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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE IRAÍ - CMDCA 

 

EDITAL Nº 01/2019 

TORNA PÚBLICO QUE ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 

CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO 

DE IRAÍ – RS PARA MANDATO DE 10 DE JANEIRO DE 2020 A 10 DE 

JANEIRO DE 2024. 

 

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

do Município de Iraí – CMDCA, no uso das atribuições legais que são conferidas pela 

Lei Municipal nº 2.823/2015, de 10 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre as Políticas 

Dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iraí/RS – CMDCA e alterações 

posteriores, torna público o presente EDITAL de convocação para processo de 

escolha de 05 (cinco) Conselheiros Tutelares titulares, em 06 de outubro de 2019, e 

também para membros suplentes, do Conselho Tutelar para o quadriênio de 10 de 

janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2024 pela Resolução nº 01/2019, do CMDCA local. 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 As inscrições serão processadas em conformidade com o que dispõe a 

Lei Federal 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Resolução 

nº 170 de 10 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CONANDA), Resolução nº 203, de 2019 do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescentes (CEDICA/RS), assim como as leis municipais 

de criação do CMDCA e do Conselho Tutelar. 

1.2 O presente Edital visa divulgar as normas, datas e procedimentos para 

o processo de escolha de conselheiros (as) tutelares e suplentes de cada Conselho 

Tutelar do Município. 
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2. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 

DE IRAÍ/RS: 

 

Data: 29 de abril de 2019 à 28 de maio de 2019. 

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Social e 

Habitação. 

Horário: SOMENTE PELA PARTE DA MANHÃ – Das 7:30 às 11:30 horas. 

 

3. CRONOGRAMA 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 05/04/2019 

Período de Inscrição 29/04 a 28/05/2019 

Homologação das Inscrições 29/05/2019 

Recursos das Inscrições não 

homologadas 

31/05/2019 

Publicação dos recursos e 

homologação final das inscrições 

04/06/2019 

Período para Impugnações 05/06 a 06/06/2019 

Publicação das Impugnações 07/06/2019 

Período de Defesa das Impugnações 

(Comissão Eleitoral) 

11/06 a 12/06/2019 

Publicação da Defesa da Impugnação 

(Comissão Eleitoral) 

13/06/2019 

Resultado e Homologação das 

Candidaturas (candidatos aptos a 

campanha) 

14/06/2019 

Período de Campanha Eleitoral 15/06 a 03/10/2019 

Eleição para Conselheiro Tutelar 06/10/2019 

Publicação dos resultados da Eleição 07/10/2019 

Período de Recursos das Eleições 08/10 a 10/10/2019 

Publicação dos Recursos 11/10/2019 
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Posse dos Candidatos Eleitos 10/01/2020 

Transição dos Candidatos 10/01 a 14/01/2020 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

4.1 - Somente poderão concorrer a eleição os candidatos que preencherem 

os seguintes requisitos de acordo com o Art. 33 da Lei Municipal nº 2.823/2015 de 10 

de fevereiro de 2015. No ato da inscrição, o interessado deverá comprovar o 

preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 

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

III - não possuir antecedentes criminais; 

IV - reconhecida idoneidade moral; 

V - residir no município; 

VI – escolaridade mínima de Ensino Médio Completo. 

VII - não ser ocupante de cargo público municipal de provimento em comissão; 

VIII - não ser detentor de cargo eletivo, salvo a exceção estabelecida no § 2º 

do Art. 47 da Lei 2.823/2015, observadas as alterações posteriores, em especial, a 

Lei Nº 3.093/2019. 

IX – estar em pleno gozo de suas aptidões físicas e mentais para o exercício 

da função de Conselheiro Tutelar, e 

X – ter participado de curso, seminário ou jornadas de estudo cujo objeto 

tenha sido o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA ou a discussão de políticas 

de atendimento à criança e ao adolescente. 

 
4.2 - O preenchimento dos requisitos legais dever ser comprovado no ato da 

candidatura. 

 § 1º - O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, exceto nos 

casos em que houver compatibilidade de horários, devidamente comprovada no ato 

da inscrição. 

§ 2º - A inscrição será gratuita e deverá ser feita pessoalmente pelo candidato 

e não será aceita inscrição por procuração. 
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§ 3º - Toda a documentação necessária para a comprovação dos requisitos 

descritos no item 4.1 e exigidos no item 5 deste Edital devem ser entregues junto com 

a ficha de inscrição, sob pena de indeferimento da candidatura. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

1 – Certidão Negativa Criminal, Certidão Negativa Cível e Certidão de 

Negativa de Protesto; 

2 – Carteira de Identidade (Xérox e Original); 

3 -  Cadastro de Pessoa Física – CPF (Xérox e Original); 

4 – Título de Eleitor e Comprovante da última eleição; 

5 – Comprovante de residência (xérox); 

6 – Certificado de conclusão do Ensino Médio (Original ou cópia autenticada); 

7 – Atestado Médico de pleno gozo de suas aptidões física e mentais para o 

exercício da função de Conselho Tutelar; 

8 – Apresentar certificado de Cursos, seminário ou jornadas de estudo cujo 

objetivo tenha sido o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA ou a discussão de 

políticas de atendimento à criança e ao adolescente. 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  

1- As inscrições serão analisadas e homologadas no dia 29 de maio de 

2019, em decisão fundamentada, pela comissão eleitoral, fiscalizada pelo Ministério 

Público. 

2 – Constatado o Candidato com Certidão Cível, Criminal e de Protesto será 

o pedido de inscrição apreciada pela comissão eleitoral, homologada a decisão pelo 

Ministério Público. 

 

7. DA COMISSÃO ELEITORAL: 

   Será composta por 03 (três) membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo Ministério Público.  

 

8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS, HOMOLOGAÇÃO DAS 

CANDIDATURAS:  
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          A homologação final, após o período de recurso será publicada no dia 14 

de junho de 2019. 

 

9.  DA CAMPANHA: 

1 - O período da Campanha Pública dos candidatos que tiverem a sua 

inscrição homologada será de 15 de junho de 2019 à 03 de outubro de 2019. 

2 - Conforme Art. 31 § 3º, da Lei Municipal nº 2.823/2015, de 10 de fevereiro 

de 2015 é VEDADO: 

3 - Durante o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é 

vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, sob pena de 

cancelamento de sua candidatura, o que será decidido mediante voto da maioria 

absoluta dos membros do CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público. 

Os (as) candidatos(as) poderão promover as suas candidaturas junto a 

eleitores(as), por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde 

que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular. 

É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral (jornal, rádio, redes Sociais ou televisão), faixas, outdoors, 

camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital; 

É dever do(a) candidato(a) portar-se com urbanidade durante a campanha 

eleitoral, sendo vedada a propaganda difamatória, caluniosa ou injuriosa irreal ou 

insidiosa ou que promova ataque pessoal a outros concorrentes; 

Não será permitido propaganda que implique: 

a) perturbação à ordem; 

b) danos ao patrimônio público ou particular, 

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

dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, incluídos brindes 

de pequeno valor, em troca de apoio a candidaturas. 

d) criação de expectativas na população e promessa de resolver eventuais 

demandas que não se enquadrem nas atribuições do Conselho Tutelar. 

Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito local 
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público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando 

instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem 

utilização de veículos. 

A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da 

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

de procedimento administrativo no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 

 

10. DA ELEIÇÃO: 

A eleição do Conselho Tutelar de Iraí será realizada no dia 06/10/2019, no 

horário das 08:00 ás 17:00 horas, no seguinte local de votação: Câmara de 

Vereadores de Iraí/RS. 

10.1- Poderá votar todo eleitor do Município de Iraí que tiver com sua 

obrigação eleitoral regularizada, munido do Título de Eleitor ou documento de 

identidade; 

10.2 – Cada eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos, dentre os 

candidatos relacionados na cédula oficial. Sendo anulado os votos para mais de 5 

(cinco) candidatos. 

10.3 - Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a apuração dos 

votos, sob a responsabilidade dos Membros da Comissão Eleitoral, Conselho 

Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público. 

 

11.  DOS RESULTADOS: 

Concluída a apuração dos votos, o Conselho Municipal dos Diretos da Criança 

e do Adolescente publicará o resultado, providenciando a divulgação dos nomes dos 

candidatos, nos termos do cronograma estabelecido neste Edital. 

11.1 - Os 05 (cinco) candidatos mais votados serão considerados eleitos, 

ficando os demais candidatos que obtiveram votos, pelas respectivas ordens de 

votação, como suplentes. 

11.2 - Em caso de empate considerar-se-á em primeiro lugar o maior nível de 

escolaridade; permanecendo o empate, será considerado o candidato de maior idade. 
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12. DA NOMEAÇÃO E POSSE: 

12.1 - A nomeação dos candidatos eleitos ocorrerá mediante decreto do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 

12.2 - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 (dez) de janeiro 

de 2020 às 10:00 horas na Biblioteca Pública Municipal, os quais estarão no exercício 

de seus mandatos a partir de 11/01/2020 à 10 de janeiro de 2024. 

12.3 - Ocorrendo vacância da função, assumirá o suplente que houver 

recebido o maior número de votos, obedecidos os demais critérios descritos no Art. 

43 da Lei Municipal nº 2.823/2015, de 10 de fevereiro de 2015. 

 

13. DOS IMPEDIMENTOS: 

São impedidos de servir no mesmo Conselho tutelar, marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme Art. 47 da Lei 

Municipal nº 2.823 de 10 de fevereiro de 2015. 

Também, conforme a lei Municipal nº 3.093/2019, de 03 de abril de 2019, 

deverão serem observadas as seguintes alterações: 

 Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente, estende-se o 

impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária 

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

Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. (Art. 47 § 1ª). 

 Os conselheiros tutelares que pretenderem disputar nova escolha, para 

eventual recondução (reeleição), poderão optar pela permanência no cargo durante o 

período eleitoral e/ou pelo seu afastamento temporário pelo prazo de até noventa dias, 

anteriores à eleição sem direito a percepção da remuneração durante o período da 

licença. (Art. 47 § 2ª). 

 Na hipótese da permanência prevista no § 2º, fica vedado qualquer ato 

de campanha durante o expediente efetivo do cargo. (Art. 47 § 3ª). 

 Em caso de afastamento do Conselheiro Titular, durante o período 

eleitoral, deverá ser convocado o suplente que fará jus a remuneração integral do 

titular, enquanto estiver no efetivo exercício do cargo. (Art. 47 § 4ª).  
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14.  DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

 O exercício da função de Conselheiro Tutelar está vinculado, para fins de 

contraprestação do serviço prestado, à Secretaria de Assistência Social, 

Desenvolvimento social e Habitação, sendo a remuneração correspondente a 01 (um) 

Salário Mínimo Nacional. 

              Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de 

dedicação exclusiva, durante o horário previsto na Lei Municipal nº 2.823/2015 de 10 

de fevereiro de 2015, de criação do Conselho Tutelar para o funcionamento do órgão, 

sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim como da 

realização de outras diligência e tarefas inerentes à função. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, observadas as 

disposições da Lei Municipal 2.823/2015 de 10 de fevereiro de 2015 e alterações 

posteriores, que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Iraí CMDCA, e a resolução nº 01/2015 de 10 de abril de 2015. 

Serão aplicadas ao presente edital as regras, recomendações e demais 

disposições estabelecidas na Resolução nº 203 de 2019 do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CEDICA/RS). 

 

Município de Iraí/RS, 05 de abril de 2019. 

 

  

 

FABIANA FUCHINA PRESTES                                      MARCO ANTÔNIO LIRA  

Secretária do CMDCA                                                      Presidente do CMDCA 

 
 


