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EDITAL 001/2015 

 

“EDITAL DE CHAMAMENTO DA ELEIÇÃO DO 

CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE 

ITIRAPUÃ/SP E PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

Nº 001/2015 DO CMDCA QUE REGULAMENTA O 

PROCESSO PARA ESCOLHA DOS 

CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE 

ITIRAPUÃ/SP, COM ELEIÇÃO A SER REALIZADA 

NA DATA DE 04 DE OUTUBRO DE 2015”. 

 

DO CHAMAMENTO: 

 

Considerando a importância da participação de todos os cidadãos no processo de 

escolha dos Conselheiros Tutelares do município de Itirapuã, seja na condição de 

candidatos ou de eleitores; 

 

Considerando a necessidade da mobilização popular em torno da causa da 

infância e da juventude conforme dispõe o Art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069, de 1990. 

 

Considerando a responsabilidade do CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente na execução e acompanhamento de políticas 

publicas em defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

 

Considerando a necessidade da ampla publicidade ao processo de escolha dos 

membros para a composição do Conselho Tutelar;  

 

Publique-se, afixe-se e divulgue: 
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A RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DO CMDCA QUE REGULAMENTA O 

PROCESSO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO 

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP, COM ELEIÇÃO A SER REALIZADANA 

DATA DE 04 DE OUTUBRO DE 2015; em todas as formas e meios de comunicação 

ás quais sejam possíveis no município de Itirapuã,  

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2015 – CMDCA 

 

Resolução que regulamenta o processo de escolha e posse dos 

membros do Conselho Tutelar de Itirapuã – SP. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMDCA do 

Município de Itirapuã – SP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei 

Federal nº 8.069/90 – ECA, da Lei Municipal nº 1.182/2011 e o disposto na Resolução 

170 do CONANDA, publica esta Resolução que determina a realização do Processo 

para escolha de Conselheiros Tutelares Titular e Suplentes.  

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - Será responsável pela operacionalização do processo para escolha de 

Conselheiro Tutelar Titular e Suplentes do Conselho Tutelar de Itirapuã, a 

Comissão Eleitoral, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo de comum acordo 

com o Presidente do CMCA através de Portaria do Executivo.   

 

I – A participação no processo de seleção está condicionada á comprovação pelo 

candidato dos requisitos constantes nesta resolução.  

II – Está resolução será divulgada por afixação de Edital no átrio da Prefeitura 

Municipal, na Sede do Conselho Tutelar do município e em locais públicos do 
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município de Itirapuã – SP, publicação no endereço eletrônico, 

www.itirapua.sp.gov.br e publicação em jornal local.  

III – Compete a Comissão Eleitoral: 

a) Organizar e coordenar o processo para escolha dos membros do Conselho 

Tutelar; 

b) Decidir dos recursos e das impugnações; 

c) Designar os membros da Mesa Receptora dos votos; 

d) Receber os pedidos de inscrições dos candidatos; 

e) Providenciar as credenciais para os fiscais; 

f) Receber e processar toda a documentação referente ao processo eleitoral; 

g) Decidir os casos omissos nessa Resolução; 

 

II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 

 

Artigo 2º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e 

do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas no arts. 18-B, parágrafo 

único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº. 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

III – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 3º - Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de 

dedicação exclusiva, sem prejuízo do atendimento em regime de 

plantão/sobreaviso, assim como da realização de outras diligências e tarefas 

inerentes ao órgão. 

 

§1º - O exercício da função de membro do Conselho Tutelar não configura 

vínculo empregatício ou estatutário com o Município. 

  

 

http://www.itirapua.sp.gov.br/
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IV – DAS VAGAS 

 

Artigo 4º - O presente Processo de Escolha destina-se ao preenchimento de 05 (cinco) 

vagas para Conselheiro Tutelar titular de 05 (cinco) vagas para Conselheiro 

Tutelar suplente no município de Itirapuã – SP.  

 

Parágrafo único – A atuação do Conselheiro Suplente acontecerá apenas pelo 

tempo de afastamento do Conselheiro Titular com direito a remuneração 

pertinente ao período de atuação, ou quando suceder-lhe nos casos de vaga;  

 

V – DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 5º - A inscrição deverá ser realizada na Recepção da Prefeitura Municipal de 

Itirapuã, situada na rua Dozito Malvar Ribas, 5000 do dia  de 01 de Julho de 

2015 a 15 de Julho de 2015, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h ás 

16:00h.  

 

VI – DOS REQUISITOS  

 

5º - São requisitos para candidatar-se a membros do Conselho Tutelar: 

a) Ter reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidão de antecedentes 

criminais; 

b) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) Apresentar no momento da posse certificado de conclusão de ensino médio; 

d) Residir no Município de Itirapuã há pelo menos 02 (dois) anos;  

e) Estar em gozo de seus direitos políticos; 

f) Uma foto 3x4, recente; 

g) Não ter respondido em sentença definitiva condenatória e não estar 

respondendo processos por crime contra menores;  

h) Não ter contra si sentença condenatória, transitada em julgado, cuja pena 

aplicada seja a de reclusão;  
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i) Não ter sido penalizado com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, 

nos 05 (cinco) anos antecedentes á eleição;  

j) Apresentar no momento de posse a permissão para direção ou Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH categoria B; 

 

VII – INSCRIÇÃO 

 

Artigo 6º - A inscrição será realizada na Recepção da Prefeitura Municipal, e constará 

do preenchimento de formulário próprio fornecido aos interessados no ato da inscrição.  

I – Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo de 

encerramento das inscrições; 

II – No ato da inscrição, o candidato receberá um número de registro que será 

atribuído seqüencialmente, segundo a ordem de inscrição, e este será utilizado 

em todo o processo eleitoral.  

 

Artigo 7º - No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 

I – Fotocópia da cédula de identidade e CPF; 

II – Fotocópia do Titulo Eleitoral, com comprovante de votação na última   

eleição ou justificativa do ultimo pleito eleitoral, comprovando estar em gozo 

dos direitos políticos; 

III – Fotocópia do comprovante de domicilio no Município de Itirapuã há pelo 

menos dois anos; a comprovação dar-se-á através da: - Apresentação de 

documentos (contrato de locação, conta de água, luz, telefone, entre outras) que 

atestam residência em nome do interessado;  

IV – Fotocópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação: se 

do sexo masculino; 

V – 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 Policia Civil) e Antecedentes Criminais (Fórum), 

sendo vedada a Habilitação como candidato o interessado que possua certidão 
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positiva, civil ou criminal, que contenha medida judicial incompatível com o 

exercício da função de Conselheiro Tutelar.  

 

§1º - O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do candidato no 

conhecimento e aceitação de todos os termos fixados no presente edital e em 

prévia aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal 8.069, de 13 

de julho de 1990 e Lei Municipal nº 1.882/2011.  

§2º - O pedido de inscrição que não atender ás exigências deste edital será 

cancelado, bem como anulados todos os atos dele decorrentes. 

§3º - Qualquer cidadão, no prazo de 5 dias contados da publicação, pode 

impugnar candidatos que não atendem os requisitos exigidos, indicando os 

elementos probatórios.  

 

VIII – DOS IMPEDIMENTOS  

 

Artigo 8º - São impedidos de servir, no mesmo Conselho Tutelar, os cônjuges, 

companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.  

 

Artigo 9º - Ficarão impedidos de participar do Processo aquelas pessoas que foram 

penalizadas com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, nos 05 (cinco) 

anos antecedentes á eleição.  

 

IX – DA DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

Artigo 10º - A comissão divulgará em 03 de Agosto de 2.015, os candidatos inscritos, 

por meio de listagem afixada na sede da Prefeitura e no site 

www.itirapua.sp.gov.br. 

 

Artigo 11º - A candidatura é individual e pessoal, sendo permitida a propaganda e 

divulgação dos candidatos.  

http://www.itirapua.sp.gov.br/
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Artigo 12º - Não será tolerado, por parte dos candidatos: 

I – Oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou 

vantagem de qualquer natureza; 

II – Promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou 

contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito; 

III – Promoção de transporte de eleitores;  

IV – Promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.  

 

Artigo 13º - Será permitido: 

I – O convencimento do eleitor para que este compareça ao local de votação e 

vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo. 

II – A apresentação do candidato em evento realizado pelo CMDCA para este 

fim, com a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura.  

 

X – DAS ELEIÇÕES 

 

Artigo 14º - O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado no 

dia 04 de Outubro de 2015, mediante convocação por edital da Comissão 

Eleitoral, das 08:00 ás 17:00 horas, na sede Escola Olívio Faleiros, situada na 

Rua Coronel Messias Rosa, nº. 4479, Centro.  

 

Artigo 15º - A escolha dos membros do Conselho Tutelar se dará pelo voto direto, 

secreto, universal e facultativo dos cidadãos eleitores do Município de Itirapuã – 

SP, em 04 de Outubro de 2015, portanto título de eleitor e documento de 

identidade oficial com foto.  

 

Parágrafo Único – Poderá votar os cidadãos acima de 16 (dezesseis) anos.  
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Artigo 16º - As células serão confeccionadas pelo Departamento de Assistência Social 

mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e serão rubricadas pelos membros da Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 17º - O eleitor poderá votar em 5 (cinco) candidatos.  

§ 1º - Na cabine de votação será afixada lista de nomes e números dos andidatos 

ao Conselho Tutelar.  

§ 2º - A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus 

respectivos números. 

§ 3º - O eleitor poderá votar em seus candidatos por meio da marcação de um 

“X” no campo reservado para a prática do ato.  

§ 4º - Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, 

qualquer outro tipo de sinal, além do citado no parágrafo anterior, acarretará 

nulidade de voto.  

 

XI – DA REUNIÃO QUE AUTORIZA A CAMPANHA ELEITORAL 

 

Artigo 18º - Em reunião própria, a Comissão Especial Eleitoral deverá dar 

conhecimento formal das regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados, 

que firmarão compromisso de respeitá-las, bem como reforçar as disposições 

deste Edital, no que diz respeito notadamente: 

 

I – Aos votantes (quem são, documentos necessários, etc); 

II – As regras da campanha (proibições, penalidades, etc); 

III – A votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos para recurso, 

etc); 

IV – A apresentação e aprovação do modelo de célula a ser utilizado; 

V – A definição de como o candidato deseja ser identificado na cédula (nome, 

codinome ou apelido, etc); 

VI – A definição do número de cada candidato;  

VII – Aos critérios de desempate; 
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VIII – Aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos termos do artigo 

140, da Lei nº. 8.069/90; 

IX – A data da posse; 

 

§1º - A reunião será realizada independentemente do número de candidatos 

presentes. 

§2º - O candidato que não comparecer à reunião acordará tacitamente com as 

decisões tomadas peça Comissão Especial Eleitoral e pelos demais candidatos 

presente. 

§3º - A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura de todos os 

presentes. 

§4º - No primeiro dia útil após a reunião, será divulgada a lista definitiva dos 

candidatos habilitados, constando nome completo de cada um, com indicação do 

respectivo número e do nome, codinome ou apelido que será utilizado na cédula 

de votação, sendo publicada em jornal de grande circulação e afixada no mural 

da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Postos de Saúde e Escolas 

da Rede Pública Municipal. 

 

XII – DAS MESAS DE VOTAÇÃO 

 

Artigo 19º – As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou 

servidores municipais, devidamente designados. 

 

Artigo 20º – Compete a cada mesa de votação: 

I – solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a 

votação; 

II – Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências; 

III – Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica; 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
                                         ESTADO DE SÃO PAULO 

                         C.N.P.J MF45.317.955/0001-05                          

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

www.itirapua.sp.gov.br 

IV – Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão 

Especial Eleitoral.   

 

Artigo 21º - Cada candidato poderá credenciar no máximo 01 (um) fiscal para eleição e 

apuração, e este será identificado por crachá, fornecido pelo CMDCA.  

 

Artigo 22º - O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e 

apuração, composta por 04 (quatro) membros.  

 

Parágrafo Único – Não podem compor a Mesa Receptora de votos cônjuge e 

parentes consangüíneos e afins até 3º grau dos candidatos. 

 

Artigo 23º - No dia da eleição, não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa: 

fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de 

veículos públicos ou particulares e realizar propaganda em carros de som ou 

outros instrumentos ruidosos.  

 

Parágrafo Único – Em caso de descumprimento das normas indicadas no 

‘caput’, o candidato terá sua candidatura cassada e seus votos não serão 

computados por ocasião da apuração.  

 

Artigo 24º - A decisão de cassação da candidatura será tomada pelo CMDCA, ouvida a 

comissão eleitoral. Neste caso, será instaurado um processo administrativo em 

que o candidato terá direito a defesa em peça escrita no prazo de 03 (três) dias, 

tendo o CMDCA igual prazo para proferir a decisão.  

 

Artigo 25º - A fiscalização de todo o processo eleitoral estará a cargo do Ministério 

Público. 

 

Artigo 26º - Será permitida a presença dos candidatos durante todo o processo eleitoral. 
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Artigo 27º - A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento das 

eleições, seja por apuração manual através de contagem de votos; ou pela soma 

obtida dos quantitativos dos votos destinados a cada candidato no boletim de 

urna eletrônica de cada umas das urnas utilizadas. 

 

Artigo 28º - Quanto aos votos em branco e nulo, não serão computados para fins de 

votos validos.  

 

XIII – DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 

 

Artigo 29º - Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a contagem dos votos e 

a sua apuração, sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo Único – Os candidatos poderão apresentar impugnação na medida 

em que os votos forem apurados cabendo decisão á própria Mesa receptora pelo 

voto majoritário com recurso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, que decidirá em três dias, facultada a manifestação do 

Ministério Público.  

 

Artigo 30º - Concluída a apuração dos votos, decididos os eventuais recursos, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará o 

resultado providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados, com 

números de sufrágios recebidos. 

 

Artigo 31º - Os 5 (cinco) candidatos mais votados considerados eleitos conselheiros 

titulares, ficando os 05 (cinco) seguintes, pelas respectivas ordens de votação, 

como suplentes.  

 

Artigo 32º - Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato que tiver 

maior idade. 
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Parágrafo Único – Permanecendo o empate será considerado eleito o candidato 

que tiver maior número de filhos. 

 

Artigo 33º - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o 

maior número de votos.  

 

Artigo 34º - A posse dos eleitos para o Conselho Tutelar dar-se-á no dia 01 de Janeiro 

do ano subseqüente ao processo de escolha, onde serão nomeados e empossados 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, os demais candidatos serão 

considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.  

 

Parágrafo Único – Após a posse, os conselheiros terão 30 (trinta) dias para 

revisar a aprovação e regimento Interno do Conselho Tutelar e eleger entre os 

seus pares, o Presidente, Vice-Presidente e o Secretário(a) do Conselho Tutelar.  

 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 35º - Os membros escolhidos como titulares e suplentes serão submetidos a 

capacitação sobre a legislação especifica das atribuições do cargo e a 

treinamentos promovidos pelo CMDCA logo após a posse.  

 

Artigo 36º - O Conselheiro Tutelar está sujeito a regime de dedicação integral, sendo 

vedada á acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer atividade 

remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou função.  

 

Artigo 37º - As atribuições e obrigações dos Conselheiros e Conselho Tutelar são as 

constantes da Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.089/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e suas modificações e da Legislação Municipal em 

vigor.  
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Artigo 38º - A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes 

instruções e aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham 

estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

 

Artigo 39º - A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo 

que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, 

acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrência, sem prejuízo 

das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 

Artigo 40º - 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. 

 

Artigo 41º - Os itens desde Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providencia ou evento que lhes disserem 

respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  

 

Artigo 42º - Fica assegurado aos eleitos, o direito ao percebimento de um subsidio, no 

valor do salário mínimo nacional vigente. 

 

Artigo 43º - Os casos omissos são resolvidos pela Comissão Eleitoral com Fiscalização 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

Itirapuã, 08 de Maio de 2.015 

 

 

 

Elaine Lourdes Harculino Bento 

Presidente do CMDCA 

 


