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EDITAL Nº 001/2019 

 

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2020/2023. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Porto 

Firme/MG por meio de sua Presidente torna público que serão realizadas as inscrições do 

Processo Seletivo Público para seleção dos Membros do Conselho Tutelar do Município de 

Porto Firme para o quadriênio 2020/2023, sendo 05 (cinco) cargos de Conselheiro Tutelar 

titular e 05 (cinco) cargos de Conselheiro Tutelar suplente, com subsídio para quem estiver na 

titularidade e efetivo exercício do cargo, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, para um 

mandato de 04 (quatro) anos com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e 

sobreaviso/plantão. A Seleção dos Conselheiros Tutelares se dará em três etapas distintas:            

1- Prova de conhecimento específico; 2- Avaliação psicológica e 3- Eleição que serão 

realizadas nos termos da Resolução do CMDCA de  Nº 001/2019, e de acordo com as Lei 

Federal nº 8069/90 - ECA e suas alterações; Resolução do CONANDA de nº 170 de 2014; 

Lei Municipal nº 1.054/2012 e suas alterações e do Presente Edital. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1- O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Porto Firme/MG, criado pela Lei 

Municipal nº 843/2001 é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, que visa desjudicializar e 

agilizar o atendimento prestado à Infância e a Juventude definidos na Lei 8.069/90 e suas 

alterações. 

 

2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO TUTELAR 

 

Art. 26 - São atribuições do Conselho Tutelar (Lei Municipal nº 1.054/2012): 
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I - atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando 

medidas relacionadas no art. 101, de I a VII, da Lei n° 8.069/90; 

II - atender e aconselhar pais ou responsáveis nas mesmas hipóteses acima relacionadas, 

aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII da Lei n° 8.069/90; 

III - fiscalizar as entidades de atendimento de crianças e adolescentes situadas no município e 

os programas por estas executados, conforme art. 95, da Lei n° 8.069/90, devendo em caso de 

irregularidades representarem à autoridade judiciária no sentido da instauração de 

procedimento judicial específico, nos moldes do previsto nos arts. 191 a 193, do mesmo 

Diploma Legal; 

IV - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar, junto à Secretaria Municipal competente, serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento injustificado de suas 

deliberações, propondo a instauração de procedimento judicial por infração ao disposto no art. 

249, da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo de outras medidas administrativas e/ou judiciais, no 

sentido da garantia das prerrogativas do Conselho Tutelar e da proteção integral das crianças, 

adolescentes e/ou famílias atendidas. 

V - encaminhar ao Ministério Público, notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança e do adolescente (arts. 228 a 258, da Lei n° 8.069/90), 

inclusive quando decorrente das notificações obrigatórias a que aludem os arts. 13 e 56, inciso 

I, da Lei nº 8.069/90; 

VI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, sempre que constatar a ocorrência das situações previstas nos arts. 1637 e 1638, do 

Código Civil (cf. arts.24, 136, inciso XI e 201, inciso III, da Lei nº 8.069/90); 

VII - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência (art. 148 da Lei n° 

8.069/90); 

VIII - representar ao Juiz da Infância e da Juventude nos casos de infração administrativa às 

normas de proteção à criança ou adolescente, para fim de aplicação das penalidades 

administrativas correspondentes (arts. 194 e 245 a 258, da Lei n° 8.069/90); 
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IX - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no art. 

101, de I à VI, da Lei n° 8.069/90, para o adolescente autor de ato infracional, com seu 

encaminhamento aos serviços públicos e programas de atendimento correspondentes; 

X - expedir notificações; 

XI - requisitar, junto aos cartórios competentes as segundas-vias das certidões de nascimento 

e de óbito de criança e adolescente, quando necessários; 

XII - representar, em nome da pessoa e da família, contra programas ou programações de 

rádio ou televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, bem como, contra propaganda de 

produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde da criança e do adolescente, 

(art.202, § 3°, inciso II da Constituição Federal, e art. 136, X, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

XIII - fornecer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dados 

relativos às maiores demandas de atendimento e deficiências estruturais existentes no 

município, propondo a adequação do atendimento prestado à população infanto-juvenil pelos 

órgãos públicos encarregados da execução das políticas públicas (art.4º, par. único, alíneas 

“c” e “d” c/c art, 259, par. único, da Lei nº 8.069/90), assim como a elaboração e 

implementação de políticas públicas específicas, de acordo com as necessidades do 

atendimento à criança e ao adolescente; 

XIV - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos 

e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, devendo acompanhar, 

desde o início, todo processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas das diversas 

leis orçamentárias (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual), apresentando junto ao setor competente da Administração Pública 

(Secretaria ou Departamento de Planejamento e/ou Finanças), assim como ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dados relativos às maiores demandas e 

deficiências estruturais de atendimento à criança e ao adolescente que o município possui que 

deverão ser atendidas, em caráter prioritário, por ações, serviços públicos e programas 

específicos a serem implementados pelo Poder Público, em respeito ao disposto no art.4º, 

caput e par. único, alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da Constituição 

Federal; 
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XV - recepcionar as comunicações dos dirigentes de estabelecimentos de atenção à saúde e de 

ensino fundamental, creches e pré-escolas, mencionadas nos artigos 13 e 56 da Lei n° 

8.069/90, promovendo as medidas pertinentes, inclusive com o acionamento do Ministério 

Público, quando houver notícia da prática de infração penal contra criança ou adolescente. 

§ 1°. Ao atender qualquer criança ou adolescente, o Conselho Tutelar conferirá sempre o seu 

registro civil e, verificando sua inexistência ou grave irregularidade no mesmo, comunicará o 

fato ao Ministério Público, para os fins dos arts. 102 e 148, parágrafo único, letra “h”, da Lei 

nº 8.069/90; 

§ 2º. O atendimento prestado à criança e ao adolescente pelo Conselho Tutelar pressupõe o 

atendimento de seus pais ou responsável, assim como os demais integrantes de sua família 

natural ou substituta, que têm direito a especial proteção por parte do Estado (lato sensu) e a 

ser encaminhada a programas específicos de orientação, apoio e promoção social (cf. art.226, 

caput e §8º, da Constituição Federal, art. 101, inciso IV e 129, incisos I a IV, da Lei nº 

8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº 8.742/93 - LOAS); 

§ 3º. O atendimento prestado pelo Conselho Tutelar à criança acusada da prática de ato 

infracional se restringe à análise da presença de alguma das situações previstas no art. 98, da 

Lei nº 8.069/90, com a subseqüente aplicação das medidas de proteção e destinadas aos pais 

ou responsável, nos moldes do art.101, incisos I a VII e 129, incisos I a VII, do mesmo 

Diploma Legal, ficando a investigação do ato infracional respectiva, inclusive no que diz 

respeito à participação de adolescentes ou imputáveis, assim como a eventual apreensão de 

armas, drogas ou do produto da infração, a cargo da autoridade policial responsável; 

§ 4º. As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar deverão levar em conta as 

necessidades pedagógicas específicas da criança ou adolescente (apuradas, se necessário, por 

intermédio de uma avaliação psicossocial, levada a efeito por profissionais das áreas da 

pedagogia, psicologia e assistência social, cujos serviços poderão ser requisitados junto aos 

órgãos públicos competentes - cf. art.136, inciso III, letra “a”, da Lei nº 8.069/90), procurando 

sempre manter e fortalecer os vínculos familiares existentes (cf. art.100, da Lei nº 8.069/90); 

§ 5°. O Conselho Tutelar aplicará a medida de abrigo zelando pela estrita observância de seu 

caráter provisório e excepcional, a ser executada em entidade própria, cujo programa respeite 

aos princípios relacionados no art.92, da Lei nº 8.069/90, não importando em restrição da 

liberdade e nem ter duração superior ao estritamente necessário para a reintegração à família 
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natural ou colocação em família substituta (devendo a aplicação desta última medida ficar 

exclusivamente a cargo da autoridade judiciária competente); 

§ 6º. Caso o Conselho Tutelar, depois de esgotadas as tentativas de manutenção e 

fortalecimento dos vínculos familiares, ou em virtude da prática, por parte dos pais ou 

responsável, de grave violação dos deveres inerentes ao poder familiar, assim como 

decorrentes de tutela ou guarda, se convencer da necessidade de afastamento da criança ou 

adolescente do convívio familiar e/ou da propositura de ação de suspensão ou destituição do 

poder familiar, fará imediata comunicação do fato ao Ministério Público (art.136, incisos IV e 

V c/c art.201, inciso III, da Lei nº 8.069/90), ao qual incumbirá a propositura das medidas 

judiciais correspondentes;  

§ 7º. O disposto no parágrafo anterior deve ser observado mesmo nos casos de suspeita ou 

confirmação de maus tratos ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, sendo em 

qualquer hipótese aplicável o disposto no art. 130, da Lei nº 8.069/90, com o afastamento 

cautelar do agressor da companhia da criança ou adolescente e seus demais familiares. 

Apenas caso esta providência não se mostrar viável, por qualquer razão, é que será a criança 

ou adolescente (juntamente com seus irmãos, se houver), colocada em abrigo, devendo ser a 

medida respectiva aplicada em sede de procedimento judicial contencioso, no qual seja 

garantido aos pais ou responsável o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo 

legal (cf. art.5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal); 

§ 8°. Nos casos em que o Conselho Tutelar aplicar a medida de abrigo (com estrita 

observância do disposto no §4º supra), o fato deverá ser comunicado ao Juiz e ao Promotor de 

Justiça da Vara da Infância e da Juventude no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, e se 

por qualquer razão não for possível o imediato recâmbio à família de origem, deverá o 

Conselho Tutelar zelar para que seja deflagrado procedimento judicial específico, destinado à 

suspensão ou destituição do poder familiar e/ou à colocação em família substituta, de modo 

que a criança ou adolescente permaneça abrigada pelo menor período de tempo possível; 

§ 9º. Na aplicação das medidas protetivas do artigo 101, da Lei 8069/90, decorrentes das 

requisições do artigo 136 do mesmo diploma legal, o Conselho Tutelar deverá considerar 

sempre o superior interesse da criança e do adolescente. 
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§ 10º. O membro do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, tem livre acesso a 

qualquer local público e particular onde se encontre criança ou adolescente no Município, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Art. 27. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, contencioso, não-jurisdicional, 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do 

município, levando-se em conta a regra de competência descrita no artigo 147, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

§1º. É vedado ao Conselho Tutelar aplicar e ou executar as medidas sócioeducativas, previstas 

no artigo 112, incisos I a VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

§2º. O Conselho Tutelar fornecerá, até o 1º dia de março de cada ano, ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos órgãos municipais encarregados da execução 

das políticas públicas, bem como dos setores de planejamento e finanças, informações sobre 

as maiores demandas e deficiências na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente no 

município, participando diretamente de todo processo de elaboração, discussão e aprovação 

das propostas de leis orçamentárias, em cumprimento ao disposto no art.136, inciso IX, da Lei 

Federal nº 8.069/90.  

Art. 28. É prerrogativa do Conselho Tutelar participar, com direito de voz, nas reuniões do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de levar ao 

conhecimento deste, casos de difícil solução, para que sejam analisados em conjunto e 

solucionados através da ação articulada dos diversos setores da administração municipal. 

Art. 29. O Conselho Tutelar deverá acompanhar os atos de apuração de ato infracional 

praticado por adolescente, quando houver fundada suspeita da ocorrência de algum abuso de 

poder ou violação de direitos do adolescente, no sentido de providenciar as medidas 

específicas de proteção de direitos humanos, previstas e cabíveis em lei. 

Art. 30. O Conselho Tutelar fica vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, para 

fins de execução orçamentária, sem subordinação hierárquica ou funcional com o Poder 

Executivo municipal. 

 

3 - DA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 
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O CMDCA no uso da competência que lhe atribui a Lei Municipal nº 1.054/2012 e suas 

alterações, com fiscalização do Ministério Público da Comarca de Piranga - MG presidirá 

todo processo eleitoral para escolha de 05 (cincos) membros a Conselheiro Tutelar titular e 05 

(cinco) membros a Conselheiro Tutelar suplente para o quadriênio 2020/2023 observadas a 

Lei Federal 8.069\90 e suas alterações, Lei nº 12.696 de 25 de julho de 2012 e a Resolução do 

CONANDA de nº 170 de 2014 e Lei Municipal 1.054/2012 e suas alterações. 

A Presidente do CMDCA após votação do Plenário e conforme definido no art. 2º da 

Resolução do CMDCA nº 001/2019, e das disposições contidas neste Edital nomeou a 

comissão organizadora para conduzir o processo de seleção e votação dos membros do 

Conselho Tutelar. 

Compete a Comissão Eleitoral: 

 Organizar e coordenar o Processo Seletivo e Eleitoral para a escolha dos membros do 

Conselho Tutelar; 

 Decidir sobre os recursos e das impugnações; 

 Compor a Mesa Receptora e Apuradora dos votos; 

 Solicitar ao CMDCA caso haja necessidade, nomeação de membros para as Mesas 

Receptoras e Apuradoras dos votos; 

 Receber os pedidos de inscrições dos candidatos concorrentes diretamente ou por pessoa 

por ela indicada; 

 Providenciar as credenciais para os fiscais deste Processo Seletivo e Eleitoral; 

 Receber e processar toda a documentação referente ao Processo Eleitoral; 

 Decidir os casos omissos nesse Edital. 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendente e 

descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhado durante o cunhado, tio e sobrinho, 

padrasto ou madrasta e enteado (Artigo 140 do ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

4.2 - São impedidos de participar do processo eleitoral quem já participou do Conselho 

Tutelar por 2 mandatos consecutivos. 
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4.3 - Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os candidatos que preencherem os 

seguintes requisitos, de acordo com o arts. 37 e 38 da Lei Municipal nº 1.054/2012 e suas 

alterações:  

Art. 37. Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes 

requisitos: 

I – idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes criminais extraídas 

na esfera estadual e militar, neste último caso, apenas para agentes militares, em atividade ou 

não, certidões de antecedentes cíveis, ou segundo outros critérios estipulados pelo Conselho 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução; 

II – idade igual ou superior a vinte e um anos; 

III – residir no município há de dois anos; 

IV – estar no gozo de seus direitos políticos e não ser filiado a qualquer partido político; 

V – apresentar no momento da posse, comprovante de conclusão de no mínimo, o ciclo inicial 

do ensino básico completo; 

VI – comprovar experiência profissional de, no mínimo, um ano, em atividades na área da 

criança e do adolescente desenvolvidas em entidades governamentais e/ou não-

governamentais, incluindo movimentos sociais, devidamente inscritas no CMDCA, firmada 

em documento próprio; 

VII – apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo 

masculino); 

VIII – submeter-se a uma prova de conhecimento teórico e prático sobre os direitos da 

criança e do adolescente, em caráter eliminatório, a ser formulada pela Comissão Eleitoral 

Organizadora, designada por meio de resolução do CMDCA; 

IX – submeter-se a avaliação psicológica, em caráter eliminatório;  

X – não ter sido penalizado com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, nos últimos 

cinco anos; 

XI – não se enquadrar nas hipóteses de impedimento do artigo 140 e parágrafo único, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se também as relações de fato, na forma 

da legislação civil vigente. 
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§ 1°. O candidato que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ao pleitear cargo de conselheiro tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato da 

aceitação da sua inscrição. 

§ 2°. O cargo de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatíveis com o 

exercício de outra função pública ou privada ressalvada as exceções admitidas na 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Art. 38. O servidor municipal, ocupante de cargo de carreira, que for eleito para o cargo de 

conselheiro tutelar poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de conselheiro tutelar 

ou o valor total de seus vencimentos, ficando-lhe garantido: 

I – o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, com o término ou a perda de seu 

mandato, desde que neste último caso, seus direitos políticos não tenham sido suspensos; 

II – a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único – Caso o candidato eleito exerça cargo em comissão, assessoria política, em 

qualquer esfera do Poder Público, deverá ser exonerado antes do ato de posse no cargo de 

conselheiro tutelar. 

 

4.4- Apresentação dos documentos originais e fotocópias: da Cédula de Identidade e CPF; do 

Comprovante de residência (água, luz ou telefone); do Título de Eleitor e comprovante de 

quitação eleitoral; Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental I - 5º ano (antiga 4ª 

série) - ou equivalente autenticada. 

4.5 - Não será permitida a inscrição condicional ou por correspondência, sendo permitida a 

inscrição apenas na forma prevista neste edital, de forma presencial; 

4.6 - Somente será aceito pedido de inscrição feito em modelo próprio de requerimento 

adotado pela Comissão Eleitoral para inscrições, conforme Anexo II deste Edital.  

4.7 - As inscrições para a prova de conhecimento específico serão recebidas pela Comissão 

Eleitoral ou alguém por ela indicada no CRAS com sede à Rua Dom Silvério, 251, Centro, 

Porto Firme - MG do dia 13 a 24/05/2019, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 as 

16:00 horas; 

4.8 - Os pedidos de inscrição autuados pela Comissão Eleitoral poderão ser impugnados por 

qualquer cidadão Portofirmense entre os dias 29 a 31/05/2019 no mesmo local e horário das 

inscrições abrindo-se vista ao representante do Ministério Publico pelo mesmo prazo para que 
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se querendo apresentar eventual impugnação, decidindo a Comissão Eleitoral entre os dias 03 

e 04/06/2019, com publicação do julgamento. 

 

5 – REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

5.1 – Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, publicará no dia 05/06/2019 relação com os nomes dos candidatos 

habilitados para realização da prova de conhecimento específico que versará sobre os temas 

abaixo elencados: 

a) A Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com as 

alterações posteriormente introduzidas; 

b) A Lei Municipal nº 1.054/2012 e suas alterações na Lei nº 1.108/2015, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências; 

c) Políticas Públicas. 

5.2 - A prova de conhecimentos específicos e de caráter eliminatório conterá 20 (vinte) 

questões de múltipla escolha e será realizada no dia 15/06/2019 das 08:00 às 12:00 horas, no 

Salão Paroquial, localizado à Rua Dom Silvério, 412, Centro, Porto Firme- MG.    

5.3- A publicação do gabarito preliminar será no dia 17/06/2019, as 13:00 horas no CRAS e 

pelo site da prefeitura (www.portofirme.mg.gov.br). 

5.4 – A classificação dos candidatos será feita com base em nota obtida em prova escrita, 

sendo considerados habilitados ao pleito, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

60% (sessenta por cento) de acertos da pontuação máxima, ficando automaticamente 

desclassificados os que não atingirem a média estabelecida. 

5.5 - No dia 24/06/2019 a Comissão Organizadora publicará a lista definitiva dos candidatos 

que se submeterão a avaliação psicológica do processo de seleção dos Conselheiros Tutelares 

do Município de Porto Firme – MG. 

5.6 - Caberá recurso para a Comissão Eleitoral contra questão da prova de conhecimento no 

dia 25/06/2019.  

 

6. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
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6.1 - A avaliação psicológica será realizada nos dias 27 e 28/06/2019 no CRAS por 

profissional devidamente qualificado, com formação em psicologia. 

6.2 - No dia 05/07/2019 será feita a publicação da avaliação psicológica, com recurso de 

impugnação para a Comissão Eleitoral no dia 08/07/2019. 

6.3 - A divulgação final dos candidatos habilitados à candidatura será no dia 09/07/2019.  

6.4 – A data para impugnação dos candidatos habilitados para a eleição será no dia 

11/07/2019. 

6.5 – A publicação oficial da candidatura será no dia 09/08/2019. 

 

7 – PERÍODO DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

7.1 - O período para propaganda eleitoral será a partir do dia 12/08 a 03/10/2019. 

7.2 – Os candidatos poderão promover as campanhas de suas candidaturas junto aos eleitores 

através de debates, entrevistas, distribuição de panfletos e internet. 

7.3 – è livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem publica ou a 

particular sob pena da eliminação do processo de escolha. 

7.4 – O material de divulgação das candidaturas não poderá conter nenhuma informação ou 

conteúdo além dos dados e das propostas dos candidatos. 

 

8 – ELEIÇÃO 

 

8.1 – Nos termos do §1º do artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/1990, a votação ocorrerá em 

data unificada em todo o território nacional, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 

subseqüente ao da eleição presidencial.  

8.1.1 – A eleição será no dia 06/10/2019, das 08:00 as 17:00 horas na Escola Estadual 

Imaculada Conceição do município de Porto Firme – MG.  

8.2 - A ordem da cédula de votação dos candidatos habilitados ao pleito será por ordem 

alfabética dos apelidos. 

8.3 - Todos os candidatos poderão indicar um fiscal para o dia da eleição para acompanhar 

os trabalhos. 
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8.4 - Se o candidato for flagrado fazendo “boca” de urna ou dando brindes no período 

eleitoral inclusive no dia da eleição poderá ter sua candidatura cancelada mediante a 

comprovação.  

8.5 - A contagem dos votos se será no CRAS logo após o termino da votação e no local da 

apuração ficara somente a mesa apuradora, os membros da Comissão Organizadora e os 

fiscais nomeados pelos candidatos. 

8.6 - Na apuração dos votos, os fiscais poderão permanecer no local com no mínimo 3 

metros de distância da mesa apuradora dos votos. 

8.7  - Os cinco mais votados serão considerados eleitos, do 6º (sexto) ao 10º (décimo) lugar 

serão considerados suplentes havendo mais de 10 (dez) candidatos no processo de votação a 

partir do 11º (décimo primeiro) lugar, ficará em lista de espera para convocação de 

substituição de suplentes. 

8.8 - Concluída a apuração dos votos, a Comissão Organizadora proclamará a publicação do 

resultado. 

8.9 – O recurso contra o resultado do processo eleitoral se dará no dia 08 e 09/10/2019. 

8.10 – A publicação do resultado oficial do processo eleitoral será no dia 11/10/2019. 

8.11 - Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato com maior idade.  

8.12 - Os escolhidos serão nomeados pelo Prefeito Municipal, tomando posse do cargo de 

Conselheiro Tutelar, no dia 10 de janeiro de 2019, em solenidade organizada pela Comissão 

Organizadora. 

8.13 - O Ministério Público da Comarca de Piranga – MG é o órgão competente para 

fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Porto Firme/MG, em 

conformidade com o disposto no Artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/90. 

8.14 - Faz parte deste Edital os Anexos I e II. 

 

Porto Firme/MG, 12 de abril de 2019. 

 

_________________________________ 

Zilda Luciana Santana Pais 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA de Porto Firme – MG. 
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  Anexo I 

 

CALENDÁRIO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 

QUADRIÊNIO 2020/2023 

 

12/04/2019 Publicação do Edital 01/2019 

Até 03/05/2019 
Impugnação do Edital do Processo de Escolha dos membros do Conselho 

Tutelar de Porto Firme/MG 

06 e 07/05/2019 Período de análise e resposta pela comissão organizadora  

13 a 24/05/2019 Prazo de inscrições dos candidatos 

28/05/2019 Divulgação da relação nominal dos pré-candidatos inscritos 

29 a 31/05/2019 Recursos sob o impedimento de inscrição 

03 e 04/06/2019 Julgamento do recurso sob o impedimento de inscrição 

05/06/2019 
 Publicação da relação dos candidatos habilitados para a realização da prova 

de conhecimento 

15/06/2019  
Aplicação da prova de conhecimentos específicos e de caráter eliminatório 

será realizada no Salão Paroquial no horário das 08:00 as 12:00h 

17/06/2019 
Publicação de Gabarito Preliminar as 13:00 horas (CRAS e site da 

prefeitura) 

24/06/2019 
Publicação da lista definitiva dos candidatos que submeteram a Avaliação 

Psicológica 

25/06/2019 Recurso do resultado da prova de conhecimentos específicos 

27 e 28/06/2019  Avaliação Psicológica dos candidatos aprovados na prova  

05/07/2019  Publicação do resultado da avaliação psicológica 

08/07/2019  Recurso do resultado da avaliação psicológica 

09/07/2019 Publicação da relação dos candidatos habilitados a candidatura 

11/07/2019 Impugnação da relação dos candidatos habilitados a candidatura 
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09/08/2019 Publicação oficial da candidatura 

12/08 a 03/10/2019 Período da campanha eleitoral 

06/10/2019  Eleição das 08:00 as 17:00 h - Escola Estadual “Imaculada Conceição”. 

06/10/2019  Início da apuração dos votos e publicação do resultado no CRAS 

08 e 09/10/2019 Recurso contra resultado oficial do processo eleitoral 

11/10/2019  Publicação do resultado oficial do processo eleitoral 

10/01/2020 Posse dos Conselheiros Tutelares – Mandato 2020/2023 

 

 

 

 

Porto Firme/MG, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Zilda Luciana Santana Pais 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e  

do Adolescente - CMDCA de Porto Firme – MG. 
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ANEXO II 

 

Inscrição nº________ / 2019 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:______________________Cel.____________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

CPF:___________________________C.I.____________________________________ 

Filiação_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Concorrer ao Mandato de Conselheiro Tutelar para o quadriênio 2020/2023. 

 

 

Porto Firme/MG, ______ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do (a) pré-candidato (a) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que todas as informações acima expostas são verdadeiras, estando ciente das 

penalidades previstas no Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes em caso de 

falsidade. Declaro, ainda, atender todas as condições exigidas para inscrição no Processo de 

Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Porto Firme/MG, bem como declaro me 

submeter às normas expressas no Edital nº 001/2019, e demais legislações pertinentes. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Pré-Candidato (a) 

 

 

 

 


