
EDITAL N. 001/2012. 
 

A COMISSÃO ELEITORAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES PARA O TRIÊNIO 2.012/2.016, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E EM OBSERVÂNCIA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A LEI 
MUNICIPAL N. 1.180/2009, Nº 1408/2011 e N°1428/2012 FAZ PUBLICAR O PRESENTE 
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO E OBEDIÊNCIA, NA FORMA QUE A 
SEGUIR SE DETERMINA. 
 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Artigo 1º - O presente edital regulamenta a forma de escolha e os parâmetros legais para a 

execução da eleição para escolha dos conselheiros tutelares do Conselho Tutelar da cidade e Comarca de Jaciara – MT, tratando-se órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, voltado ao atendimento da criança e do adolescente nos termos da Lei n. 8.069/90 – ECA e 

demais legislações aplicáveis à espécie, para o triênio 2.013/2.016. 

 
Art. 2º - A escolha dos membros para o triênio 2.013/2.016 do Conselho Tutelar de Jaciara - MT, 

cuja composição se dará por cinco conselheiros titulares e cinco suplentes, realizar-se-á em data, local e horário a ser estabelecido pela 

presente comissão eleitoral, através de sufrágio direto, facultativo e secreto dos eleitores previamente cadastrados e que pertençam ao 

município de Jaciara – MT. 

 

Artigo 3º - Deve o eleitor previamente cadastrado que desejar exerceu seu direito a voto 

comparecer a mesa receptora de votos munido com seu título de eleitor, sendo permitido seu acesso a cabina de votação após ser comprovada 

sua identificação através de documento oficial com foto.  

 
Artigo 4º – O mandato dos Conselheiros será de 03 (três) anos, permitida uma reeleição, 

resguardada a condição de que os atuais conselheiros titulares, embora detenham tal prerrogativa, concorrerão na mesma condição de 

igualdade entre todos os inscritos. 
  

Art. 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaciara – MT - 

CMDCA, na forma que for estabelecido por seu pleno, atribuiu a presente comissão eleitoral a responsabilidade da condução de todo o 
processo de escolha do Conselho Tutelar, incluindo seleção prévia, cabendo ainda a presente comissão eleitoral a função de Junta Apuradora, 

na contagem, apuração de votos e proclamação do resultado final. 

 

Artigo 6º - Para recebimento dos votos, a Comissão Eleitoral formará mesas receptoras de votos, 

tantas quantas forem necessárias, compostas, preferencialmente, de conselheiros do CMDCA, titulares e na sua impossibilidade de suplentes, 

sendo permitida, por conveniência da perfeita condução do pleito eleitoral e por decisão fundamentada da presente comissão eleitoral, o 

complemento por cidadãos de notória idoneidade e conduta ilibada, sendo a presidência das mesas receptoras de votos estabelecida pela 

comissão eleitoral. 

 
Artigo 7º - Compete a Comissão Eleitoral:  

a. Organizar e coordenar todo o processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho  

Tutelar, atuando também na função de Junta Apuradora, na contagem e apuração dos votos;  
b. Receber, autuar e julgar os pedidos de inscrições dos candidatos concorrentes;  

c. Receber e processar toda a documentação referente ao processo eleitoral; 

d. Providenciar os recursos financeiros necessários à realização das eleições;  
e. Decidir dos recursos e impugnações;  

f. Designar os membros das Mesas Receptora dos votos;  

g. Decidir todos os feitos postos a sua conclusão;  

h. Decidir os casos omissos nessa Resolução; 

i. Fazer proclamar o resultado e seus respectivos eleitos e suplentes. 

 

II – DAS ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL 
 

Artigo 8º - O Processo de Escolha se realizará em três etapas, a saber: 
I - inscrição dos candidatos; 

II - curso de capacitação dos candidatos; 

III - votação. 
 

Parágrafo único - a etapa a que se refere o inciso II poderá ser realizada por instituição 

incumbida regimental ou estatutariamente para esse fim, ou de notória especialização na área, escolhida pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, na forma da Lei Federal Nº. 8.666/93, ou por uma equipe técnica da área selecionados pela Comissão 

Eleitoral. 
 

Artigo 9º - São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho 

Tutelar: 
 

I - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

III - residir no Município; 

IV - possuir Diploma de Ensino Superior; 

V - atuação profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos com criança ou adolescente, comprovada 

mediante documento oficial que confirme a relação de trabalho, cumulativamente ou isoladamente, nas seguintes áreas: 1) estudos e 

pesquisas; 2) atendimento direto; 3) defesa e garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 

VI - participar, com freqüência de 100% (cem por cento), de curso prévio e outras atividades, 
quando promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, relacionadas à política de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

VII – Ser aprovado na avaliação de conhecimento específico sobre a legislação pertinente a 
proteção da criança e do adolescente. 

VIII – Ser aprovado na avaliação psicológico, a qual visa avaliar se a personalidade e o 

comportamento do candidato são condizentes com o perfil do cargo. 



Parágrafo único - Será impedido de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro (a), genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio (a) e sobrinho (a), padrasto ou madrasta e 

enteado (a). 

 

III – DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Artigo 10º - Integrará a escolha dos Conselheiros Tutelares, curso de capacitação dos candidatos que 
abrangerá as normas do Estatuto da criança e do Adolescente, bem como as peculiaridades e aspectos práticos do exercício da função de 

Conselheiro. 

I - A entidade responsável ou a equipe técnica responsável pelo curso de capacitação expedirá certificado 
aos seus concluintes, documento indispensável registro da candidatura. 

II - O Curso de capacitação terá duração máxima de 20 (vinte) horas, e realizar-se-á na data e horário 

previamente fixados. 
III - O não comparecimento ao curso de capacitação exclui o candidato do processo de escolha do Conselho. 

 
Artigo 11º - Os candidatos que participaram do curso de capacitação e não impugnados pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estarão aptos a participar do processo de escolha. 

Parágrafo único - Ao candidatar-se à função de Conselheiro Tutelar, o membro do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente deverá, simultaneamente, pedir seu afastamento deste Conselho. 

 

IV – DA PUBLICIDADE 
 
Artigo 12º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de sua comissão 

eleitoral, providenciará a publicação, no Jornal do Município e/ou em jornal de circulação no Município, dos editais de convocação e de 

divulgação de todas as etapas do processo de escolha do Conselho Tutelar. 

 

 
V – DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 13º - A inscrição provisória dos candidatos será realizada perante a comissão eleitoral 
instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que abrirá o prazo de 30 (trinta) dias para as 

inscrições dos candidatos, mediante apresentação de requerimento próprio e dos seguintes documentos essenciais: 

 
I - cédula de identidade; 

II - título de eleitor; 

III - comprovação de residência no Município; 

IV - comprovação da atuação profissional ou voluntária, referida no artigo 9, inciso V; 

V - certificado de conclusão de Ensino Superior; 

VI - certidão negativa expedida pelas justiças comum, federal e eleitoral e pela delegacia de 

polícia judiciária civil da comarca; 

VII - publicação do ato de desligamento de Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Quadro de Publicações Oficiais do Município de Jaciara para comprovação do disposto no artigo 11, parágrafo 
único; 

VIII - declaração expressa atestando que o candidato não foi condenado em processo 

administrativo disciplinar. 
IX – foto 3x4 recente 

 

Artigo 14º - Terminado o prazo para as inscrições provisórias dos candidatos, será iniciado o 
prazo de 10 (dez) dias para impugnação, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fundada na ausência de 

documentos ou de qualquer dos requisitos legais para a função de Conselheiro Tutelar. 

§1º - A impugnação às inscrições provisórias poderá ser proposta por qualquer cidadão, pelo 

Ministério Público e pelo próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§2º - Oferecida impugnação, o a Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

através da Comissão Eleitoral decidirá, de forma escrita e fundamentada, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, dando imediata ciência da 

decisão ao candidato impugnado. 

§3º - Ao candidato cuja impugnação for julgada procedente caberá recurso da decisão para o 

pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação. 
 

Artigo 15º - Não havendo impugnações ou após a solução destas, será publicado edital com os 

nomes dos candidatos que obtiveram o deferimento de suas inscrições preliminares, estando aptos a participar do curso de capacitação de 
conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, aspectos práticos do exercício da função de 

Conselheiro, ocasião em que serão publicadas as inscrições definitivas. 

 

VI – DO CADASTRAMENTO DE ELEITORES 
Artigo 16º - visando a perfeita operacionalidade das mesas receptoras de voto, uma vez que, em 

sendo possível, irão recepcionar os votos através de urna eletrônica ou de forma manual, que deverá antecipadamente conter os dados dos 

eleitores cadastrados, será disponibilizado o prazo de trinta (30) dias para cadastramento de todos os cidadãos que residam no município de 

Jaciara – MT e que se enquadrem nas prerrogativas exigidas para exercer o direito ao voto. 
§ 1º - o cadastramento a que se refere o caput deste artigo, se dará em 30 dias, das 13h00min às 

17h00min horas, na sede do CMDCA, sendo realizado apenas por pessoas previamente autorizadas pela comissão eleitoral. 

§ 2º - de acordo com a conveniência que a situação exigir, poderá ser efetuado o cadastramento 

em locais fora do âmbito da sede do CMDCA, por pessoas previamente autorizadas e desde que fiscalizado diretamente por pelo menos um 

membro da comissão eleitoral. 

§ 3º - será dada ampla divulgação a respeito do cadastramento prévio de eleitores, assim 

assegurando o amplo acesso ao legítimo direito ao voto nas eleições reguladas pelo presente edital. 

 

VII – DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
 

 

Artigo 17º - A votação para eleição dos Conselheiros Tutelares será direta e secreta, em pleito realizado sob 
a coordenação e responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de sua comissão eleitoral e 

fiscalização do Ministério Público. 



§ 1º - a votação será realizada em 01 (um) único dia, com posto de votação em local de fácil acesso aos 

eleitores, com duração mínima de 06 (seis) horas. 

§ 2º - a conveniência da comissão eleitoral, serão criadas tantas quantas mesas receptoras de votos sejam 

necessárias. 

§ 3º - deverão ser oficiados, ainda, acerca da realização da votação e da apuração, o Juízo de Direito e a 

Promotoria de Justiça, com competência e atribuição, respectivamente, para a área da Infância e da Juventude do Município. 

 
Artigo 18º - a votação se dará por meio eletrônico ou manual, por meio de urnas eletrônicas ou cédulas 

físicas, na hipótese de impossibilidade de utilização de urnas eletrônicas, sendo que a cédula utilizada para a eleição, de acordo com o 

modelo oficial, conterá o nome de todos os candidatos, podendo, em qualquer das formas de votação, cada eleitor votar tão somente em 01 
(um) candidato. 

 

Artigo 19º - no local de votação, a comissão eleitoral indicará tantas quantas sejam necessárias às mesas 
receptoras, que serão compostas por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Mesários, bem como os respectivos Suplentes. 

Parágrafo único. Não poderão ser nomeados Presidente e Mesários os candidatos e seus cônjuges, bem 
como seus parentes, ainda que por afinidade. 

 

Artigo 20º - compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de sua 
comissão eleitoral, a função de junta apuradora, bem como coordenar a apuração dos votos, garantida, em todas as fases, a fiscalização do 

Ministério Público. 

Parágrafo único. A apuração dos votos será feita logo depois de encerrada a votação, em local de fácil 

acesso e instalações apropriadas. 

 

Artigo 21º - serão eleitos Conselheiros Tutelares os 05 (cinco) candidatos mais votados, e serão 

considerados suplentes os 10 (dez) imediatamente posteriores. 

Parágrafo único. Em caso de empate na classificação terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I - tiver maior idade; 
II - maior tempo de experiência profissional, conforme artigo 9, inciso V. 

 

VIII – DOS PRAZOS 
 

Artigo 22º - no processo de escolha, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

através de sua comissão eleitoral, observando os prazos mínimos indicados, publicará edital: 
I - de convocação e regulamento do processo de escolha; 

II - de abertura de inscrições provisórias dos candidatos, sendo fixado prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias 

para a efetivação das mesmas; 

III - com os nomes dos candidatos provisoriamente inscritos, imediatamente após o término do prazo para 

realização das inscrições provisórias, informando acerca do início do prazo para impugnação das mesmas; 

IV - findo o prazo para impugnações e após a solução destas, com os nomes dos candidatos preliminarmente 

inscritos no processo de escolha, convocando-os para participação do curso de capacitação, a ser realizado na forma prevista nos artigos 50, 

51 e 52 da Lei 1180/2009; 

V - após a divulgação dos nomes dos candidatos que efetivamente participaram do curso de capacitação, 
informando sobre a data, horário e local onde será realizada a apresentação dos candidatos aos Delegados, procedendo-se a votação; 

VI - imediatamente após a apuração da eleição, com os nomes dos candidatos eleitos para integrarem o 

Conselho Tutelar, bem como os nomes dos suplentes. 
 

IX – DA NOMEAÇÃO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES 
 

Artigo 23º - concluída a apuração dos votos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente proclamará o resultado das eleições, fazendo publicar o edital correspondente nos meios adequados para pleno conhecimento, 

incluindo-se no Jornal do Município e em jornal de circulação no município. 

 

Artigo 24º - após a proclamação do resultado da votação, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente empossará os Conselheiros Tutelares eleitos, em sessão pública que realizar-se em local, data e hora a ser 

designado em edital. 

 

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 25º - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, 

normas e condições do processo de seleção estabelecidos neste edital. 
 

Artigo 26º - na classificação final entre candidatos com igual número de pontos ou votos, serão 

fatores de preferência os seguintes: 
a) melhor classificação no curso de capacitação; 

b) maior idade; 
 

Artigo 27º - Persistindo o empate após a aplicação dos fatores especificados no item acima, será 

realizado sorteio. 

 

Artigo 28º - A inexatidão das afirmativas, a apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do processo de seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 

prejuízo das sanções penais aplicáveis. 

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 29º - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

Publique-se, registre, intimem-se e cumpra-se. 

 
Jaciara, 25/06/2012 

Alice de Siqueira Silva 

Presidente CMDCA 



 


