapas (:nt. 5º , TI,

n11..ros. de R.e:rc.rencla de:

i-:laUui.dos de AsslSt!nei• Social (CREAS),

Resolução nº 17012014- C01 ANDA)

Po>10s de S;;íldé e ·scolas d<' aed,; Púl>lie.1 M .. nieipat;
16.Z. O s ~ omissos ser .o resoJviclo pel

omiss:to Espeeiol S!eitorol, ob~odos as no.nrui.s

legais cootid.ao nu L.e:i í"'4..n.l n• 8.069/90 e o:, Lei Mwrieipõll o• 24512015;

16.3.

é de intei.rn respon bilid de dos C81ldid~t0$ complíRh;ir :o públiC11Çio dé todos o

álOS,

Análi.e de pedid.05 de

06/05/2019 ao di.a

registro de candidacura

17/05/2019

CONANDA

Publicação da relação de

24/05/2019

Art. li § 2°. Resohiçã.a n• 170/'l014 -

edil 's

Art. li, § 2º, Resol1!1Çã.O nº 170/'l014 -

e comn:nicndos. ~ferentes no prOCCSSiO d.e escolho em dato unificnda dos membros do Con1S-Clh.o
Tutelar;
16.4.

.é

facul tado 11.os candid.ntos. por si ou por meio de rcprcsenlnntcs crcdcn.c.i:ados perante a

Comissfto E&.pcci.a l Elc:itorn.1. acompanhar lodo desenrolar do p.roccsso de cscollto,, incluindo

n&

candidatos inscrito

cerimônia.li de lacração d.e nmas, volaçlo e apnmçlo;

CONANDA

16,S, Cada candidato poder.! cmc!Cllciar, olt 4S (quarenla e oito) horos antm do pleito, OI (um)

rcprescntantc por local de, votação e OI (um) rcp.rcscntamc para acompanh ar a apuraç!lo do• voto• e
etapa$ praUm,innrcs do ccnamc;

Jmpug11ação

de Até 05 (cinoo) dlas da data Pode ser proposta por qualquer cidadão,

16-6. 0 • trnbolh<>S da Comlsclo E"P""ial Eleil.Otal "" """""'"" c.om o envio de notattSrl o finol

candidatura

da publicação da relação cabendo indicar o elementos probatórios.

con1eódo • 1A1e:rcorrencb

e o res"lti>do d~ votoçllo oo CI>.iDCA;

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

290

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII
flCHAOOINSCRIÇÃODl!CANDIDA'.IURAPARAl!LllilÇÃODO
rnNSl![J{()'lUIU,\R

Nmm«)DAINSCRIÇÃQ_ _

DADOS PBSSOAIS:
de

candidoto.

insc.rito,

Art. 11, § 2•, da Resol uç.llo n.• 1701201 4

- CONANDA candidatos inscritos Podo

DA'l'AOO

ser

IWICJMEKIO

proJ>OSll!.

qualquer

por

cidoollo,

c.1.bendo indJCJlT QS. i l.ementQ..IJ, probatóri~.

Art. li, § 2º. da Resolução n• 170/2014
-CONANDA
Noti.ficoçlo

candidoto,i impugnodo.
qu.a:n to

ao

Art, li,

dos

pttU''.0

03/06l2019 a fTI/Q612019

liOMI!

§ 3º. I dn Res.

170/2017 -

ONANDA

RffAilO

( )SOL'IEIRO ( )CASADO ( )UNIAOBS'l'Affl. ( )DIVORCJADO

CIVIL

( ) SEPARADO ( )V!OvO

~

BADlO
nllE!QG!

para

Cl!LllU.R

dél'esa

Apresenroçtto de ddeSA
Pelo

10/06l2019 ~ 14/06/2019

éandid1ttO

Art. 11,

3°, T da Rcs. 17012017 -

§

l!MAlL

C ONANDA

impugnndo
AnliU.c e decido dos
pedidos dc impu jp1aç.!lo

lnmrposiçllo de recurso

Art. 11,
A t6 21/06/2019

§ 6°, III, Res.

§ 3" , II e/e

170/2014 - CO A DA

27/06/2019 a 28/0&.2.019

Conllll decisões da <:0mi1<&!1.o especial
clci toml . Dcvc:rá ser di.r\gido

~

11,

4•,

§

Res.

( ) ENSINO Mm>JJCOYl'lBl'O

170/2014

CONANDA
01/07/2019 a 04/07/2019

An:Uisc e decido

O

dos reco~

~ --

~

CMDCA
Art.

Pma«1mllrà:illltla? ()Sim()NID -Qllll! _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

plenário do

CMDCA

se reunir:!.

""craoT<l.ln,ilrio,

pnra

cm

dodsão

caráter
com

( ) NINO SUPBDJII. D«Xlltl'IJ!TO

( )ENSINOSUPEIUORCOYPUffll
( )PÔS GiAOOAÇÃO
AmNA.'IUllA.DOCANDIDATO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o

mdJ<lmo de eeleridooe (Mi, li, § 4", Res.
170/Wl4 - CO A DA)
Provacllmino.tória

07/07120 19

§ 3•

do. R es.

170/2014

•

§ 3•

da

l 70'2014

-

12,

Art.

("" hou,·or prcvisl!o cm

C ONANDA

lei munieip•I)

NOME:

lntcrposiç.llo de recurso

08/07/2019 o. 12/08'2019

12,

Art.

R.,,.,

DAl'AOONASCIMl!NTO:

C O NANDA
1~712019

S", Ro$OIUÇ~O nº l?Q/2014 -

Art. IJ, §

l!NDBIIF.ÇO:

C ONAN'DA

IDEfflDADJ!:
Reunillo

P""'

fmnw:

O CMOCA. por meio de suo Com.issilo

17/07'20 19

~pcciàl

compt<>mls.o

QQffl

.e itoru,

una n,u.ruilo

~

0 11 candido:toll hllbilitlldos plllll lhes

dlir eonhecimcnto formal do.<1 re~ do

proee o de esc,oth«, o, q"ais fü:mw-lo

compromisso do respei1J-l3 , sob peno dé
impo

i"?O

sanções

(!(LI;

previslli.S

locrus

do p.roocsso de escolha

IND.IÇÃO:

.us!NA'IURADOCANDIDATO_ _ _ _ _ _ _ _ MCffll!NBORRIPÓl.l1'0,Pl, __J____f1fJ,19

Dcve-sc garantir que seja realizado cm

20/09/2019

zct,IA:_.< K' M1'

IEA

§ 6• . I d~ Re.. 170/2014 -

C O NAN'DA
D ivulgação do locais

IIB.fflHIAffl.

no

le,M..çilo loc:"1.
Ar<. 11 ,

Cl'P:
1mJLO 0B lllJ!l'lOl:

p(íblic,m

obsc:rvnndo

a

qwmtidadc

de

de

AMillmíada~-~~-----------

íooil

ac:cs.sibilidad.c
votnntcs

do

e

m

último

ANEXOill

proce5.so de escolha.
Art. 1O", Panlgr.tfo único,
§ 6°, V. da Rcsoluç5o n•

t;/e

lirt.

li,

CONTEÚDOS PROORAMÁTICOS

170/2.0 14 -

C ONANDA
Eleiçilo

Art. 139, § 1• • 1.ei 8 .069/ 1990 - ECA .

PARAAPROVA:

06110/201 9
170/2014 - CO ANDA

DivulgaÇllo do re;;ullá<lo Tmediotamonte
da c.~lha

"J'.'Ó>'

•

S"f~ publie,ido no Dl.lrlo Qf,cfal do
Município o u L'!:m fflL'!:-lo ~ulva!ent.e A rt...

ap"a.1.r aç::lo

11. §~.

vm

<>

arL

14, § 1•. da Res.

✓

LEI N° 8.069/19()() - ESTATIITO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE (ECA);

✓

CONSELHO TUTELAR: SIGNIFICADO, FUNCIONAMENTO E ATRIBlITÇOl?S,

PROCEDIMENTOS, AÇÕES EE ô\MOOW;IENTOS;

170/'2014 -CO A T)A
Po.sc dos coruelhciros

10 de jm,oiro de W20

Art. 139,

li 2", Lei 8.069/1990 • ECA

Art, 5°, IV► e rut, 14 1 § 2ª ► R C3o luçl[o n a-

170/2014 - CO ' ANDA

✓

PBRFIL EATUAÇÃO 00 CONSELHEIRO TUTELAR;

✓

SISTEMA NACIONALDEATENDIMINIO SOCJO-EDUCATIVO;

✓

CONHECIMENTO SOBRE A REDE DE AlENÇAO A CRIANÇA E AO
ADOLFSCB~frE.

A NHXO TT
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