
ELEIC~ES UNIFICADAS PARA 0 CONSELHO TUTELAR 

EDITAL No 0112019 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOCAO 
DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA VENTUROSA - PE, 

no uso da atribuipso que h e  6 conferida pela Lei Municipal No 65812011, alterada pela Lei 

Municipal No 71812014, toma phblico o presente EDITAL DE CONVOCACAO para o 

Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadrienio 

202012023, aprovado pela RESOLUCAO No 0212019, do Conselho Municipal de Defesa e 

Promop20 dos Direitos e Defesa da Crianpa e do Adolescente do Municipio de Venturosa. 

1. DO PROCESS0 DE ESCOLHA: 

1.1. 0 Processo de Escolha em Data Unificada 6 disciplinado pela Lei no 8.069190 (Estatuto 

da Crianpa e do Adolescente), Resolup%o no 17012014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Crianpa e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei municipal No 65812011, 

alterada pela Lei No 71812014 e pela Resolupb no 0212019, do Conselho Municipal de Defesa 

e Promopgo dos Direitos da Crianpa e do Adolescente de Venturosa - PE, sendo realizado sob 

a responsabilidade deste e fiscalizapfio do Minist6rio Wblico; 

12. 0 s  membros do Conselho Tutelar local seSo escolhidos mediante o suMgio universal, 

direto, secret0 e facultative dos eleitores do municipio, em data de 06 de ootubro de 2019, 

sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorrerh em data de 10 de janeiro 

de 2020; 

1.3. Assim sendo, como forma de dar inicio, regulamentar e dar ampla visibilidade ao 

Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quatridnio 

2020/2023, torna phblico o presente Edital, nos seguintes termos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR. 

2.1. 0 Conselho Tutelar 6 61@o perrnanente e aut6nom0, n8o jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianpa e do adolescente, sendo 

compost0 por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 
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C m s e l l ~ ~  Munldwl de Defesa e Dm- dos Direlto da cxianqa e da Adoksmnte 
Venturn  - PE 

(quatro) anos, permitida 01 (uma) reconduqao, mediante novo processo de escolha em 

igualdade de escolha com os demais pretendentes; 

2.1.1.0 conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por period0 consecutivo superior 

a um mandato e meio n3o poder6 participar do processo de escolha subsequente. 

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercicio das 

atribuiqks contidas nos art. 18-B, par. ~nico .  90, $3O, inciso II,95, 131, 136, 191 e 194, todos 

da Lei no 8.069190, obsemados os deveres e vedaq6es estabelecidos por este Diploma, assim 

wmo pela Lei Municipal no Lei No 6581201 1, alterada pela Lei Municipal No 71 812014; 

2.3. 0 presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Municipio de 

Venturosa - PE visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes do colegiado, assim como para 

seus respectivos suplentes; 

2.4. Por forqa do disposto no art. 5 O ,  inciso 11, da Resoluqi%o no 17012014, do CONANDA, a 

candidatura deverh ser individual, n20 sendo admitida a composig50 de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BASICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 

CONSELHO TUTELAR: 

3.1. Por forqa do disposto no art. 133, da Lei no 8.069190, do art. 12, $2" da Resoluq50 no 

17012015 do CONANDA e do art. 24, da Lei Municipal no 6581201 1, os candidatos a membro 

do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Reconhecida idoneidade moral; 

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e urn) anos; 

c) Residir no municipio; 

d) Estar quite corn as obrigapes eleitorais e no gozo de seus direitos politicos; 

e) Estar quite com as obrigaq6es militares (para candidatos do sexo masculino); 

f) NZo ter sido penalizado com a destituiqgo da funq5o de membro do Conselho Tutelar, nos 

ultimos 05 (cinco) anos; 
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g) Possuir experisncia comprovada, atraves de trabalhos ou cursos na Area de defesa elou 

atendimento dos direitos da crianqa e do adolescente, atestado por alguma entidade que 

trabalhe na hea; 

h) Participaqio em curso de qualificaqilo especifico para os candidatos, quando oferecido pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Crian~a e do Adolescente; 

i) AprovaqZLo em exame de conhecimento especifico; 

j) Ensino M6dio Completo 

3.2.0 preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERACAO: 

4.1. 0 s  membros do Conselho Tutelar exercedo suas atividades em regime de dedicagio 

exclusiva, em jornada semanal de 40 (quarenta) horas, nos termos do art. 15 da Lei Municipal 

no 6581201 1, sem prejuizo do atendimento em regime de plant2olsobreavis0, assim como da 

realiiqi%o de outras diligsncias e tarefas inerentes ao 6rgZLo; 

4.2. 0 valor do vencimento 6 de: um salhio-minimo brasileiro vigente, confonne Lei 

Municipal No 71 8/20 14; 

43. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderi optar entre o valor 

da remuneraqio do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe 

garantidos: 

a) 0 retorno ao cargo, emprego ou fun920 que exercia, assim que fmdo o seu mandato; 

b) A contagem do tempo de serviqo para todos os efeitos legais, exceto para promoqZLo por 

merecimento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1. Sgo impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cbnjuges, companheiros, ainda 

que em uniio homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afmidade, ate o terceiro 

grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei no 8.069190 e art. 15, da ResoluqZLo no 

17012014, do CONANDA; 

5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham 

votaqZLo suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-i eleito 
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aquele que tiver maior votaqso; o candidato remanescente serh reclassificado como seu 

suplente imediato, assumindo na hipbtese de vachcia e desde que ngo exista impedimento; 

53. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relaqBo ?i autoridade judicifiria e ao 

representante do Ministkrio Kblico w m  atuapBo na Justiqa da Inihcia e da Juventude da 

mesma comarca; 

5.4. E tambem impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o membro do 

Conselho Tutelar que: 

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutive ate o dia 10 de janeiro de 2013; 

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogapBo, por period0 inintempto superior a 01 

(urn) mandato e meio. 

6. DA COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL: 

6.1. 0 Conselho Municipal de Defesa e Promoqgo dos Direitos da Crianqa e do Adolescente 

instituiri, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicaqtio do presente Edital, urna 

ComissBo Especial de composiqBo parititatia entre representantes do govern0 e da sociedade 

civil, para a organizaqgo e condug& do presente Processo de Escolha; 

6.2. Compete ?i ComissBo Especial Eleitoral: 

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade ?i relaggo dos 

candidatos inscritos; 

b) Receber as impugnaqaes apresentadas contra candidatos que nBo atendam os requisitos 

exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentaqgo de defesa; 

d) Decidir, em primeira instbcia administrativa, acerca da impugnaqBo das candidaturas, 

podendo, se necessfirio, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 

documentos e a realizqBo de outras diligencias; 

e) Realizar reuniBo destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos 

candidatos considerados habilitados ao pleito, que fmarBo compromisso de respeith-las, sob 

pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuizo da imposi@o das sanq6es 

previstas na IegislapZo local; 

Rua Francisco Pereira de Carvalho Bmos - S/N - Campo Grande - VenturosalPE - CEP: 
CNPJ: 05.651.99410001-20 E-mail: conselhodedireitoventurosa@gmail.com 



f )  Estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constituam violaqgo das 

regras de campanha por parte dos candidatos ou A sua ordem; 

g) Analisar e decidir, em primeira insthcia administrativa, os pedidos de impugnaqzo e outros 

incidentes ocomdos no dia da votaqgo; 

h) Escolher e divulgar os locais de votaggo e apuraqzo de votos; 

i) Divulgar, imediatamente ap6s a apuraqgo, o resultado oficial da votago; 

j) Notificar pessoalmente o Miistkrio Phblico, com a antemdencia devida, de todas as etapas 

do certame, dias e locais de reuniao e decis8es tomadas pelo colegiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito i populaqi40, com o auxilio do CMDCA e do Poder 

Executivo local, estimulando ao mivtimo a participaqgo dos eleitores. 

63. Das decisBes da Comiss8o Especial Eleitoral cabera recurso A plenhia do Conselho 

Municipal de Defesa e Promoq8o dos Direitos da Crianqa e do Adolescente, que se reunki, 

em c d t e r  extraordinhio, para decisgo com o mhximo de celeridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESS0 DE ESCOLHA: 

7.1.0 Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observarh o calendsrio anexo 

ao presente Edital; 

7.2. 0 Conselho Municipal de Defesa e Promoggo dos D i i t o s  da Crianga e do Adolescente, 

no uso de suas atribuiqees, f d  publicar editais especificos no Dikio Ofkial ou meio 

equivalente para cada uma das fases do process0 de escolha de membros do Conselho Tutelar, 

dispondo sobre: 

a) Inscriq6es e entrega de documentos; 

b) Rela980 de candidatos inscritos; 

c) Relaqao preliminar dos candidatos considerados habilitados, ap6s a anilise dos 

documentos; 

d) RelaqBo defmitiva dos candidatos considerados habilitados, ap6s o julgamento de eventuais 

impugnagks; 

e) Dia e locais de votaqflo; 
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f) Resultado preliminar do pleito, logo ap6s o encerramento da apuraqlo; 

g) Resultado fmal do pleito, ap6s o julgamento de eventuais impugnaq6es; e 

h) Tenno de Posse. 

7 3 . 0  Conselho Municipal de Defesa e Promoplo dos Dieitos da Crianqa e do Adolescente, 

no uso de suas atribuiqdes, a p l i d  exame de conhecimento especifico, a ser aplicado no dia 

21 de julho de 2019, i s  08h:OOmin, corn termino i s  l3h:OOmin, em local a ser defmido. 

7.3.1 Ap6s publicapilo do resultado do exame de conhecimento especifico o candidato poded 

interpor recurso no pram de 5 (cinco) dias para a Comissb Especial; 

7.3.2. 0 programa da prova objetiva esti assim defmido:- Lingua Portuguesa (5 questks): - 
Leitura e interpretaqlo de diversos tipos de textos (literiuios e nlo liter&rios). Pontuaqilo. 

Classes de palavras: substantive, adjetivo, numeral, pronome, verbo, adverbio, preposiqSo e 

conjunqb: emprego e sentido que imprimem i s  relaq6es que estabelecem. Concordhcia 

verbal e nominal. OBS.: serlo utilizadas as regras orto&ficas introduzidas pel0 Decreto 

Federal no 6.583 de 29 de setembro de 2008. - Matemtttica (5 questaes): Nhneros inteiros: 

operaqdes e propriedades. Nivneros racionais, representaqilo fiacionhia e decimal: operaqdes 

e propriedades. Geometria: forma, perimetro e krea. Raciocinio Lbgico. Resoluqlo de 

situapdes- problemas. - Informitica (5 questks): - Editor de texto (2010/2013), Editor de 

planilha (201012013) e Noqks bhicas de Sistema Operacional (Windows 7). - Estatuto da 

Crianqa e do Adolescente (15 questdes): Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990. - 

Redapilo sobre o tema: 0 papel do Conselho Tutelar na garantia dos Direitos da Crianqa e do 

Adolescente. 

7.3.3. A Redaqlo deverh ser DissertativafArgumentativa. 

7.3.4.0s pontos da Rewilo setdo contados da seguinte forma: 

Correqlo Formal 

I - Ortografa / AcentuaqZo I Propriedade I Vocabulkrio. PontuaqZo Mixima: 8 Pontos. 

I1 - Morfossintaxe. PontuaqSo MMiucima: 8 Pontos 

111 - Pontuaq80 I Elementos de Coesilo. Pontuaplo MMaxima: 8 Pontos. 
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Totalizando: 24 Pontos. 

Corregb de Conteudo 

I - Desenvolvimento do Tema 1 Tipologia Textual / Coerdncia Textual. Pontuap50 MMima: 10 

Pontos. 

II - Selepzo de Argumentos 1 Construp50 de Argumentag50. Pontuagiio M W a :  16 Pontos. 

Totalizando: 26 Pontos. 

Pontuapb geral Miutima da Redago: 50 Pontos. 

7.3.5. Serri considerado eliminado o candidato que acertar menos de 50% (cinquenta por 

cento) da prova ou menos de 60% (sessenta por cento) das quest6es a respeito do ECA. Seni 

considerado elimiiado tamb6m o candidato que obtiver menos de 30 pontos na Redag50. 

8. DA INSCRICAOIENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

8.1. A participag50 no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-A pela 

inscrigb por meio de requerimento impress0 e seri efetuada no prazo e nas condigBes 

estabelecidas neste Edital; 

8.2. A inscrip50 dos candidates serA efetuada pessoalmente no Centro Cultural, das 08:OO As 

12:OO horas, entre os dias 10 de abril e 09 de maio de 2019; 

8.3. Ao realizar a inscrig50, o candidato dever& obrigatoriamente e sob pena de indeferimento 

de sua candidatura, apresentar original e cbpia dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade ou documento equivalente; 

b) Titulo de eleitor, corn o comprovante de votag5o ou justificativa nas 04 (quatro) dltimas 

eleip6es; 

c) CertidBes negativas civeis e criminais que comprovem n5o ter sido condenado ou estar 

respondendo, como du, pela prritica de infrapiio penal, administrativa, ou conduta 

incompativel corn a fungi0 de membro do Conselho Tutelar; 

d) Em sendo candidato do sexo masculine, certid5o de quitagzo corn as obrigagties militares; 

e) Comprovante de experidncia ou especializa@o na Area da infhcia e juventude. 
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f) Comprovante de conclustio do ensino m6dio. 

8.4. A falta ou inadequaqslo de qualquer dos documentos acima relacionados serri 

imediatamente comunicada ao candidato, que poderi supri-la at6 a data-lmite para inscriqtio 

de candidaturas, prevista neste Edital; 

8.5.0s documentos dever2o ser entregues em duas vias para f6 e contraf6; 

8.6. Documentos digitalizados sefio considerados viilidos, desde que tamb6m apresentados os 

originais ou existente apenas em formato digital; 

8.7. Eventuais entraves A inscripb de candidaturas ou 9 juntada de documentos devem ser 

imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministbrio P6blic.o; 

8.8. As informaq6es prestadas e documentos apresentados por ocasislo da inscripso sslo de 

total responsabilidade do candidato. 

9. A N ~ I S E  DA DOCUMENTACAO EXIGIDA: 

9.1. Encerrado o prazo de inscriqb de candidaturas, a Comiss30 Especial Eleitoral designada 

pelo CMDCA efetuari, no pram de 10 (dez) dias, a aniilise da documentap30 exigida neste 

Edital, com a subsequente publicaqb da relaqslo dos candidatos inscritos; 

9.2. A relaggo dos candidatos inscritos e a documentapgo respectiva s e r b  encaminhadas ao 

Minist6rio Phblico para cisncia, no prazo de 02 (dois) dias, ap6s a publicaq30 referida no item 

anterior. 

lo. DA IMPUGNACAO AS CANDZDATURAS: 

10.1. Qualquer cidadgo poderh requerer a impugnaqslo de candidato, no pram de 05 (cinco) 

dias contados da publicaqslo da relaqzo dos candidatos inscritos, em petip3o devidamente 

hdamentada; 

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados ser5o notificados 

pessoalmente do teor da impugnaqBo no prazo 02 (dois) dias, comeqando, a partir de enttio, a 

comer o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua defesa; 
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103. A Comissiio Especial Eleitoral analisarii o teor das impugnagaes e defesas apresentadas 

pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de documentos e 

outm provas do alegado; 

10.4. A Comissiio Especial Eleitoral teri o prazo de 05 (cinco) dias, contados do thine do 

pram para apresentagiio de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a 

impugnagiio; 

10.5. Conclulda a analise das impugnag6es, a Comissiio Especial Eleitoral fard publicar edital 

contendo a relagiio preliminar dos candidatos habilitados a participarem do Processo de 

Escolha em data Unificada, cabendo recurso Plenaria do CMDCA, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da data da publicagiio do edital. 

10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissiio Especial Eleitoral fa15 publicar nova relagso dos 

candidatos habilitados ao pleito, os quais se submeteeo ao exame de conhecimento 

especifico, conforme item 3.1 do presente Edital. Ap6s a realizqiio da prova e julgamento de 

eventuais recursos, a ComissZlo Especial fad publicar a relagiio defuitiva dos candidatos 

habilitados, com c6pia ao Ministdrio Mblico; 

10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informagiio ou documento apresentado, seja qua1 for o 

momento em que esta for descoberta, o candidato serh excluido do pleito, sem prejuizo do 

encaminhamento dos fatos h autoridade competente para apuragiio e a devida 

responsabilizagZlo legal. 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 

11.1. Cabe ao Poder Mblico, com a colaborag%o dos 6rgiios de imprensa locais, dar ampla 

diwlgaqiio ao Processo de Escolha desde o momento da publicagiio do presente Edital, 

incluindo informag6es quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horiirio e locais de votqiio, 

dentre outras informav6es destinadas a assegurar a ampla participaqZlo popular no pleito; 

11.2. vedada a vinculagiio politico-partidtkia das candidaturas, seja atraves da indicago, no 

material de propaganda ou insergaes na midia, de legendas de partidos politicos, simbolos, 

slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal 

vinculagi40; 

Rua Francisco Pereira de Carvalho Barros - S/N - Carnpo Grande - VenturosaIPE - CEP: 55270-00 
CNPJ: 05.651.994/0001-20 E-mail: conselhodedireitoventurosa@gmail.com 

.. 



11.3. 0 s  candidatos poderZo dar inicio a campanha eleitoral ap6s a publicaqio da relaqio 

defmitiva dos candidatos habilitados, prevista no item 10.8 deste Edital; 

11.4. A propaganda eleitoral em vim e logradouros p6blicos observarit, por analogia, os 

limites impostos pela legislaqfio eelitoral, garantindo igualdade de condiq6es a todos os 

candidatos; 

11.5. 0 s  candidatos poder%o promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de 

debates, entrevistas e distribuiHo de panfletos, desde que nio causem dano ou perturbem a 

ordem ptiblica ou particular; 

11.6. As instituiq6es pcblicas ou particulares (escolas, C h a r a  de Vereadores, rhdio, igrejas 

etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos dever%o formalizar 

convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselheiro 

Tutelar; 

11.7. 0 s  debates deverfio ter regularnento pdprio, a ser apresentado pelos organizadores a 

todos os participantes e a Comissfio Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal de 

Defesa e PromoqZo dos Direitos da Crianga e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias 

de antecedbncia; 

11.8. Cabe a Comissfio Especial Eleitoral supewisionar a realizaqio dos debates, zelando para 

que sejam proporcionadas iguais oporhmidades a todos os candidatos nas suas exposiq6es e 

respostas; 

11.9. E vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veiculos de comunicaqio em 

geral (jornal, ritdio ou televisao), faixas, outdoors, camisas, bonks e outros meios n5o 

previstos neste Edital; 

11.10. E dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo 

vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 

concorrentes; 

11.11. Nio serh permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleiqfio, em qualquer local 

ptiblico ou aberto ao ptiblico, sendo que a aglomeraqio de pessoas portando instrumentos de 

propaganda caracteriza manifestaqio coletiva, com ou sem utilizaqfio de veiculos; 
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11.12. A violaqio das regras de campanha importar6 na cassaqio do registro da candidatura ou 

diploma de posse do candidato responshvel, ap6s a instauraqio de procedimento 

administrative no qua1 seja garantido ao candidato o exercicio do contraditbrio e da ampla 

defesa. 

12. DA ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

12.1. A eleiqio para os membros do Conselho Tutelar do Municipio de Venturosa - PE 

realm-se-6 no dia 06 de outubro de 2019, das 08h is 17h, conforme previsto no art. 139, da 

Lei no 8.069190 e Resoluqilo no 15212012, do CONANDA; 

12.2. A votagb deverii ocorrer em c6dulas de votagb manual, havendo possibilidade, a 

depender das tratativas com a Justiqa Eleitoral, de utilizaqio de urna eletr6nica; 

123. As c6dulas para votago manual serZo elaboradas pela Comissio do Especial Eleitoral, 

adotando partmetros sirnilares aos empregados pela Justiqa Eleitoral em sua confecqb; 

12.4. Nas cabiies de votaqilo serio f ~ a d a s  listas com relaqio de nomes, wdiiomes, fotos e 

niunero dos candidatos a membro do Conselho Tutelar; 

12.5. As mesas receptoras de votos dever5o lavrar atas segundo modelo fornecido pela 

Cornissilo Especial Eleitoral, nas quais serilo registradas eventuais intercorrencias ocomidas 

no dia da vota@o, al6m do n~mero de eleitores votantes em cada uma das urnas; 

12.6. Ap6s a identificaqio, o eleitor assinarii a lista de presenga e proceded a votaqilo; 

12.7.0 eleitor que nit0 souber ou nio puder assinar, usarii a impressilo digital como forma de 

identificaqb; 

12.8.0 eleitor poded votar em at6 cinco candidatos; 

12.9. Serii considerado inviilido o voto: 

a) cuja ckdula contenha mais de 05 (cinco) candidatos assinalados; 

b) cuja c6dula n50 estiver rubricada pelos membros da mesa de votaqilo; 

c) cuja ctdula nit0 corresponder ao modelo oficial; 

d) que tiver o sigilo violado. 

12.10. Efetuada a apuraq50, sefio considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, 

ressalvada a ocorrencia de alguma das vedaq6es legais acima referidas, sendo os demais 

candidatos considerados suplentes pela ordem de votaqio; 
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12.11. Em caso de empate na votaggo, ressalvada a existencia de outso crit6rio previsto na Lei 

Municipal local, sera considerado eleito o candidato com idade mais elevada. 

13. DAS VEDAC~ES AOS CANDIDATOS DURANTE 0 PROCESS0 DE ESCOLHA: 

13.1. Conforme previsto no art. 139, 53', da Lei no 8.069190, 6 vedado ao candidato doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natuseza, 

inclusive brindes de pequeno valor; 

13.2. E tambim vedada a pdtica de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem 

indevida ao candidato, como a "boca de uma" e o transporte de eleitores, dentre outras 

previstas na Lei no 9.504197 (Lei Eleitoral), pois embora ngo caracterizem crime eleitoral, 

importam na violag2o do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos 

elementares das candidaturas; 

13.3. 0 s  candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, 

dusante elou depois da campanha, inclusive no dia da votaggo, terfio cassado seu registro de 

candidatura ou diploma de posse, sem prejuizo da apurag2o da responsabilidade civil e 

mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem; 

13.4. Cabera Comissgo Especial Eleitoral ou, ap6s sua dissolug%o, A Plenkia do CMDCA, 

decidi pela cassag2o do registso da candidatura ou diploma de posse, ap6s a instauraggo de 

procedimento admiiistrativo no qua1 seja garantido ao candidato o exercicio do contraditorio 

e da arnpla defesa. 

14. DIWLGACAO DO RESULTADO FINAL: 

14.1. Ao f i a l  de todo o Processo, a Comissgo Especial Eleitoral encaminhari relat6rio ao 

CMDCA, que far& divulgar no Diivio Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 (cinco) 

candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, em ordem decrescente 

de votqgo. 

15. DA POSSE: 

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar sera concedida pelo Presidente do CMDCA 

de Venturosa, no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no art. 139, $2', da Lei no 

8.069190; 
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15.2. Al6m dos 05 (cinco) candidatos mais votados, tambkm devem tomar posse, pel0 menos, 

05 (cinco) suplentes, tamb6m observada a ordem de votaqfio, de modo a assegurar a 

continuidade no funcionamento do 6rgfi0, em caso de fkrias, licengas ou impedimentos dos 

titulares. 

16. DAS DISPOSIC~ES FINAIS: 

16.1. C6pias do presente Edital e demais atos da Comissfio Especial Eleitoral dele decorrentes 

se60 publicadas, corn destaque, nos 6rg%os oficiais de imprensa, no sitio eletranico da 

Prefeitura Municipal de Venturosa - PE, bem como afuradas no mural da Prefeitura 

Municipal, da C h a r a  de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de 

Defesa e Promoq&o dos Direitos da Crianqa e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de 

Referencia de Assistencia Social (CRAS), Postos de Sacde e Escolas da Rede Kblica 

Municipal; 

16.2. 0 s  casos omissos sera0 resolvidos pela Comissfio Especial Eleitoral, observadas as 

normas legais contidas na Lei Federal no 8.069190, na Lei Municipal No 65812011 e nas 

Resoluq6es expedidas pelo CMDCA. 

16.3. E de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicagfio de todos os atos, 

editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos membros do 

Conselho Tutelar; 

16.4. E facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes credenciados perante a 

Comissfio Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo 

as cerimanias de lacraqso de urnas, votaqfio e apuraqfio; 

16.5. Cada candidato poderh credenciar, at6 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (urn) 

representante por local de votaqfio e 01 (urn) representante para acompanhar a apurag%o dos 

votos e etapas preliminares do certame; 

16.6.0s trabalhos da Comiss50 Especial Eleitoral se encerram com o envio de relat6rio fmal 

contendo as intercorrencias e o resultado da votaqfio ao CMDCA; 

16.7.0 descumprimento das normas previstas neste Edital implicarh na exclus%o do candidato 

ao processo de escolha. 
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Encaminhe-se e6pias ao Ministerio Publico, Poder Judicihrio e C%mara Municipal locais 

Venturosa, 05 de Abril de 2019. 

-~r&dente do CMDCA - 
VenturosaPE 
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ANEXO 

Calendhrio Referente ao Edital no 0112019 do CMDCA 

1 - InscriqBes no Centro Cultural, do dia 10/04/2019 at6 o dia 09/05/2019, das 08:OO As 12:OO 
horas; 

2 - Anhlise dos Requerimentos de inscriqties: de 13/05/2019 a 24/05/2019 

3 - Publicaflo da lista dos candidatos com inscrip3es deferida: at6 3 1/05/2019 

4 - Prazo para impugnagaio das candidaturas: At6 05 (cinco) dias ap6s a publicaqiio da lista 
mencionada no item acima (item 4). 

5 - Analise e decisgo dos pedidos de impugnaq50 pela ComissSLo Especial Eleitoral: at6 
28/06/20 19. 

6 - InterposiqEo de recurso A Plenaria do CMDCA, quanto ao decidido no item acima (item 
5): de 01/07/2019 a 05/07/2019. 

7 - DivulgaqSLo do resultado do julgamento dos recursos e publicaqib da lista preliiinar dos 
candidatos com inscrigao deferida: 08/07/2019 a 11/07/2019. 

8 - Prova de conhecimentos especificos - 21/07/2019 

9 - Publica@o do resultado da prova: 26/07/2019 

10 - InterposigFio de recurso quanto ao resultado da prova: 29/07/2019 a 02/08/2019 

11 - Diwlgaqaio do resultado dos recursos e publicaqEo da lista defmitiva dos candidatos 
habilitados, em ordem alfab6tica (e inicio do prazo para realiza@o da campanha eleitoral 
pelos candidatos): 09/08/2019; 

12 - Dia da votaqaio: 0611 01201 9; 

13 - Divulgagaio do resultado da votagfio: imediatamente apbs a apura@o; 

14 - Publicaqaio do resultado: 08/10/2019 

15 -Pram para recurso do resultado da eleiqzo: de 09/10/2019 a 10/10/2019; 

16 - Publicagio do resultado do julgamento dos recursos, com proclama@o do resultado final 
da elei@o: 2211 0120 19; 

17 - Posse e diplomag?lo dos eleitos: 10 de janeiro de 2020. 
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