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Ata da Plenária Extraordinária nº. 444 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 12 de março de 2019. 3 

 Às nove horas do dia doze de março de dois mil e dezenove, deu-se início à 4 

Plenária extraordinária nº 444 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo Fernando Ferrari, 6 

Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 9º andar, Auditório do Conselho Estadual de 7 

Saúde, nesta capital, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes 8 

os(as) Conselheiros(as) : Lúcia Flesch (USBEE), Elisandra Moreira (FPE), Juliana de 9 

Azevedo (SJCDH),  Maria da Graça Malaguez (FERGS), Charles Roberto Pranke 10 

(AMENCAR), Mariza Alberton (Pastoral do Menor/CNBB), Andrea Rosa (OAB/RS), 11 

Eloide Marconi e Kaici Carvalho (FADERS), Elser Quintana e Marco Antonio 12 

Paschoal (ACPM – Federação), Marta Gomes (FASE) e Ivonete de Carvalho 13 

(DPGV/PC). Justificaram Ausência: SEC, FEAPAES, SES, PACRI, ILEM, 14 

SECATEL e UBEA. A plenária iniciou com a leitura da minuta de resolução com as 15 

orientações para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Foram 16 

realizados apontamentos e correções sobre as concordâncias de gênero. Foi 17 

colocado em votação o Modelo de Edital para Processo de Escolha com Data 18 

Unificada para os Membros do Conselho Tutelar 2019 (ANEXO I) da minuta de 19 

resolução, aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. Sobre a 20 

minuta do Modelo de Calendário Referente ao Edital do CMDCA (ANEXO II), foram 21 

realizadas sugestões na redação do texto. O anexo II foi aprovado por unanimidade 22 

pelos conselheiros. Após a aprovação da resolução foi discutido como será realizada 23 

a apresentação no seminário do dia 19 de março. Ficou acordado que os convites 24 

para a mesa de abertura serão encaminhados ao Ministério Público, Associação dos 25 

Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado do RS – ACONTURS, Secretário da 26 

SJCDH, Fórum DCA, Coordenadoria de Políticas para a Criança e o Adolescente e 27 

CPA. Marta sugeriu que o CEDICA aproveitasse o seminário para passar 28 

informações aos municípios sobre o Comitê de Participação Adolescente – CPA.. 29 

Não havendo nada mais a tratar, eu Thanise Falcão, secretariando, lavrei a presente 30 

Ata que subscrevo juntamente com a presidente do CEDICA/RS.    31 

 32 

   33 

 34 

                                      35 
           Thanise Falcão                  Lúcia Flesch 36 

    Secretária do CEDICA/RS                                    Presidente do CEDICA/RS   
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RESOLUÇÃO Nº 203, DE 12 DE MARÇO DE 2019 37 

 38 

Dispõe sobre orientações para o processo de 39 

escolha de conselheiros(as) tutelares nos 40 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nos 41 

termos da Resolução nº 170, de 10 de dezembro 42 

de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 43 

Criança e do Adolescente – CONANDA para o 44 

mandato de 10 janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 45 

2024. 46 

 47 

 48 

O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 49 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CEDICA/RS, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 50 

2º da Lei n° 9.831, de fevereiro de 1993, atualizada pela Lei 12.484, de 12 de maio de 2006, em 51 

cumprimento ao artigo 2º do seu Regimento Interno e às deliberações da 444ª Plenária Ordinária, 52 

realizada no dia 12 de março de 2019, por unanimidade, e  53 

 54 

Considerando que o Conselho Tutelar constitui órgão essencial do Sistema de Garantia 55 

dos Direitos, concebido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8.069, de 56 

13 de julho 1990; 57 

 58 

Considerando que o Conselho Tutelar e os Conselhos Municipais dos Direitos da 59 

Criança e do Adolescente – CMDCA são resultados de intensa mobilização da sociedade brasileira 60 

no contexto de luta pela democracia participativa, que busca efetivar a consolidação do Sistema de 61 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a implementação das Políticas Públicas em 62 

âmbito municipal; 63 

 64 

Considerando a necessidade de fortalecimento dos princípios constitucionais da 65 

descentralização político-administrativa na consolidação da proteção integral infanto-juvenil em 66 

âmbito municipal; 67 

 68 

Considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, em especial 69 

a prevalência dos direitos humanos, o respeito à diversidade e à dignidade da pessoa humana; 70 

 71 

Considerando a atribuição do CEDICA/RS de apoiar os Conselhos Municipais dos 72 

Direitos da Criança e do Adolescente, bem como os órgãos governamentais, objetivando a efetivação 73 

das normas, princípios e diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente; 74 

 75 

Considerando o que dispõe a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do 76 
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Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; 77 

 78 

Considerando a necessidade de qualificar o processo de escolha dos(as) candidatos(as) 79 

ao Conselho Tutelar no Estado do Rio Grande do Sul, 80 

 81 

Resolve:  82 

 83 

Art. 1º Orientar os Municípios do RS quanto ao processo de escolha, em data unificada em 84 

todo o território nacional, dos membros do Conselho Tutelar para o mandato de 10 janeiro de 2020 a 85 

10 de janeiro de 2024. 86 

 87 

CAPÍTULO I 88 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 89 

 90 

Art. 2º “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão público, 91 

paritário, colegiado, normativo, deliberativo, formulador e controlador das políticas e das ações 92 

municipais, voltadas para crianças e adolescentes”. 93 

 94 

Art. 3º São competências do CMDCA, entre outras: 95 

I – formular, deliberar e monitorar a política municipal de atendimento aos direitos de crianças 96 

e adolescentes, bem como exercer o controle social das ações de execução, definindo prioridades, 97 

editando normas gerais, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos artigos 87 e 98 

88 do Estatuto da Criança e do Adolescente;  99 

II – acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Município, avaliando-a e 100 

propondo as modificações necessárias à consecução da política formulada, no tocante a sua área de 101 

atuação;  102 

III – propor a elaboração e a reforma da legislação municipal, pertinente à Área da Infância e 103 

Adolescência;  104 

IV – propor, deliberar e acompanhar o reordenamento institucional, fomentando ações de 105 

proteção integral, indicando modificações, sempre que se fizerem necessárias, nas estruturas 106 

públicas e/ou privadas destinadas ao atendimento, visando à garantia dos direitos de crianças e 107 

adolescentes;  108 

V – promover e apoiar a realização de campanhas, eventos, estudos e pesquisas, relativos 109 

aos direitos de crianças e adolescentes;  110 

VI – estimular e apoiar a formação continuada dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, 111 

em especial dos(as) conselheiros(as) tutelares; 112 

VII – chamar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, prepará-la e 113 

executá-la, utilizando recursos públicos especialmente destinados e liberados para este fim;  114 
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VIII – elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;  115 

IX – gerir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, fixando critérios para a captação 116 

de recursos e aplicação dos mesmos;  117 

X – promover as eleições para membros do Conselho Tutelar do Município, instituindo para 118 

este fim a Comissão Especial Eleitoral; 119 

 120 

Art. 4º Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conferir 121 

ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar, mediante 122 

publicação de Edital de Convocação (modelo no Anexo I) do pleito no Diário Oficial do Município ou 123 

meio equivalente, afixação em locais de amplo acesso ao público, inclusive no site da Prefeitura, 124 

chamadas na rádio, jornais e outros meios de divulgação. 125 

 126 

Parágrafo único: A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de 127 

informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar e sobre a importância da participação de todos 128 

os cidadãos, na condição de candidatos(as) ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização 129 

popular em torno da causa da infância e da adolescência conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei 130 

nº 8.069, de 1990. 131 

 132 

Art. 5° Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o dia 133 

06/04/2019, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas 134 

as disposições contidas na Lei nº 8.069, de 1990, e na legislação municipal referente ao Conselho 135 

Tutelar. 136 

 137 

Parágrafo único. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições: 138 

I – o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, impugnações, 139 

recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie com no mínimo 6 140 

(seis) meses antes do dia estabelecido para o pleito; 141 

II – a documentação a ser exigida dos(as) candidatos(as), como forma de comprovar o 142 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990 e em Lei Municipal: 143 

reconhecida idoneidade moral através de certidão de folha corrida de antecedentes criminais, idade 144 

superior a vinte e um anos, residir no município e comprovação de escolaridade mínima; 145 

III – as regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e 146 

vedadas aos(às) candidatos(as), com as respectivas sanções previstas em Lei Municipal de criação 147 

dos Conselhos Tutelares; 148 

IV – criação e composição de Comissão Especial Eleitoral encarregada de realizar o processo 149 

de escolha;   150 

V – formação dos(as) candidatos(as) escolhidos(as) como titulares e de, no mínimo, 5 (cinco) 151 

primeiros suplentes.  152 
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 153 

CAPÍTULO II 154 

DA CRIAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 155 

 156 

Art. 6º O Conselho Tutelar é o órgão municipal de defesa dos direitos da criança e do 157 

adolescente, conforme previsto na Lei nº 8.069/1990. 158 

 159 

Art. 7º Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da 160 

administração pública municipal, em cumprimento ao disposto no art. 132 do Estatuto da Criança e do 161 

Adolescente. 162 

§1º Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos municípios criar e manter Conselhos 163 

Tutelares, observada a proporção mínima de um Conselho para cada cem mil habitantes. 164 

§2º Quando houver mais de um Conselho Tutelar em um município, caberá à gestão 165 

municipal distribuí-los conforme a configuração geográfica e administrativa da localidade, a população 166 

de crianças e adolescentes e a incidência de violações de direitos, assim como os indicadores 167 

sociais. 168 

§3º Cabe à legislação municipal a definição da área de atuação de cada Conselho Tutelar, 169 

devendo ser, criado um Conselho Tutelar para cada região, circunscrição administrativa ou 170 

microrregião, observados os parâmetros indicados nos parágrafos 1º e 2º deste artigo.  171 

 172 

Art. 8º A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação específica para 173 

implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de 174 

escolha de conselheiros(as) tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e permanente 175 

e execução de suas atividades. 176 

§1º Para a finalidade do caput deste artigo, devem ser consideradas as seguintes despesas, 177 

além daquelas previstas no Art. 134 do ECA: 178 

I – processo de escolha dos(as) Conselheiros(as) Tutelares; 179 

II – formação continuada e permanente para os(as) conselheiros(as) tutelares, equipe técnica, 180 

tendo como base a legislação vigente, Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 181 

Adolescentes do RS, Planos Temáticos Estaduais e Municipais, orientações do CEDICA/RS e do 182 

CONANDA; 183 

III – custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores e 184 

impressoras, gasolina, entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares; 185 

IV – custeio de despesas dos(as) conselheiros(as) tutelares, inerentes ao exercício de suas 186 

funções, inclusive ressarcimento de despesas ou diárias e transporte, quando necessário 187 

deslocamento para outro município; 188 

V – espaço adequado para a sede dos Conselhos Tutelares, seja por meio de aquisição de 189 

imóvel, seja por locação, bem como sua manutenção; 190 
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VI – segurança da sede e de todo o seu patrimônio; 191 

VII – segurança dos(as) conselheiros(as) tutelares, dos usuários e das pessoas que 192 

trabalham no Conselho Tutelar;   193 

VIII – transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua 194 

manutenção;  195 

§2º Na hipótese de inexistência de lei municipal que atenda aos fins do caput deste artigo ou 196 

de seu descumprimento, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho 197 

Tutelar ou qualquer cidadão poderá requerer à Corregedoria, quando existente, bem como aos 198 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário competente, a adoção das medidas administrativas e 199 

judiciais cabíveis. 200 

§3º A gestão orçamentária e administrativa do Conselho Tutelar ficará, preferencialmente, a 201 

cargo do Gabinete do Prefeito. 202 

§4º Cabe ao Poder Executivo Municipal garantir quadro de equipe administrativa e técnica 203 

permanentes, com perfil adequado às especificidades do Conselho Tutelar. 204 

§5º O Conselho Tutelar requisitará os serviços da rede de promoção, proteção e defesa dos 205 

Direitos da Criança e do Adolescente nas áreas de educação, saúde, assistência social, segurança, 206 

entre outras, com a devida urgência, de forma a atender ao disposto no artigo 4º, parágrafo único, e 207 

no artigo 136, inciso III, alínea "a", ambos da Lei nº 8.069, de 1990. 208 

§6º Em se tratando de Conselho Tutelar, fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal 209 

dos Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer fins que não sejam destinados à formação e 210 

à qualificação funcional dos(as) conselheiros(as). 211 

§7º A formação e a qualificação de que trata o parágrafo anterior deve obrigatoriamente 212 

contemplar o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA Módulo Conselho 213 

Tutelar. 214 

                         215 

CAPÍTULO III 216 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 217 

Art. 9º Compete à Lei Municipal que institui o processo de escolha dos membros do Conselho 218 

Tutelar dispor sobre as providências para a realização deste processo, garantindo que o mesmo seja 219 

realizado em locais públicos de fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade 220 

universal. 221 

 222 

Art. 10 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as 223 

seguintes diretrizes: 224 

I – processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto 225 

dos(as) eleitores(as) do respectivo município, realizado em 06/10/2019, para um mandato de quatro 226 

anos, sendo estabelecido em lei municipal, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 227 

Direitos da Criança e do Adolescente; 228 
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II – candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; 229 

III – fiscalização pelo Ministério Público;  230 

IV – o(a) eleitor(a) poderá votar em até 05 (cinco) candidatos(as), desde que sejam todos(as) 231 

de uma mesma microrregião, quando houver mais de um Conselho Tutelar no município; 232 

V – o resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá ser 233 

publicado no Diário Oficial do Município; 234 

VI – a posse dos(as) conselheiros(as) tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020. 235 

 236 

Art. 11 Os(as) 5 (cinco) candidatos(as) mais votados(as) em cada Conselho serão 237 

nomeados(as) e empossados(as) como conselheiros(as) titulares pelo Chefe do Poder Executivo 238 

Municipal e os demais serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. 239 

§1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo 240 

de escolha. 241 

§2º O(a) conselheiro(a) tutelar titular que tiver exercido a função por período consecutivo 242 

superior a um mandato e meio não poderá participar deste processo de escolha. 243 

 244 

Art. 12 A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação municipal 245 

com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder político, econômico, religioso, 246 

institucional e dos meios de comunicação, dentre outros.  247 

 248 

Art. 13 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a 249 

condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar a uma Comissão Especial 250 

Eleitoral,  251 

§1º Diante da impugnação de candidatos(as) ao Conselho Tutelar em razão do não 252 

preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à Comissão 253 

Especial Eleitoral: 254 

I – notificar os(as) candidatos(as), concedendo-lhes prazo, conforme edital, para 255 

apresentação de defesa;  256 

II – realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se 257 

necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a 258 

realização de outras diligências. 259 

§2º Das decisões da Comissão Especial Eleitoral acerca das impugnações de candidatura 260 

caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se 261 

reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 262 

§3º Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral encarregada de realizar o 263 

processo de escolha fará publicar a relação dos(as) candidatos(as) habilitados(as), com cópia ao 264 

Ministério Público. 265 

 §4º O Ministério Público será notificado, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 266 
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horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo 267 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, todas as decisões e 268 

incidentes verificados no processo de escolha serão comunicados ao Ministério Público. 269 

 270 

Art. 14 O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 271 

(dez) pretendentes devidamente habilitados. 272 

§1º Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal 273 

dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá suspender temporariamente o trâmite do processo 274 

de escolha e estabelecer novo prazo, no mesmo período do pleito, para inscrição de novas 275 

candidaturas, sem prejuízo da garantia dos já inscritos. 276 

§2º Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 277 

deverá envidar esforços para que o número de candidatos(as) seja o maior possível, de modo a 278 

ampliar as opções de escolha pelos(as) eleitores(as) e obter um número maior de suplentes. 279 

 280 

CAPÍTULO IV 281 

DAS EXIGÊNCIAS PARA A CANDIDATURA DE CONSELHEIROS(AS) TUTELARES 282 

 283 

Art. 15. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar além do exigido na Lei Federal 284 

8069/1990 – ECA, poderão ser exigidos requisitos adicionais, desde que expressos na legislação 285 

municipal e compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar. 286 

§1º Podem ser requisitos adicionais, entre outros:  287 

I – a experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, 288 

que deve ser comprovada por meio de documentos a serem definidos no Edital de Convocação do 289 

Processo de Escolha, tais como: 290 

a) contrato de trabalho;  291 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  292 

c) declaração de Organização da Sociedade Civil devidamente inscrita no Conselho 293 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)  ou órgão público no 294 

qual atua ou atuou, dentre outros; 295 

II – a comprovação de, no mínimo, conclusão de ensino médio; 296 

III – a comprovação da participação em capacitações sobre o SIPIA Módulo Conselho Tutelar, 297 

realizadas durante seu último mandato, no caso de conselheiros(as) candidatos(as) à reeleição. 298 

§2º Havendo previsão na legislação municipal é admissível aplicação de prova escrita de 299 

conhecimentos sobre os direitos da criança e do adolescente e leis congêneres, que terá caráter 300 

eliminatório e será formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho Municipal 301 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 302 

 303 

Art. 16 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ou 304 
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parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 305 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao(à) conselheiro(a) tutelar em relação 306 

à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 307 

da Juventude da mesma comarca estadual. 308 

 309 

Art. 17 Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho 310 

Tutelar, o Poder Executivo Municipal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da 311 

vaga. 312 

§1º Os(as) conselheiros(as) tutelares suplentes serão convocados(as) de acordo com a 313 

ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem 314 

prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias regulamentares. 315 

§2º No caso da inexistência de suplentes no decorrer do mandato, caberá ao Conselho 316 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para o 317 

preenchimento das vagas, de acordo com o previsto na legislação municipal.  318 

§3º A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos 319 

deverá implicar em afastamento do mandato como conselheiro(a) tutelar, por incompatibilidade com o 320 

exercício da função. 321 

§4º Na hipótese de afastamento provisório enquanto responde a inquérito policial ou do 322 

Ministério Público ou sindicância da Administração Municipal ou Corregedoria dos Conselhos 323 

Tutelares, o(a) conselheiro(a) continuará percebendo seu salário e o conselheiro(a) suplente deverá 324 

substitui-lo(a), imediatamente, com o direito garantido de remuneração. 325 

§5º O(a) conselheiro(a) tutelar que, no exercício de sua função ou mesmo antes de assumir, 326 

trocar de residência para outro município perderá seu mandato.  327 

 328 

CAPÍTULO V 329 

DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 330 

 331 

Art. 18 A Comissão Especial Eleitoral, criada pelo CMDCA, é a instância que deverá 332 

coordenar todo o processo de escolha dos(as) candidatos(as) ao Conselho Tutelar.  333 

Parágrafo único: A Comissão de que trata o caput deste artigo, será constituída de forma 334 

paritária por conselheiros(as) de direitos, representantes do governo e da sociedade civil, observados 335 

os mesmos impedimentos legais previstos no artigo 16 desta resolução. 336 

Art. 19  Compete à Comissão Especial Eleitoral:  337 

I – coordenar o processo eleitoral e dar-lhe ampla publicidade;  338 

II – receber, analisar e homologar o registro das candidaturas, com cópia ao Ministério 339 

Público, fazendo-se publicar no Diário Oficial a relação dos(as) candidatos(as) habilitados com 340 

número, nome e codinome;  341 

III – receber e analisar as impugnações e recursos apresentados pelos interessados em todas 342 
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as fases do processo de escolha fornecendo o número de protocolo ao impugnante, encaminhando-343 

as ao(à) presidente(a) do CMDCA, quando for o caso; 344 

IV – notificar os(as) candidatos(as) impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação 345 

de defesa; 346 

V – decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, 347 

podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 348 

documentos e a realização de outras diligências; 349 

VI – elaborar e encaminhar para aprovação do CMDCA as regras para a campanha de 350 

escolha dos(as) conselheiros(as) tutelares; 351 

VII – realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos(às) 352 

candidatos(as) considerados(as) habilitados(as) ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, 353 

sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções 354 

previstas na legislação local; 355 

VIII – estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das 356 

regras de campanha por parte dos(as) candidatos(as) ou a sua ordem;  357 

IX – analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e 358 

outros incidentes ocorridos no dia da votação; 359 

X – escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 360 

XI – notificar o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, 361 

dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 362 

XII – divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder 363 

Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos(as) eleitores(as); 364 

XIII – requerer à Justiça Eleitoral, imediatamente após a publicação do edital de Convocação 365 

deste pleito, o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como elaborar o software respectivo, 366 

observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e 367 

Tribunal Regional Eleitoral; 368 

XIV – providenciar a confecção de cédulas de papel, conforme modelo a ser aprovado, para 369 

serem usadas em casos excepcionais, tais como as urnas eletrônicas não serem disponibilizadas a 370 

tempo ou apresentarem defeito no dia do pleito, ou ainda por falta de energia elétrica no local de 371 

votação; 372 

XV – selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e 373 

escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre 374 

como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito; 375 

XVI – solicitar, junto ao comando da Brigada Militar e Guarda Municipal, a designação de 376 

efetivo para garantir a ordem e segurança nos locais do processo de escolha e apuração; 377 

XVII – definir o número máximo de fiscais dos(as) candidatos(as) que poderão acompanhar 378 

os trabalhos de votação e apuração; 379 

XVIII – responsabilizar-se pelo bom andamento da eleição nos locais de votação, bem como 380 
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resolver os eventuais incidentes que venham a ocorrer no dia;  381 

XIX – analisar as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de 382 

apuração dos votos e proceder aos devidos encaminhamentos;  383 

XX – expedir boletins de apurações relativas ao pleito; 384 

XXI – encaminhar ao CMDCA, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do 385 

processo de escolha; 386 

XXII – resolver os casos omissos. 387 

CAPÍTULO VI 388 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 389 

 390 

Art. 20 Sugere-se que no dia da votação, o membro do Ministério Público adote algumas 391 

providências, as quais seguem listadas abaixo:  392 

I – acompanhar pessoalmente a cerimônia de finalização e/ou lacração das urnas, assim 393 

como o processo de votação, com visita às mesas receptoras, fazendo constar da ata os horários em 394 

que esteve nos referidos locais;  395 

II – prestar as informações inerentes à sua atuação;  396 

III – disponibilizar telefone de contato aos membros da Comissão Especial Eleitoral, para o 397 

caso de eventual situação que demande sua intervenção;  398 

IV – acompanhar pessoalmente o processo de apuração dos votos, observando se foi 399 

preservada a inviolabilidade das urnas, a fiel contagem dos votos, refletindo assim, a vontade da 400 

sociedade;  401 

V – durante a apuração, verificar se as urnas se encontram intactas e se há registros em ata 402 

que indiquem a necessidade de decisão pela Comissão Especial Eleitoral. 403 

 404 

CAPÍTULO VII 405 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 406 

 407 

Art. 21 A acessibilidade universal deverá ser garantida em todas as etapas do processo de 408 

escolha dos membros do Conselho Tutelar. 409 

 410 

Art. 22 Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio do 411 

CEDICA/RS e do CONANDA, deverão estabelecer, em conjunto com o Conselho Tutelar, uma 412 

política de qualificação profissional permanente dos seus membros, voltada à correta identificação e 413 

atendimento das demandas inerentes à função. 414 

§1° A política referida no caput deste artigo compreende o estímulo e o fornecimento dos 415 

meios necessários para adequada formação e atualização funcional dos membros dos Conselhos 416 

Tutelares. Isto inclui, dentre outros, a disponibilização de material informativo, realização de 417 

encontros com profissionais que atuam na área da infância e adolescência e patrocínio de cursos e 418 
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palestras sobre os direitos da criança e do adolescente, incluindo o SIPIA Módulo Conselho Tutelar.  419 

§2° A formação de que trata o caput deste artigo deve ter como base os Planos Decenal e 420 

Temáticos, Estaduais e Municipais, bem como as legislações concernentes à política pública 421 

destinada à infância e à adolescência.  422 

 423 

Sessão Plenária Extraordinária n° 444/2019 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 424 

Adolescente – CEDICA/RS, 12 de março de 2019. 425 

 426 

 427 

 428 

Lúcia Flesch 429 

Presidente do CEDICA/RS 430 

 431 

 432 

ANEXO I 433 

MODELO DE EDITAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA COM DATA UNIFICADA PARA OS 434 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2019 435 

 436 

EDITAL Nº XXXX/20191 437 

 438 

  O(A) PRESIDENTE(A) DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 439 

ADOLESCENTE DE xxxxxxx(município) (CMDCA), no uso da atribuição que lhe é conferido pela 440 

(inserir  a Lei de criação do Conselho Municipal do mesmo), torna público o presente EDITAL  de 441 

convocação para o processo de escolha, em 06 de outubro de 2019, para membros titulares e 442 

suplentes do Conselho Tutelar para o quadriênio de 10 de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2024 443 

pela Resolução nº xxxxxxx/2019, do CMDCA local. 444 

 445 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 446 

1.1 As inscrições processar-se-ão em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 447 

8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Resolução nº 170 de 10 de dezembro 448 

de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Resolução nº 449 

XXXX de 2019 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CEDICA/RS), 450 

assim como as leis municipais de criação do CMDCA e do Conselho Tutelar.  451 

1.2 O presente Edital visa divulgar as normas, datas e procedimentos para o processo de 452 

escolha de conselheiros(as) tutelares e suplentes de cada Conselho Tutelar do Município. 453 

                                                           
1 Observação: Importante verificar, previamente, a compatibilidade das disposições deste modelo de Edital 

com a Lei Municipal local relativa ao Conselho Tutelar. O Edital deve ser o espelho da Lei Municipal, podendo, 

na lacuna desta, incluir as “normas gerais” relativas ao Processo de Escolha estabelecidas pela Resolução nº 

170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. 
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 454 

2. DO PROCESSO DE ESCOLHA 455 

2.1. O processo de escolha dos(as) conselheiros(as) tutelares titulares e suplentes na data 456 

acima especificada será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 457 

Criança e do Adolescente de XXXXXX (município), e sob a fiscalização do Ministério Público, 458 

cabendo ao CMDCA:  459 

I – compor a Comissão Especial Eleitoral; 460 

II – expedir Resoluções acerca do processo eleitoral naquilo que se fizer necessário; 461 

III – julgar: 462 

a) os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Especial Eleitoral; 463 

b) as impugnações ao resultado geral das eleições; 464 

IV – publicar o resultado geral do processo de escolha; e 465 

V – proclamar os(as) eleitos(as). 466 

2.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o sufrágio universal, 467 

direto, secreto e facultativo dos(as) eleitores(as) do município, em data de 06 de outubro de 2019, 468 

sendo que a posse dos(as) conselheiros(as) tutelares titulares eleitos ocorrerá em data de 10 de 469 

janeiro de 2020. 470 

2.3. Cada eleitor(a) pode votar em, no máximo, 05 (cinco) candidatos(as), desde que sejam 471 

todos da mesma microrregião, quando houver mais de um conselho no município. 472 

3. DO CONSELHO TUTELAR 473 

3.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 474 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 475 

05 (cinco) membros titulares, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, 476 

permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com 477 

os demais pretendentes; 478 

3.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das 479 

atribuições contidas nos art. 18-B, § único2, art 90, § 3º, inciso II, artigos 95, 131, 136, 191 e 194, 480 

todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos, assim como pela Lei 481 

Municipal nº XXXX/XXXX de criação do Conselho Tutelar; 482 

3.3. O presente processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de 483 

XXXXXX visa a preencher 05 (cinco) vagas existentes3 para o colegiado, assim como estabelecer 484 

relação de suplentes; 485 

3.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, a 486 

candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas.  487 

 488 

                                                           
2 No que se refere ao item 3.2, estão incorporados atribuições acrescidas pela Lei nº 13.010/2014. 
3 Caso haja mais de 01 (um) Conselho Tutelar isto deve ser devidamente especificado de acordo com 
área geográfica de atuação de cada um ou outros critérios. 
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4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS/AS CANDIDATOS/AS A MEMBROS DO 489 

CONSELHO TUTELAR 490 

4.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, da Resolução nº 170/2014 do 491 

CONANDA, Resolução nº 203/2019 do CEDICA/RS e da Lei Municipal nº XXXX/XXXX de criação do 492 

Conselho Tutelar, os(as) candidatos(as) a membro do Conselho Tutelar devem preencher, 493 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 494 

I – reconhecida idoneidade moral através de certidão de folha corrida de antecedentes 495 

criminais; 496 

II – carteira de identidade, CPF ou carteira de motorista; 497 

III – idade superior a 21 (vinte e um) anos; 498 

IV – residir no município, comprovando com algum documento como conta de luz, água, 499 

telefone ou outro; 500 

V – experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente 501 

devidamente comprovada através de documentos a serem definidos no Edital de Convocação do 502 

Processo de Escolha, tais como contrato de trabalho; Carteira de Trabalho e Previdência Social 503 

(CTPS); declaração do órgão empregador, Organização da Sociedade Civil devidamente inscrita no 504 

CMDCA ou órgão público no qual atua ou atuou, dentre outros; 505 

VI – comprovação de, no mínimo, conclusão do ensino médio; e  506 

VII – não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar, 507 

nos últimos 05 (cinco) anos; 508 

4.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser comprovado no ato da candidatura. 509 

5. Das Inscrições 510 

5.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 511 

e condições estabelecidas neste Edital, bem como das decisões que possam ser tomadas pela 512 

Comissão Especial Eleitoral em relação as quais não poderá alegar desconhecimento; 513 

5.2. A inscrição será gratuita e deverá ser realizada pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por 514 

procurador constituído. 515 

5.3. O(A) candidato(a) fará sua inscrição através de uma ficha ficando sob a sua exclusiva 516 

responsabilidade as informações prestadas por ele(a) e devida documentação, arcando com as 517 

consequências de eventuais erros de preenchimento da ficha e da documentação exigida. 518 

5.3.1. Toda a documentação exigida no item 4.1. deve ser entregue junto com a ficha de 519 

inscrição, sob pena de indeferimento da candidatura. 520 

5.3.2 O período de inscrições é de XX/XX/XXX a XX/XX/XXX no horário das XXXX horas às 521 

XXXX horas na sede do CMDCA. 522 

 523 

6. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 524 

6.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação 525 

exclusiva, durante o horário previsto na Lei Municipal nº XXXX/XXXX de criação do Conselho Tutelar 526 
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para o funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, 527 

assim como da realização de outras diligência e tarefas inerentes à função. 528 

6.2. O valor da remuneração do(a) conselheiro(a) tutelar é de R$ X.XXX,XX  (valor por 529 

extenso) mensais; 530 

6.3. Se eleito(a) para integrar o Conselho Tutelar, o(a) servidor(a) municipal, poderá optar 531 

entre o valor da remuneração da função de conselheiro(a) e o valor de seus vencimentos, ficando-lhe 532 

garantidos: 533 

a) o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato; 534 

  b) a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 535 

merecimento. 536 

 537 

7. DOS IMPEDIMENTOS 538 

7.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ou 539 

parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 540 

no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA; 541 

7.2. Estende-se o impedimento do(a) conselheiro(a) tutelar em relação à autoridade judiciária 542 

e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da 543 

mesma comarca; 544 

7.3. É também impedido de se inscrever no processo de escolha o(a) conselheiro(a) tutelar 545 

que tiver exercido a função por período consecutivo superior a um mandato e meio. 546 

8. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 547 

8.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá, no prazo de 10 548 

(dez) dias, a contar da publicação do presente Edital, uma Comissão Especial Eleitoral para a 549 

organização e condução do presente processo de escolha. Esta comissão será de composição 550 

paritária entre representantes do governo e da sociedade civil.  551 

8.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 552 

a) coordenar o processo eleitoral e dar-lhe ampla publicidade, o que inclui a indicação de uma 553 

comissão especial para elaboração, aplicação e correção da prova escrita, de caráter eliminatório;  554 

b) receber, analisar e homologar o registro das candidaturas, com cópia ao Ministério Público, 555 

fazendo-se publicar no Diário Oficial a relação dos(as) candidatos(as) habilitados(as) com número, 556 

nome e codinome;  557 

c) receber e analisar as impugnações e recursos apresentados pelos interessados em todas 558 

as fases do processo de escolha fornecendo o número de protocolo ao impugnante, encaminhando-559 

as ao(à) presidente(a) do CMDCA, quando for o caso; 560 

d) Notificar os(as) candidatos(as) impugnados(as), concedendo-lhes prazo para apresentação 561 

de defesa; 562 

e) decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, 563 

podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 564 
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documentos e a realização de outras diligências; 565 

f) elaborar e encaminhar para aprovação do CMDCA as regras para a campanha de escolha 566 

dos(as) conselheiros(as) tutelares; 567 

g) realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos(às) 568 

candidatos(as) considerados(as) habilitados(as) ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, 569 

sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções 570 

previstas na legislação local; 571 

h) estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das 572 

regras de campanha por parte dos(as) candidatos(as) ou a sua ordem;  573 

i) analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros 574 

incidentes ocorridos no dia da votação; 575 

j) escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 576 

k) notificar o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, 577 

dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 578 

l) divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo 579 

local, estimulando ao máximo a participação dos(as) eleitores(as); 580 

m) requerer à Justiça Eleitoral, imediatamente após a publicação do edital de Convocação 581 

deste pleito, o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como elaborar o software respectivo, 582 

observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e 583 

Tribunal Regional Eleitoral; 584 

n) providenciar a confecção de cédulas de papel, conforme modelo a ser aprovado, para 585 

serem usadas em casos excepcionais, tais como as urnas eletrônicas não serem disponibilizadas a 586 

tempo ou apresentarem defeito no dia do pleito, ou ainda por falta de energia elétrica no local de 587 

votação; 588 

0) selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e 589 

escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre 590 

como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito; 591 

p) solicitar, junto ao comando da Brigada Militar e Guarda Municipal, a designação de efetivo 592 

para garantir a ordem e segurança nos locais do processo de escolha e apuração; 593 

q) definir o número máximo de fiscais dos(as) candidatos(as) que poderão acompanhar os 594 

trabalhos de votação e apuração; 595 

r) responsabilizar-se pelo bom andamento da eleição nos locais de votação, bem como 596 

resolver os eventuais incidentes que venham a ocorrer no dia;  597 

s) analisar as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de apuração 598 

dos votos e proceder aos devidos encaminhamentos;  599 

t) expedir boletins de apurações relativas ao pleito; 600 

u) encaminhar ao CMDCA, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo 601 

de escolha; 602 
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v) resolver os casos omissos. 603 

8.3. O período de campanha para a escolha dos(as) conselheiros(as) terá início no dia 604 

imediatamente posterior ao da publicação da Resolução e Edital pelo CMDCA.  605 

8.4. A campanha encerrar-se-á 24 horas antes do dia do pleito. 606 

8.5. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho 607 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para 608 

decisão com o máximo de celeridade. 609 

 610 

9. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 611 

9.1. O processo de escolha para membros do Conselho Tutelar observará o calendário a ser 612 

definido pelo CMDCA (ANEXO II) observado o presente Edital; 613 

9.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 614 

atribuições, fará publicações específicas no Diário Oficial para cada uma das fases do processo de 615 

escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo sobre: 616 

a) inscrições e entrega de documentos; 617 

b) relação de candidatos(as) inscritos(as); 618 

c) relação preliminar dos(as) candidatos(as) considerados(as) habilitados(as), após a análise 619 

dos documentos; 620 

d) relação definitiva dos(as) candidatos(as) considerados(as) habilitados(as), após o 621 

julgamento de eventuais impugnações; 622 

e) dia e locais de votação; 623 

f) resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração; 624 

g) resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações; e 625 

h) Termo de Posse. 626 

 627 

10. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS 628 

10.1. A participação no presente processo de escolha dos(as) conselheiros(as) tutelares 629 

iniciar-se-á pela inscrição por meio de ficha de inscrição impressa e/ou formulário eletrônico, e será 630 

efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital;  631 

10.2. A inscrição dos(as) candidatos(as) será efetuada, pessoalmente ou por procurador 632 

constituído, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de XXXXXX, à 633 

Rua XX, nº XX, nesta cidade, das XX:XX às XX:XX horas ou em outro local acessível designado por 634 

ele, e/ou por meio de formulário eletrônico, disponível no site da Prefeitura Municipal de XXXXXX 635 

(www.xxxxxxxxxx), entre os dias XX de XX de 2019 e XX de XX de 20194; 636 

                                                           
4 Todos os prazos e datas devem ser adequados de acordo com realidade do município. Em caso de 
prorrogação, o Edital deverá ser republicado indicando novo calendário para cada fase do certame, 
exceto o dia 06 de outubro de 2019, data do processo de escolha com data unificada em todo o país. 
 

http://www.xxxxxxxxxx/
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10.3. Ao realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente e sob pena de 637 

indeferimento de sua candidatura, apresentar a documentação original e cópia dos documentos 638 

referidos no item 4 – Dos requisitos básicos exigidos dos(as) candidatos(as) a membro do Conselho 639 

Tutelar. 640 

10.4. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta;  641 

10.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias. 642 

10.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, desde que também apresentados 643 

os originais dentro do período de inscrições. 644 

10.7. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição são de 645 

total responsabilidade do(a) candidato(a). 646 

 647 

11. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 648 

11.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral 649 

designada pelo CMDCA efetuará, no prazo de XXXX dias, a análise da documentação exigida neste 650 

Edital, com a subsequente publicação da relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as); 651 

11.2. A relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será encaminhada ao Ministério Público 652 

para ciência, no prazo de XXXX dias, após a publicação referida no item anterior. 653 

 654 

12. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 655 

12.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidatura, o prazo de XXX dias 656 

contados da publicação da relação dos(s) candidatos(as) inscritos(as), em petição devidamente 657 

fundamentada com apresentação de documentos e indicação de testemunhas, se for o caso;  658 

12.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os(as) candidatos(as) impugnados(as) serão 659 

notificados(as) do teor da impugnação e terão, a partir de então, XXX dias para apresentar sua 660 

defesa. 661 

12.3. A Comissão poderá, caso entenda necessário, intimar o impugnante para apresentar 662 

outras provas que entenda ser imprescindíveis para o julgamento da impugnação, podendo, inclusive, 663 

ouvir testemunhas.  664 

12.4. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de XXX dias para decidir sobre a 665 

impugnação, contados do término do prazo para apresentação de defesa pelos(as) candidatos(as). 666 

12.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão Especial Eleitoral fará publicação 667 

contendo a relação dos(as) candidatos(as) habilitados(as) a participarem do processo de escolha. 668 

12.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão fundamentadas por escrito, delas 669 

devendo ser dada ciência aos interessados, para fins de interposição dos recursos previstos neste 670 

Edital;  671 

12.7. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do CMDCA, no 672 

prazo de XXX dias, contados da data da publicação do Edital referido no item anterior5; 673 

                                                           
5 A Comissão Especial Eleitoral deverá definir a forma de apresentação do recurso. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre CEP: 

90119-900 - Fone: (51) 3388.6129 - E-mail: cedica@sdstjdh.rs.gov.br - Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

12.8. Comprovada a falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual 674 

for o momento em que esta for descoberta, o(a) candidato(a) será excluído(a) do pleito, sem prejuízo 675 

do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização 676 

legal. 677 

 678 

13. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA  679 

13.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar ampla 680 

divulgação ao processo de escolha desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo 681 

informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 682 

informações destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito. 683 

13.2. Toda propaganda será realizada sob a responsabilidade dos(as) candidatos(as), que 684 

responderão solidariamente pelos excessos praticados por seus apoiadores de campanha. 685 

13.3. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, 686 

no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, 687 

slogans. 688 

 13.4. Os(as) candidatos(as) poderão dar início à campanha após a publicação da relação 689 

definitiva de sua candidatura. 690 

13.5. A propaganda em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os limites 691 

impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, garantindo igualdade de 692 

condições a todos os(as) candidatos(as). 693 

13.6. Os(As) candidatos(as) poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores(as), por 694 

meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a 695 

ordem pública ou particular. 696 

13.7. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, igrejas, 697 

organizações da sociedade civil, etc.), que tenham interesse em promover debates com os(as) 698 

candidatos(as) deverão formalizar convite a todos(as) aqueles(as) que estiverem aptos(as) a 699 

concorrer à função de conselheiro(a) tutelar; 700 

13.8. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a 701 

todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral com pelo menos 05 (cinco) dias de 702 

antecedência;  703 

13.9. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando 704 

para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos(as) os(as) candidatos(as) nas suas 705 

exposições e respostas; 706 

13.10. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em 707 

geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros meios não previstos neste 708 

Edital; 709 

13.11. É dever do(a) candidato(a) portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, 710 

sendo vedada a propaganda difamatória, caluniosa ou injuriosa irreal ou insidiosa ou que promova 711 
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ataque pessoal a outros concorrentes;  712 

13.12. Não será permitido propaganda que implique: 713 

a) perturbação à ordem; 714 

b) danos ao patrimônio público ou particular,  715 

c) aliciamento de eleitores(as) por meio de oferta, promessa ou entrega de dinheiro, dádivas, 716 

benefícios ou vantagens de qualquer natureza, incluídos brindes de pequeno valor, em troca de apoio 717 

a candidaturas. 718 

d) criação de expectativas na população e promessa de resolver eventuais demandas que 719 

não se enquadrem nas atribuições do Conselho Tutelar. 720 

13.13. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito local público ou 721 

aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda 722 

caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. 723 

13.14. A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura 724 

ou diploma de posse do(a) candidato(a) responsável, após a instauração de procedimento 725 

administrativo no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício do contraditório e da ampla 726 

defesa. 727 

 728 

14. DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 729 

14.1. O processo de escolha para os membros do Conselho Tutelar em nosso município 730 

realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 139, da Lei nº 731 

8.069/90 e Resolução nº 170/2014 do CONANDA e Resolução n° 203/2019 do CEDICA/RS; 732 

14.2. A votação deverá ocorrer em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, 733 

observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e 734 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul;  735 

14.3. Em casos excepcionais, tais como as urnas eletrônicas não serem disponibilizadas a 736 

tempo ou apresentarem defeito no dia do pleito, ou ainda por falta de energia elétrica no local de 737 

votação, deverão ser previstas cédulas de papel, conforme orientações do Tribunal Superior Eleitoral 738 

e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. 739 

14.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, fotos e 740 

número dos(as) candidatos(as) a membro do Conselho Tutelar; 741 

14.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela 742 

Comissão Especial Eleitoral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências ocorridas no dia 743 

da votação, além do número de eleitores(as) votantes em cada uma das urnas; 744 

14.6. Após a identificação, o(a) eleitor(a) assinará a lista de presença e procederá a votação; 745 

14.7. O(A) eleitor(a) que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como 746 

forma de identificação;  747 

14.8. O(A) eleitor(a) poderá votar em até 05 (cinco) candidatos(as), desde que sejam todos 748 

de uma mesma microrregião, quando houver mais de um Conselho Tutelar no município; 749 
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14.9. No caso de votação manual, votos em candidatos(as) de microrregiões diferentes ou 750 

que contenham rasuras, que não permitam aferir claramente a vontade do(a) eleitor(a) serão 751 

anulados. Neste caso, as cédulas deverão ser colocadas em envelope separado, conforme previsto 752 

no regulamento do processo de escolha. 753 

14.10. Será também considerado inválido o voto: 754 

a) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 755 

b) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 756 

c) que tiver o sigilo violado.  757 

14.11. Efetuada a apuração, serão considerados(as) eleitos(as) os(as) 05 (cinco) 758 

candidatos(as) mais votados(as), ressalvada a ocorrência de alguma das vedações legais acima 759 

referidas, sendo os(as) demais candidatos(as) considerados(as) suplentes pela ordem de votação; 760 

14.12. Em caso de empate na votação, ressalvada a existência de outro critério previsto na 761 

Lei Municipal, será considerado(a) eleito(a) o(a) candidato(a) com idade mais elevada.  762 

 763 

15. DAS VEDAÇÕES AOS(ÀS) CANDIDATOS(AS) DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA 764 

15.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao(à) candidato(a) 765 

doar, oferecer, prometer ou entregar ao(a) eleitor(a) bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 766 

inclusive brindes de pequeno valor; 767 

15.2. Os(As) candidatos(as) que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens 768 

anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro 769 

de candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 770 

criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem; 771 

15.3. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissolução, à plenária do CMDCA, 772 

decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de 773 

procedimento administrativo, no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício do contraditório e 774 

da ampla defesa. 775 

 776 

16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 777 

16.1. Ao final de todo o processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará relatório ao 778 

CMDCA, que fará divulgar no Diário Oficial, o nome dos(as) 05 (cinco) candidatos(as) eleitos(as) para 779 

o Conselho Tutelar e dos(as) suplentes, em ordem decrescente de votação.  780 

 781 

17. DA POSSE 782 

17.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo(a) presidente(a) do 783 

CMDCA, no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto na Resolução nº 170/2014 do CONANDA e 784 

no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90; 785 

17.2. Além dos(as) 05 (cinco) candidatos(as) mais votados(as), também devem ser 786 

anunciados, pelo menos, 05 (cinco) suplentes, observada a ordem de votação, de modo a assegurar 787 
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a continuidade no funcionamento do órgão, em caso de férias, licenças ou impedimentos dos 788 

titulares. 789 

 790 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 791 

18.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleitoral dela 792 

decorrentes serão publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio eletrônico da 793 

Prefeitura Municipal de XXXXX (Município), bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da 794 

Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 795 

e do Adolescente (CMDCA) e demais equipamentos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 796 

e do Adolescente (SGD); 797 

18.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral ou pelo CMDCA 798 

quando necessário, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei 799 

Municipal nº XXX/XXX; 800 

18.3. É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) acompanhar a publicação de todos 801 

os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos membros do 802 

Conselho Tutelar; 803 

18.4. É facultado aos(às) candidatos(as), por si ou por meio de fiscais por eles indicados e  804 

credenciados junto a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de 805 

escolha, incluindo as cerimônias de finalização/lacração de urnas, votação e apuração; 806 

18.5. Cada candidato(a) poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 807 

(um) fiscal por local de votação e 01 (um) fiscal para acompanhar a apuração dos votos e etapas 808 

preliminares do certame; 809 

18.6. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do(a) 810 

candidato(a) ao processo de escolha. 811 

18.7. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final 812 

contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA; 813 

 814 

Publique-se 815 

Encaminhem-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal locais 816 

 817 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2019 818 

 819 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 820 

Presidente do CMDCA 821 

 822 

 823 

 824 
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ANEXO II – MODELO DE CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº XXXX/2019 DO CMDCA6 825 

 826 

1 - Publicação do Edital: XX/XX/2019; 827 

2 - Inscrições na sede do CMDCA das XX:XX do dia XX/XX/2019 às XX:XX do dia XX/XX/2019; 828 

3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de XX/XX/2019 à XX/XX/2019; 829 

4 - Publicação da lista dos(as) candidatos(as) com inscrições deferida: XX/XX/2019; 830 

5 - Prazo para recurso de XX/XX/2019 à XX/XX/2019; 831 

6 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de XX/XX/2019 à XX/XX/2019; 832 

7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos(as) candidatos(as) com 833 

inscrição deferida, em ordem alfabética: XX/XX/2019; 834 

8 - Abertura de prazo para recurso à plenária do CMDCA: XX/XX/2019; 835 

9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: XX/XX/2019; 836 

10 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos(as) candidatos(as) com 837 

inscrição deferida, em ordem alfabética (e início do prazo para realização de campanha pelos(as) 838 

candidatos(as)): XX/XX/2019; 839 

11 - Dia da votação: 06/10/2019; 840 

12 - Divulgação do resultado da votação: 07/10/2019; 841 

13 - Prazo para impugnação do resultado do processo de escolha: de 08/10/2019 a XX/XX/2019; 842 

14 - Julgamento das impugnações ao resultado do processo de escolha: XX/XX/2019; 843 

15 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado do processo de escolha: 844 

XX/XX/2019; 845 

16 - Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos contra resultado do processo 846 

de escolha: de XX/XX/2019 a XX/XX/2019; 847 

17 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos: XX/XX/2019; 848 

18 - Proclamação do resultado final do processo de escolha: XX/XX/2019;  849 

19 - Posse e diplomação dos(as) eleitos(as): 10/01/2020. 850 

 

                                                           
6 O presente calendário deve ser adequado às disposições da Lei Municipal local, em especial quanto aos 

prazos e datas nele estabelecidos (exceto quanto ao dia do pleito e data da posse, decorrentes de normas de 

âmbito Federal). 


