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EDITAL CMDCA Nº 001/2019
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
de Itarana/ES, no uso das atribuições conferidas por Regimento Interno e pela Lei
Municipal nº 1.149/15, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO dos eleitores
do Município de Itarana/ES, para participarem do Processo de Escolha em Data Unificada
dos novos membros do Conselho Tutelar do Município de Itarana, Estado do Espírito
Santo, para comporem o Colegiado no quadriênio 2020/2023.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O processo de escolha de que trata este Edital será organizado e conduzido pela
Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, constituída para tal fim
pela Resolução nº 002/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, doravante denominado “CMDCA”, sob a responsabilidade e por delegação
deste e sob a fiscalização do Ministério Público Estadual na Comarca de Itarana/ES.
1.2 – Objetiva o presente Edital promover, mediante sufrágio universal, direto, secreto e
facultativo dos eleitores do Município de Itarana/ES, no dia 06 de outubro de 2019, o
processo de escolha de 05 (cinco) Conselheiros Tutelares titulares e 05 (cinco)
respectivos suplentes, em candidaturas individuais, sendo vedada a composição de
chapas, para que, no dia 10 de janeiro de 2019, tomem posse e componham o Colegiado
do Conselho Tutelar de Itarana/ES, no quadriênio 2020/2023.
1.3 – Todo o processo de escolha será norteado pelas regras do presente Edital, sem
prejuízo da observância das legislações pertinentes indicadas no item 2 e de outras
aplicáveis ao caso.
2 – DA BASE LEGAL
2.1 – O processo de escolha em data unificada está previsto no art. 139 da Lei Federal
n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente (ECRIAD), com atual redação dada pela
Lei Federal nº 12.696/12; na Lei Municipal nº 1.149/15; na Resolução n°170/14 do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; e na
Resolução nº 003/2019 do CMDCA.
3 – DA PUBLICIDADE
3.1 – Todos os atos, editais e comunicados decorrentes deste Edital serão publicados nos
seguintes veículos oficiais de comunicação:
a) Mural de Avisos da Prefeitura Municipal, da sede do Conselho Tutelar e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);
b) Endereço eletrônico oficial do Município de Itarana/ES - www.itarana.es.gov.br; e
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c) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo – DOM/ES, instituído e
administrado pela AMUNES (Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo).
3.2 - As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo são
veiculadas na rede mundial de computadores, no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.es.gov.br, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem
custos e independentemente de cadastramento.
3.3 – O presente processo será também divulgado na programação diária da Rádio Itamix
FM 87,9 Mhz, e nos comércios locais e repartições públicas, mediante afixação de
cartazes oficiais.
3.4 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os
atos, editais e comunicados referentes ao presente processo de escolha pelos veículos
oficiais dispostos no subitem 3.1 deste Edital.
4 – DA COMISSÃO ESPECIAL
4.1 – Todo o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares para o quadriênio
2020/2023 será organizado e conduzido pela Comissão Especial do Processo de Escolha
em Data Unificada, de composição paritária entre representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil, devidamente nomeados pela Resolução CMDCA nº 002/2019.
4.2 – Compete à Comissão Especial:
a) analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos
candidatos inscritos;
b) receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam aos
requisitos exigidos, mediante recibo com data e assinatura legível na contrafé
apresentada pelo impugnante;
c) notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de
defesa conforme disposto no item 12 “DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS E DOS
RECURSOS” deste Edital;
d) realizar reunião para decidir, em primeira instância administrativa, as impugnações das
candidaturas suscitadas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente
arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências que
entender necessárias;
e) realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las,
sob pena de indeferimento do registro da candidatura e sem prejuízo da imposição das
sanções previstas na legislação local;

Travessa Becalli, nº 30 – Centro – CEP 29.620-000 – Itarana – Espírito Santo – Tel.: (27) 3720-0183

3

f) estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das
regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
g) analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e
outros incidentes ocorridos no dia da votação;
h) divulgar, após a apuração, o resultado oficial da votação;
i) comunicar formalmente o Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo Colegiado;
j) divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder
Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores, observado o
disposto no item 2 deste Edital;
k) publicar, após esgotada a fase recursal, a relação dos candidatos habilitados, com
envio de cópia ao Ministério Público Estadual na Comarca de Itarana/ES.
5 – DO CONSELHO TUTELAR
5.1 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, conforme a Lei
Municipal nº 1.149/15, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro)
anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de
condições com os demais pretendentes.
5.2 – Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das
atribuições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), Lei Federal n°
8.069/90, observados os deveres e vedações desta Lei, além da observância obrigatória
da Lei Municipal n° 1.149/15 e demais legislações aplicáveis.
6 – DOS REQUISITOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS
6.1 – Observado o contido no art. 133 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 41 da Lei
Municipal n° 1.149/15, o candidato a membro do Conselho Tutelar deverá preencher, no
ato da inscrição da candidatura, cumulativamente, os seguintes requisitos de caráter
eliminatório:
a) possuir reconhecida idoneidade moral, atestada por (02) duas pessoas alistadas
eleitoralmente no município ou área de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar,
observados os impedimentos legais, inclusive os relativos a grau de parentesco
elencados no art. 66 da Lei Municipal nº 1.149/15, salvo candidato Conselheiro Tutelar em
exercício de mandato, conforme o disposto no art. 135 do ECRIAD;
b) idade igual ou superior a 21 (vinte e um anos) na data da inscrição de candidatura;
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c) residência e domicílio eleitoral no Município de Itarana/ES de, no mínimo, 02 (dois)
anos, comprovadamente;
d) escolaridade de ensino médio ou correspondente, na data da inscrição de candidatura,
comprovada por certificado de conclusão do ensino médio ou correspondente;
e) gozo de seus direitos políticos com comprovação mediante certidão da Justiça
Eleitoral;
f) não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar;
g) ser aprovado em prova objetiva de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECRIAD;
h) comprovação de idoneidade moral, também, através de certidões negativas da Polícia
Civil, Polícia Federal, da Justiça Estadual e Justiça Federal, salvo candidato Conselheiro
Tutelar em exercício de mandato, conforme o disposto no art. 135 do ECRIAD;
i) ter disponibilidade para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar em caráter
exclusivo.
7 – DA JORNADA DE TRABALHO, DA REMUNERAÇÃO, DOS DIREITOS E
VANTAGENS
7.1 – O exercício do mandato de Conselheiro Tutelar configura regime de dedicação
exclusiva, vedado ao Conselheiro Tutelar titular eleito o exercício concomitante de
qualquer outra atividade pública ou privada, observados os deveres, direitos, regime e
jornada de trabalho previstos na Lei Municipal nº 1.149/15, sem prejuízo do atendimento
em regime de plantão/sobreaviso, assim como realização de diligências e tarefas
inerentes à condição de Conselheiro.
7.2 – O vencimento base do Conselheiro Tutelar é de R$ 1.036,47 (mil e trinta e seis
reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao Nível IV, Padrão A, da Tabela de
Vencimentos, Anexo II da Lei Municipal nº 813/2008, e o reajuste do vencimento se fará
na mesma época e pelo mesmo índice utilizado para reajustar o vencimento dos
servidores públicos municipais.
7.3 – Caso o Conselheiro eleito for servidor público municipal, será colocado à disposição
do Conselho Tutelar, podendo optar pelo vencimento do seu Órgão de origem, ou do
próprio Conselho Tutelar, pelo tempo que durar o exercício efetivo do mandato, contando
esse tempo para todos os direitos legais, vedada qualquer forma de acumulação da
remuneração, sendo-lhe garantido o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia,
assim que findado o seu mandato.
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7.4 – O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar será considerado tempo de
serviço público, não sendo contabilizado, porém, para fins de promoção por merecimento.
7.5 – A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, obedecida a legislação previdenciária
aplicável.
7.6 – O Conselho Tutelar funciona ininterruptamente em sua sede, nos dias úteis, das
08h:00min. às 16h:00min, garantida a jornada mínima de trabalho de 07 (sete) horas
diárias e 35 (trinta e cinco) horas semanais.
7.7 – As escalas de serviço, folgas compensatórias e critérios para o regime de plantão a
que estão sujeitos os Conselheiros Tutelares são definidas pelo respectivo Regimento
Interno.
7.8 – Aos Conselheiros Tutelares no efetivo exercício de seus mandatos são assegurados
os seguintes direitos:
a) cobertura previdenciária;
b) gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da
remuneração mensal;
c) licença-maternidade;
d) licença-paternidade;
e) gratificação natalina;
f) licença para tratamento de saúde;
g) licença para tratamento de saúde por acidente em serviço;
h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;
i) diárias e pagamento de despesas de transporte para capacitações, congressos e/ou
similares, conforme Instruções baixadas pelo Poder Executivo Municipal;
7.9 – O mandato dos Conselheiros Tutelares será de 04 (quatro) anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os
demais pretendentes.
8 – DOS IMPEDIMENTOS
8.1 – São impedidos de servir no mesmo Conselho os cônjuges, companheiros, ainda que
em união homoafetiva, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos,
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cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado,
estendendo-se estes impedimentos do Conselheiro em relação à Autoridade Judiciária e
ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude
em exercício na Comarca de Itarana/ES.
8.2 – Existindo candidatos impedidos de atuar no mesmo Conselho Tutelar e que
obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares,
considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O candidato remanescente será
reclassificado como seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância desde
que não exista impedimento.
8.3 – Estão impedidos de participar do processo de escolha:
a) aqueles que não preencham as exigências previstas no art. 133 da Lei Federal
n° 8.069/90 e no art. 41 da Lei Municipal n° 1.149/15;
b) os Conselheiros Tutelares que tiverem exercido a função por dois mandatos
consecutivos ou que tiveram o mandato estendido/prorrogado;
c) os Conselheiros Tutelares titulares que tiverem exercido a função por período
consecutivo superior a um mandato e meio;
8.4 – Para fins de candidatura, os mandatos dos Conselheiros Tutelares anteriores ao
processo de escolha em data unificada serão considerados com base na norma que
orientou o seu respectivo processo de escolha.
9 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
9.1. O processo de escolha para membros do Conselho Tutelar observará as
deliberações da Comissão Especial e o Calendário disposto no ANEXO I do presente
Edital.
9.2. Se houver a necessidade de qualquer alteração no conteúdo do Calendário, em
caráter excepcional, a comunicação será realizada nos termos do subitem 3.1 deste
Edital, garantindo a todos os participantes o conhecimento prévio e tempestivo.
9.3. O CMDCA fará publicar, em nome da Comissão Especial, editais específicos nos
termos do subitem 3.1, para cada uma das fases do processo de escolha, em especial
sobre:
a) Relação de candidatos inscritos;
b) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, após a análise
documental;
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c) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, após o julgamento de
eventuais impugnações, e informações sobre a prova objetiva;
d) Relação preliminar dos candidatos considerados aprovados, após a realização da
prova objetiva;
e) Relação definitiva dos candidatos considerados aprovados, após o julgamento de
eventuais impugnações.
f) Data e local da votação;
g) Resultado preliminar do pleito, após o encerramento da apuração;
h) Resultado final e definitivo do processo de escolha, após o julgamento de eventuais
impugnações;
i) Formalização da nomeação e cerimônia de posse.
10 – DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
10.1 – A participação no presente processo de escolha em data unificada iniciar-se-á pelo
Requerimento de Inscrição, conforme ANEXO II deste Edital.
10.2 – A inscrição será efetuada pessoalmente pelo candidato na sede do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itarana/ES, situada na Travessa
Becalli, nº 30, Centro, Itarana/ES, na Secretaria Municipal de Assistência Social, em dias
de expediente da Prefeitura, no horário de 08h:00min às 12h:00min, no período de
10/06/2019 a 14/06/2019.
10.3 – Na impossibilidade do candidato se apresentar pessoalmente para a solicitação da
inscrição, a mesma poderá ser realizada através de procuração pública, ou particular com
firma reconhecida.
10.4 – No caso de Inscrição por procuração, o procurador deverá apresentar documento
original com foto.
10.5 – Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de
indeferimento da sua candidatura, apresentar via original e cópia simples dos seguintes
documentos:
a) carteira de identidade ou documento equivalente;
b) título de eleitor e certidão atualizada fornecida pelo Cartório Eleitoral, comprovando a
quitação eleitoral, o pleno gozo dos direitos políticos e que possui domicílio eleitoral no
Município de Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos;
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c) declaração de que, uma vez eleito e empossado, se dedicará exclusivamente às
atividades de Conselheiro Tutelar, sob pena de perda do mandato;
d) certidões negativas atualizadas de ações criminais, que comprovem idoneidade moral
do candidato por não ter sido condenado ou estar respondendo como acusado ou
indiciado pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta incompatível com a
função de membro do Conselho Tutelar, salvo candidato Conselheiro Tutelar em
exercício de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD;
e) declaração de idoneidade moral conforme alínea “a” do subitem 6.1 deste Edital, salvo
candidato Conselheiro Tutelar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do
ECRIAD;
f) certidão de quitação com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;
g) comprovante de residência atualizado e declaração que possui residência no Município
de Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos;
h) certificado de conclusão do ensino médio ou curso correspondente;
i) duas fotos 3x4 frontais que permitam a fácil identificação do rosto do candidato, com
fundo uniforme, estando devidamente trajado;
10.6 – Do ato da inscrição:
a) o candidato deverá apresentar o Requerimento de Inscrição, em conformidade ao
Anexo II, e entregá-lo em envelope não lacrado juntamente da documentação
comprobatória, descritas no subitem 10.5 ao servidor e/ou conselheiro responsável pelo
recebimento da inscrição;
b) os membros da Comissão Geral, os servidores e/ou conselheiros responsáveis pelas
inscrições nomeados pela Comissão Geral receberão dos candidatos o envelope, e
realizará a conferência e autenticação própria da documentação;
c) após autenticação da documentação, o responsável lacrará o envelope na presença do
candidato, que o rubricará junto da pessoa responsável pelo recebimento da inscrição;
d) o Requerimento de Inscrição (ANEXO II) deverá ser entregue em duas vias, para a fé e
contrafé;
e) os documentos digitalizados serão considerados válidos, desde que também
apresentados os originais ou se somente existirem em formato digital.
f) concluída a inscrição, o candidato receberá o comprovante da mesma.
10.7 – São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas, os
documentos apresentados por ocasião da inscrição, o preenchimento de forma correta de
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todos os dados solicitados no requerimento da inscrição, bem como a sua comprovação a
qualquer tempo.
a) não serão aceitas inscrições fora do prazo ou com documentação incompleta.
b) uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração
e/ou a apresentação de novos documentos.
c) os candidatos que apresentarem comprovações falsas ou inexatas, constantes no
Requerimento de Inscrição, bem como apresentarem documentos falsos, serão
impugnados, além da imputação das penalidades legais.
10.8 – Não será autorizado ao servidor e/ou conselheiro responsável pela inscrição
prestar informações referentes à documentação entregue, bem como ao andamento do
Processo de Escolha.
10.9 – Quaisquer esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital serão sanados pela
Comissão
Especial,
devendo
ser
encaminhadas
via
e-mail
eletrônico:
cmdcaitarana.es@outlook.com ou protocolado na Prefeitura Municipal de Itarana, no
Setor do Protocolo Geral.
11 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
11.1 – Encerrado o prazo de inscrição das candidaturas, a Comissão Especial realizará,
no prazo de 05 (cinco) dias, a análise da documentação apresentada em consonância
com as exigências deste Edital, além da subsequente publicação da relação dos
candidatos inscritos.
11.2 – A relação dos candidatos inscritos e a respectiva documentação ficarão à
disposição do representante do Ministério Público para ciência e eventual fiscalização.
12 – DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS E DOS RECURSOS
12.1 – Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato no prazo de
05 (cinco) dias, contados da publicação do Edital com a relação dos candidatos inscritos,
em petição devidamente justificada e fundamentada e dirigida à Comissão Especial,
sendo o mesmo protocolado na Prefeitura Municipal de Itarana, no Setor do Protocolo
Geral.
12.2 – Os candidatos impugnados, após decorrido o prazo do subitem anterior, serão
notificados do teor da impugnação no prazo de 03 (três) dias, para que, caso queiram,
apresentem sua defesa no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data do
recebimento da notificação;
12.3 – A Comissão Especial analisará o teor das impugnações e defesas apresentadas,
podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de documentos e outras provas
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do que fora alegado, caso necessário;
12.4 – A Comissão Especial terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados do término do prazo
para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a
impugnação.
12.5 – Julgadas as impugnações, a Comissão Especial fará publicar Edital contendo a
relação preliminar dos candidatos habilitados.
12.6 – Todas as decisões da Comissão Especial serão fundamentadas e devidamente
cientificadas aos interessados, para fins de interposição dos recursos previstos no
subitem 12.7 deste Edital.
12.7 – Das decisões da Comissão Especial caberá recurso administrativo em última
instância à plenária do CMDCA, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da
publicação do Edital referido no subitem anterior, sendo que a plenária se reunirá, em
caráter extraordinário, para decisão com a máxima celeridade.
12.8 – Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação definitiva
dos candidatos habilitados para a prova objetiva de conhecimentos específicos, conforme
arts. 41, inc. VI, e 42 da Lei Municipal 1.149/15.
12.9 – Constatando-se falsidade de qualquer informação ou documento apresentado,
independentemente da fase em que se encontre o processo de escolha, o candidato
beneficiado será excluído do pleito, sem prejuízo da comunicação do fato e
encaminhamento dos documentos ao representante do Ministério Público para as
providências que entender cabíveis.
13 – DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
13.1 – A prova objetiva de conhecimentos específicos será realizada no dia 18 de agosto
2019 (domingo) das 08h:30min às 11h:00min, na cidade de Itarana/ES, em local a ser
divulgado com antecedência nos termos do subitem 3.1 deste Edital, e consistirá na
resolução de 20 (vinte) questões de múltipla escolha sobre a Lei Federal nº 8.069/90 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), com pontuação máxima de 10 (dez)
pontos, valendo cada questão 0,5 (zero vírgula cinco) ponto, sendo aprovado o candidato
que obtiver nota mínima de 06 (seis) pontos.
13.2 – A prova objetiva de conhecimentos específicos será elaborada e corrigida pela
Comissão Especial.
13.3 – O candidato que não atingir pontuação igual ou superior a 06 (seis) pontos na
prova objetiva ou que não comparecer no dia designado para realização da prova será
desclassificado, sendo expressamente vedada a realização de segunda chamada.
13.4 – O candidato deverá comparecer ao local da prova a ser designado com
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antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando documento pessoal de identificação
com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou
preta.
13.5 – Não haverá aplicação de prova fora do local, data e horários preestabelecidos no
Edital.
13.6 – A prova terá duração máxima de 02h30m (duas horas e trinta minutos), sendo que
durante sua aplicação não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie;
comunicação entre os candidatos; utilização de boné, chapéu, gorro ou similares;
utilização de telefones celulares, relógios ou de qualquer outro objeto que não seja
estritamente necessário, conforme referido no subitem 13.4.
13.7 – O candidato não poderá se ausentar da sala de provas desacompanhado do fiscal.
13.8 – O local da prova e demais informações serão comunicadas mediante Edital com
antecedência necessária e ampla publicidade.
13.9 – A lista de candidatos aprovados na prova objetiva de conhecimentos específicos
será divulgada em até 07 (sete) dias após sua aplicação, cabendo recurso escrito e
devidamente fundamentado à plenária do CMDCA no prazo de 03 (três) dias contados da
publicação, que o julgará em igual prazo, sendo que a falta de fundamentação no recurso
culminará no seu não conhecimento.
13.10 – Consolidada a lista definitiva dos aprovados, após decididos eventuais recursos,
esta será amplamente divulgada conforme subitem 3.1 deste Edital, tornando aptos os
candidatos aprovados a participarem da etapa do processo de escolha através do voto
popular.
14 – DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA
14.1 – Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa local, dar
ampla divulgação ao processo de escolha desde o momento da publicação do presente
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais
de votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participação
popular no pleito.
14.2 – É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da
indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos
políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou
indiretamente, denotem tal vinculação.
14.3 – Os candidatos somente poderão dar início à campanha após a publicação da
relação definitiva dos candidatos aprovados na prova objetiva, prevista no subitem 13.10
deste Edital.
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14.4 – A propaganda em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os limites
impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município de Itarana/ES,
garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
14.5 – Os candidatos poderão promover suas candidaturas junto aos eleitores por meio
de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou
perturbem a ordem pública ou particular.
14.6 – As instituições públicas ou particulares que tenham interesse em promover debates
com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a
concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, ou seja, os aprovados em caráter
definitivo na prova objetiva.
14.7 – Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos
organizadores a todos os participantes e à Comissão Especial designada pelo CMDCA,
no prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência do evento.
14.8 – Cabe à Comissão Especial supervisionar a realização dos debates, zelando para
que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas
exposições e respostas.
14.9 – É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de
comunicação em geral (jornais, rádio, televisão ou internet), faixas, outdoors, camisas,
bonés e outros meios não previstos neste Edital.
14.10 – É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha, sendo
vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os
demais candidatos.
14.11 – Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer
local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando
instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos.
14.12 – A violação das regras de campanha importará na cassação da candidatura ou
diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento
administrativo pela Comissão Especial, no qual seja garantido ao candidato o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
15 – DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
15.1 – A votação para os membros do Conselho Tutelar do Município de Itarana/ES,
realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h:00min às 17h:00min.
15.2 – É facultado aos candidatos, por si só ou por meio de representantes credenciados
perante à Comissão Especial, acompanhar todo o andamento da votação.
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15.3 – Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito,
01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a
apuração dos votos.
15.4 – A votação ocorrerá preferencialmente em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça
Eleitoral, observadas as disposições das Resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo.
15.5 – Caso a votação não ocorra na forma do subitem 15.4, as cédulas para votação
manual serão elaboradas pela Comissão do Especial, adotando parâmetros similares aos
empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção.
15.6 – Nas cabines de votação serão fixadas listas com a relação dos nomes, codinomes,
fotos e números dos candidatos a membro do Conselho Tutelar.
15.7 – As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela
Comissão Especial, nas quais deverão ser registradas eventuais intercorrências ocorridas
no dia da votação, além do número de eleitores votantes em cada uma das urnas.
15.8 – Após a devida identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a
votação.
15.9 – O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como
forma de identificação.
15.10 – O eleitor poderá votar somente em um candidato a membro do Conselho Tutelar.
15.11 – No caso de votação manual, os votos em mais de um candidato ou que
contenham rasuras que não permitam auferir a vontade do eleitor serão considerados
inválidos, devendo ser colocados em envelope separado, conforme previsto no
regulamento do processo de escolha.
15.12 – Será também considerado inválido o voto:
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado;
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d) que tiver o sigilo violado.
15.13 – Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais
votados, ressalvada a ocorrência de quaisquer vedações legais, sendo os demais
candidatos considerados suplentes pela ordem de votação.
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15.14 – Em caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato com maior
idade.
16 – DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA
16.1 – Conforme previsto no art. 139, § 3° da Lei Federal n° 8.069/90, é vedado ao
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
16.2 – É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem
vantagem indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores,
dentre outras previstas na Lei Federal n° 9.504/97 (Lei Eleitoral), caracterizando violação
do dever de idoneidade moral que constitui requisito elementar da candidatura.
16.3 – Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos subitens
anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão seus
registros de candidatura ou diplomas de posse cassados, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem.
16.4 – Caberá à Comissão Especial ou, após sua dissolução, à plenária do CMDCA,
decidir pela cassação da candidatura ou do diploma de posse, após a instauração de
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
17 – DOS ELEITORES
17.1 – O voto é facultativo e poderão votar todos os cidadãos que sejam eleitores no
Município de Itarana/ES, ou que já tenham solicitado a transferência do seu título para a
localidade, comprovadamente.
17.2 – Não será permitido voto por procuração.
18 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
18.1 – Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissão Especial
encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar, nos termos do subitem 3.1, o nome
dos 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e os suplentes, escolhidos em ordem
decrescente de votação.
19 – DA FORMAÇÃO INICIAL
19.1 – As diretrizes e parâmetros para a formação dos Conselheiros Tutelares deverão
ser apresentadas aos candidatos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, após a realização e a divulgação do resultado definitivo dos candidatos
eleitos pelo processo de escolha, conforme o subitem 18.1 deste Edital.
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20 – DA NOMEAÇÃO E POSSE
20.1 – A diplomação dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo presidente
do CMDCA, após a divulgação do resultado final.
20.2 – O Chefe do Poder Executivo nomeará e dará posse aos membros eleitos do
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023 no dia 10 de janeiro de 2020.
20.3 – Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, serão de igual modo empossados
05 (cinco) candidatos suplentes, conforme dispõe o art. 44 da Lei Municipal nº 1.149/15,
observada a ordem de votação, de modo a assegurar a continuidade do funcionamento
do Conselho Tutelar em caso de férias, licenças ou impedimentos dos membros titulares.
20.4 – O início do exercício da função de Conselheiro Tutelar dar-se-á na ocasião da
posse.
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 – As cópias do presente Edital e demais atos exarados pela Comissão Especial
serão amplamente divulgados e publicados, nos termos do subitem 3.1 deste Edital.
21.2 – É assegurado a todos os candidatos o direito ao contraditório e ampla defesa,
reconhecidas garantias constitucionais, mediante a interposição de recurso nos prazos,
formas e condições previstas nesse Edital, sem prejuízo de eventual acesso ao Poder
Judiciário.
21.3 – Os prazos que se vencerem nos sábados, domingos, em pontos facultativos ou
feriados nacionais, estaduais e/ou municipais ficarão prorrogados para o dia útil
subsequente, sendo que nos dias úteis os prazos obedecerão ao horário de
funcionamento da Prefeitura Municipal, qual seja, de 08h:00min às 11h:00min e das
12h:30min às 16h:30min.
20.4 – A entrega dos documentos pelo candidato no ato da inscrição lhe dará direito a
protocolo do Requerimento de Inscrição (ANEXO II), o que não significa que sua inscrição
foi aprovada ou aceita, vez que a conferência e a aprovação dependerão da análise e da
decisão da Comissão Especial, conforme consta neste Edital, e emissão do Comprovante
de Inscrição, conforme ANEXO IV deste Edital.
20.5 – Após realizada a inscrição, presume-se que o candidato conhece e aceita
plenamente todos os termos do presente Edital, não podendo vir alegar desconhecimento
deste instrumento.
20.6 – O Processo de Escolha em Data Unificada para membro do Conselho Tutelar
ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) candidatos devidamente habilitados.
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20.7 – Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do
processo de escolha e reabrir prazo, por uma única vez, para inscrição de novas
candidaturas, sem prejuízo da data do processo de escolha especificado no art. 39 da Lei
Municipal nº 1.149/15 e da garantia de posse dos novos Conselheiros ao término do
mandato em curso.
20.8 – Caso não seja atingido o número mínimo especificado, realizar-se-á o processo de
escolha com o número de inscrições que houver.
20.9 – Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo
a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes.
20.10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial juntamente com o
CMDCA, sob fiscalização do Ministério Público Estadual, observadas as normas contidas
na Lei Federal n° 8.069/90, na Legislação Municipal aplicável, nas Resoluções do
CONANDA e nos demais diplomas legais pertinentes.
20.11 – É de total responsabilidade e interesse do candidato acompanhar as publicações
de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data
unificada dos membros do Conselho Tutelar, inclusive manter seu endereço e contato
atualizados para eventuais contatos.
20.12 – Os trabalhos da Comissão Especial se encerram com o envio do Relatório Final
ao CMDCA, devendo nele conter o resultado final da votação devidamente homologado.
20.13 – Integra o presente Edital a resolução CMDCA Nº 002/2019 para fim de
regulamentação do presente Processo Seletivo Simplificado.

Itarana/ES, 04 de abril de 2019.
Publique-se.

FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Itarana/ES
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ANEXO I
EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023
CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
AÇÕES

PRAZOS SUGERIDOS

Inscrição dos candidatos e entrega de documentos – item 09

10/06/2019 a 14/06/2019

Análise da documentação exigida – item 10
Publicação do Edital com a relação dos candidatos inscritos
– item 11.1
Impugnação das candidaturas – item 11.1

17/06/2019 a 24/06/2019

Notificação aos candidatos impugnados – item 11.2

04/07/2019 a 08/07/2019

Prazo de defesa contra a impugnação – item 11.2
Decisão sobre as impugnações pela Comissão Especial –
item 11.4

09/07/19 a 15/07/2019

26/06/2019
27/06/2019 a 03/072019

16/07/2019 a 22/07/2019

Publicação do Edital com relação preliminar dos candidatos
habilitados – item 11.5

24/07/2019

Recurso à plenária do CMDCA sobre decisões da Comissão
Especial sobre as impugnações – item 11.7

24/07/2019 a 30/07/2019

Reunião da plenária do CMDCA para julgamento do(s)
recurso(s) – item 11.7

31/07/2019

Publicação da relação definitiva dos candidatos habilitados à
prova objetiva – item 11.8
DATA DA PROVA OBJETIVA – ITEM 12.1

18 de AGOSTO DE 2019

Publicação do Edital com a lista de aprovados – item 12.9

27/08/2019

Recurso à plenária do CMDCA – item 12.9

27/08/2019 a 29/08/2019

Publicação do Edital com a lista dos candidatos aptos ao
Processo de Escolha em Data Unificada - Votação

03/09/2019

Reunião para firmar compromisso e ter conhecimento formal
das regras de campanha

04/09/2019

Campanha

05/09/2019 a 04/10/2019

Divulgação dos locais de votação
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA VOTAÇÃO

16/09/2019

Divulgação do resultado da votação
Formação inicial dos Conselheiros eleitos
POSSE DOS CONSELHEIROS

05/08/2019

06 DE OUTUBRO DE 2019
08 DE OUTUBRO DE 2019
Após a divulgação do resultado da
votação
10 DE JANEIRO DE 2020
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ANEXO II
EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023
REQUERIMENTO/PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
Foto
Nº INSCRIÇÃO:

3x4
DADOS PESSOAIS:
NOME DO CANDIDATO:
DATA DE NASCIMENTO:

/

RG N°.:

/

SEXO: ( ) F ( ) M

ORG. EXP.:

TÍTULO DE ELEITOR:

UF:

CPF N°.:

ZONA:

SEÇÃO:

ENDEREÇO PARA CONTATO:
RUA:

N°.:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

MUNICÍPIO:
TEL: (

)

UF:
CEL: (

)

E-MAIL:
DOCUMENTOS APRESENTADOS E ENTREGUES
Checklist – Item 10.5:
Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente.

MARCAR
COM X

Cópia do Título de eleitor e Certidão atualizada fornecida pelo Cartório Eleitoral, comprovando a
quitação eleitoral, o pleno gozo dos direitos políticos e que possui domicílio eleitoral no Município de
Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos.
Declaração de que, uma vez eleito e empossado, se dedicará exclusivamente às atividades de
Conselheiro Tutelar, sob pena de perda do mandato.
Certidões negativas atualizadas de ações criminais, que comprovem idoneidade moral do candidato
por não ter sido condenado ou estar respondendo como acusado ou indiciado pela prática de infração
penal, administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar, salvo
candidato Conselheiro Tutelar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD.
Declaração de idoneidade moral conforme alínea “a” do subitem 6.1 deste Edital, salvo candidato
Conselheiro Tutelar em exercício de mandato, nos termos do art. 135 do ECRIAD.
Certidão de quitação com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino.
Cópia de Comprovante de residência atualizado e Declaração que possui residência no Município de
Itarana/ES por no mínimo 02 (dois) anos.
Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Curso correspondente.
02 (duas) fotos 3x4 frontais que permitam a fácil identificação do rosto do candidato, com fundo
uniforme, estando devidamente trajado.
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TERMO DE COMPROMISSO
Declaro estar ciente e de acordo com as normas do Edital N° 001/2019, do Processo de
Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar - Quadriênio 2020/2023 da
Prefeitura Municipal de Itarana, realizado por meio do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, declaro ainda, serem verdadeiras todas as informações
prestadas neste Requerimento/Protocolo de Inscrição, bem como a veracidade dos documentos
entregues, bem como aceito as decisões que possam ser tomadas pela Comissão Geral em
casos omissos e em situação não previstas, conforme estabelecido no Edital.
OBS.: (Anexar Procuração reconhecida em cartório, junto à documentação quando
procurador).

Observações complementares:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Itarana/ES, _____ de junho de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Candidato ou
Responsável pela Inscrição

_____________________________________
Assinatura do Responsável pelo
Recebimento da Inscrição
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ANEXO III
EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Eu, ___________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, nº do doc. de identidade),
candidato a Conselheiro Tutelar do Município de Itarana/ES, para o biênio 2020/2023, nos
termos do subitem 6.1, alínea i, do Edital CMDCA Nº 001/2019, DECLARO que uma vez
eleito e empossado prestarei dedicação exclusiva às atividades de Conselheiro Tutelar
sob pena de perda do mandato.

Itarana/ES, _____ de ________________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV
EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Foto
3x4

Nº INSCRIÇÃO:
_______________________
DADOS PESSOAIS:

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/___________

SEXO: ( ) F ( ) M

RG N°.: _______________

UF: ____

ORG. EXP.: _________

TÍTULO DE ELEITOR: __________________________

CPF N°.: ______________________

ZONA: _________

SEÇÃO: ______________

Itarana/ES, _____ de junho de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Responsável pelo
Recebimento da Inscrição
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