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EDI丁AL NO OOII2019

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIC!PAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA

CR!ANCA E DO ADOしESCENTE DE ALAGOINHA - PE - nO uSO da at「ibui9fめque lhe 6

COnferida pelas Leis nO 555/2003 e 780/2015, faz pub=car o Edital de Convoca辞O do

Processo de Escolha em Data Un胴cada para membros do Conse旧O Tutelar - Quadrienio

202012024.

1。 PROCESSO DE ESCO」HA

l,1 O presente processo de Esco旧a em Data Unificada 6 disc朝nado peIa Lej 8.069/90

(ECA), ResoIu?aO nO 139/2010 alterada pela Resolu9aO nO 170/2014 do Conanda e peIas
Leis nO 555/2003 e 780I2015 e Resolu9きo nO Ol de 2019 do CMDCA, Sendo realizado sob

a responsa輔dade deste e fiscaliza9ゑo do Minist6「io P巾o=co, que atua Perante O Juizo da

輔ancia e Juventude, da Comarca, tOma m輔CO O Processo de Escolha em Data

Un綱Cada para membros do Conse阻O Tutelar pa「a o quadri台nio 2020/2024, mediante

COndie6es estabelecidas neste Edital.

1.2. Os memb「os do ConseIho TuteIa「 local se「肴o esco岨idos mediante o suf「急gio

unive「sal, di「eto, SeCretO e facultativo dos eIeitores do munlCIPIO, em data de O6 de

Outubro de 2019, Sendo que a posse dos eleitos e seus 「espectivos suplentes oco「rera em

data de lO dejaneiro de 2020;

1.3. Assim sendo, COmO fo「ma de dar inicio, 「egulamenta「 e ampia visib掴dade ao

Processo de Escolha em Data Un摘Cada para membros do Conselho Tutelar para o

quat「i台nio 2020/2024, tO「na Pd胡CO O PreSente EditaI, nOS Seguintes te「mos:

2。 DO CONSELHO TUTELAR

Conselho Tuteiar 6 6「gao permanente e aut6nomo, naO jurisdicional, enCa「regado peIa

SOCiedade de zelar peIo cumprimento dos direitos da crianea e do adolescente.

Em cada Municipio e em cada Regiao Administ「ativa do Distrito Fede「al have「急, nO

minimo, 1 (um) Conselho Tutela「 como 6rgao integrante da administra9aO P圃ica Ioca上

COmPOStO de 5 (Cinco) membros, eSCOIhidos pela popula9aO Iocai pa「a mandato de 4

(quatro) anos, Permitida l (uma) recondu9aO, mediante novo p「OCeSSO de escolha em

iguaIdade de es∝)lha com os demais pretendentes"

O processo de esc○旧a dos membros do Conselho TuteIar deve「a, Preferencialmente,

Observar as segu輔es di「et「izes: O processo de escolha para a fun辞O de conselhei「O

tutelar se「a pa「a o p「eenchimento de cinco membros tituIa「es e suplentes.

Cabe aos memb「os do ConseIho TuteIar, agindo de forma colegiada, O eXe「Cicio das

atribui96es contidas nos ar口8-B, Par" dnicol, 90, §3O言nciso町95, 131, 136, 191 e 194,

todos da Lei nO 8.069/90, Observados os deveres e vedae6es estabelecidos po「 este

DipIoma, aSSim como peIas Leis Municipais nO 555/2003 e 780/2015"

1 Incoapo「adopelaLei nO 13.010/2014‘
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De acordo com o inciso = do Art. 5O da Resolueao 139/2010, Publicada peIo CONANDA, a

Candidatu「a deve「台ser individual, naO Sendo admitida a composi9aO de chapas.

O ConseIho MunicipaI de Defesa dos Di「eitos da C「ian9a e do AdoIescente dever釦nstitui「

uma Comissao Especial de compos19aO Paritaria entre conse冊eiros de representantes do

gove「no e da sociedade civil, Para a 「ealiza9aO do Processo de EscoIha em data

Un挿cada dos Conselheiros Tute!ares, a realiza「-Se em O6 de outubro de 2019.

O Conseiho Municipal de Defesa dos Direitos da C「ian9a e do Adolescente no uso de

SuaS at「ibui96es divuIga「急O editaI do processo de escoIha de conse旧eiros tutelares, nOS

murais dos p「incipais 6rgaos P轟blicos, na Sede e site da Prefeitu「a e na Sede do CMDCA,

todas as Secretarias Municipais, SObre:

l - a documenta辞o exigida dos candidatos;

= - aS regraS do P「OCeSSO de Esco肌a em Data Unificada, COntendo as condutas

Perm鮎das e vedadas aos candidatos;

冊as san96es previstas para o descumprimento das regras do Processo de Escolha em

Data Un綱Cada;

lV - impugna96es, reCurSOS e Out「aS fases do Processo de Escolha em Data Un摘cada; e

V - das veda96es.

3. DOS REQUISITOS BÅs!COS EX書G!DOS DOS PRET削D酬TES A FUNCÅo DE

CONSELHEIRO TUTELAR

3.1 Idade superio「 a vinte e um anos, COmPrOVada atraves de apresenta9aO de c6pias do

RGeCPF;
3.2 Residir no municipio de Alagoinha - PE事POr nO minimo O3 (tr台s) anos, COmPrOVado

mediante ap「esentaeao de Decla「a9aO emitida peIa Justi9a Eieitoral;

3.3 Experi合ncia e/Ou COnhecimento na area de defesa ou atendimento dos direitos da

Crjan9a e do adolescente, ateStadas mediante apresenta辞O de declara9aO de entidades

da sociedade civi! que t「abaihem na defesa, P「OmOeaO e atendimento as c「ian9aS e

adolescentes, Cadastradas no Conse冊O Municipal de Defesa dos Di「eitos da Crian?a e do

Adolescente de Aiagoinha, COnforme inciso V, do Art. 4O da Lei Municipa1 555/2003;

3.4 Reconhecida idoneidade mo「aI e civil comprovada atrav6s de ap「esenta9aO de

Certid6es Negativas emitidas pela Justi9a EstaduaI e Fede「al;

3.5 Estar quite com a Justi9a Eieito「aI mediante apresenta9aO de Certidao Negatjva

日eitoral;

3.6 Ter conclu「do o Ensino Medio, aPreSentando c6pia de ce輔Cado de concIusao ou

Ficha19;

3.7 Esta「 quite com as obriga96es m胴ares.

4葛DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAe6ES

4.1 Os conseiheiros tutelares exe「CeraO SuaS atividades em regime de dedicaeao

exclusiva em jomada de 40 (quarenta) horas semanais / 08 (Oito) horas di乞涌as,

assegurando sistema de pIantao durante periodo notu「no,軸ais de semana e fe「iado,
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COnforme c「OnOgrama definido pelo Regimento Inte「no do Conse!ho Tutelar,

resgua「dando o que preconiza o ECA.

4.2 O vaIor do vencimento segul「a O que aP「egOa O Art. 23 da Lei Municipa1 555/20O3.

4.3. Se eleito para integrar o Conse旧O Tutelar o servido「 municipaI, POdefa optar entre o

Valor da remunera9aO do cargo de Conse旧ei「O Ou O Valor de seus vencimentos, ficando一

冊e garantidos:

a) O retomo ao cargo, emPregO Ou fun9aO que eXerCia, aSSim que軸do o seu mandato;

b) A contagem do tempo de serv垂o para todos os ef引tos legais, eXCetO Para P「OmO9fo

POr mereCimento.

5。 DAS A丁RIBU案eOES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUT軋AR

5・1 As atribuie6es dos membros do ConseIho Tute!a「 estao previstas no art. 136 da Lei

8.069/90 - Estatuto da C「ian9a e do Adolescente.

6. DA COMISSÅo ESPECtA」

6・1 A Comissao EspeciaI do Processo em data Un綱cada e encarregada de analisar os

Pedidos de 「egistro da candidatu「a e da「 ampla publicidade a rela9aO dos insc「itos.

6.2 Recebe「 impllgna96es, nO PraZO de 5 (Cinco) dias contados da publica9aO das

insc「i96es deferidas, candidatos que nao atendam aos 「equjsitos exigidos言ndicando os

elementos probat6「ios.

6.3 No踊car os candidatos impugnados, COnCedendo-1hes prazo pa「a apresenta9aO de

defesa.

6.4 Reaiiza「 「euniao pa「a decidir ace「Ca da impugna9aO da candidatu「a, POdendo, Se

necess釦O, OuVi「 testemunhas eventualmente arroladas, dete「mina「 a juntada de

documentos e a 「ealiza9aO de out「as dilig台ncias.

6.5 Das decis6es da Comissao Especial do Processo de Esco旧a em Data Un桶Cada

caber急recu「SO a Plena「ia do ConseIho Municipa! de Defesa dos Direitos da C「ian9a e do

Adolescente, que Se 「eunifa, em Carater eXtraOrdinario, Pa「a decisゑo com o maximo de

Celeridade.

6.6 Esgotada a fase 「ecursaI, a Comissao Especia=ara pu輔Car a 「eIa9aO dos candidatos

hab冊ados, COm COPIa aO Ministe「io Pdblico.

6・7 Realiza「 reunjao des帥ada a da「 COnhecimento fo「mal das regras da campanha aos

Candidatos conside「ados hab冊ados ao p!eito, que鉦ma「ao comp「omisso de 「espeita-Ias,

SOb pena de imposi9あdas san96es previstas na legisla鈎o Iocal葛

6.8 Estimular e fac冊a「 O encaminhamento de noticias de fatos que constituam vioIa9ゑO

das regras de campanha por parte dos calldidatos ou a sua ordem.

6・9 Analisar e decidir, em Primei「a instancia adminis[rativa, OS Pedidos de impugna9aO e

Out「OS incidentes ocorridos no dia da vota9aO.

6.10 Organizar o Processo de EscoIha Un綱Cada que oco「rera no dia O6 de outubro de

2019.

6,1 1 Escolhe「 e divulgar os iocais de vota弟O.

6. 12 DivuIgar言mediatamente ap6s a apuraGaO, O reSultado oficial da vota9aO.
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7, DOS IMPEDIMENTOS

7.1 Sao impedidos de servi「 no mesmo conse看ho ma「ido e mulhe「, aSCendentes e

descendentes, SOg「O e gen「O Ou nO「a, irmaos, Cunhados, du「ante o cunhadio, tio e

SOb「inho, Padrasto ou mad「asta e enteado, COnforme previsto no Art. 140 do Estatuto da

Crianea e do Adoiescente. (ECA).

7.2 Sao impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os c6njuges, comPanhejros,

ainda que uniao homoafetiva, Ou ParenteS em Iinha reta章COlate「al ou por a血idade, ate O

te「ceiro g「au言nclusive, COnfo「me previsto na Resolu辞O 139/2010, Pub=cada peIo

Conse肌o Nacional dos Direitos da Crian9a e do AdoIescente. (CONANDA),

7.3 E tamb6m impedido de se insc「ever no Processo de Escolha un綱Cado o memb「o do

Conselho Tutela「 que:

a) tive「 sido empossado para o segundo mandato consecutivo at6 o dia lO de janeiro de

2013;

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogaeao, POr Perfodo ininte「rupto superior a

Ol (um) mandato e meio.

7.4 Estende-Se O impedimento ao conse冊eiro tuteiar em 「ela9fo a auto「idade judicia「ia e

ao representante do Minist6rio P心blico com atua9aO na Justi9a da ln給ncia e da Juventude

da mesma comarca estaduaI.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

8.1. O Processo de Escolha pa「a memb「OS do Conselho Tutelar observa「急o caIenda「io

anexo ao p「esente Edital;

8.2. O Conseiho Municipal dos Direitos da Crianea e do Adoiescente, nO uSO de suas

at「ibuig6es, fa「a pu輔Ca「 editais espec稲cos no Diario OficiaI ou meio equivalente para

Cada uma das fases do p「OCeSSO de esco冊a de membros do Conse肌O Tutela「, dispondo

SObre二

a) Inscri?6es e entrega de documentos;

b) ReIa9aO de candidatos insc「itos;

C) Relacao p「e=minar dos candidatos conside「ados hab晒ados, aP6s a an釦Se dos

docu mentos;

d) Ap"ca9aO de P「OVa de Conhecimento Espec摘co;

e) Reia9aO de軸tiva dos candidatos ∞nSiderados hab冊ados, aP6s o julgamento de

eventuais impugna96es;

f) Dia e Iocais de vota9aO;

g) Resultado pre=minar do pleito, logo apds o ence「「amento da apura蜜O;

h) ResuItado final do pleito, aP6s o juIgamento de eventuais impugna96es; e

i) DipIoma9aO e Posse,

9。 DA INSCRleÅol削TREGA DOS DOCUMENTOS

9・1 A participa9aO nO P「eSente P「ocesso de Escolha em Data Un綱Cada inicia「-Se-a Pela

inscr嘩O POr meio de reque「imento e sefa efctuada no prazo e nas condi96es

estabeIecidas neste EditaI.

9・2 A inscr吟ao sefa efetuada pessoaImente, na Sede do Conse肌O Municipal de Defesa

dos Direitos da Crian9a e do Adolescente de Alagoinha - PE a qua=unciona nas
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depend全ncias da Secretaria MunicipaI de Assist台ncia SociaI, Situada a Rua Tenente

Do「gival Galindo, nO 140 (1O anda「) - Cent「o Alagoinha - PE, logo ap6s a pu闘ca9fo do

Edital do Processo de Es∞lha dos p「etendentes a fun辞O de conselheiro tutela「 conforme

P「eVisto na Reso!u9aO 17O de dezembro de 2014 do CONANDA - que aIterou e

acrescentou disposi9aO a Resolu9aO 139 de 2010.

9.3 As inscr19OeS SeraO realizadas no periodo de O8 de abril de 2019 a O8 de maio de

2019, de acordo com o prazo estabeIecido no Edital pu輔cado pelo Conselho Munieipal

de Defesa dos Di「eitos da C「ian9a e do Adolescente do municfpio de Alagojnha - PE.

9.4 As info「mae6es prestadas na insc「i辞O SaO de total responsab棚ade do candidato.

9.5 Ao realiza「 a InSCr吟aO, O Candidato deve「急　apresentar o「iginal e c6pia dos

documentos em duas vias para掩e cont「a惟置

9.6 Cada pessoa insc「ita recebefa um ndme「o de inscrieao onde, CaSO eIa seja hab冊ada,

este mesmo ndme「o sera u輔zado como sua iden珊CagaO nO PrOCeSSO de elei9aO.

10. FASE RECURSAL

lO.1 ReaIizado o processo de escolha em Data Un桶Cada, OS reCu「SOS deve略o ser

dirigidos ao Coordenado「 da Comissao EspeciaI do Processo de Esco旧a e protocolados

no Conse冊O Municipal de Defesa dos Direitos da Crianea e do Adolescente, 「eSPeitados

OS PraZOS eStabelecidos neste Edital,

10.2 JuIgados os recu「SOS, O reSuItado軸al sera homoIogado pelo Coordenador da

Comissao EspeciaI do Processo de Escoiha em Data Un綱cada.

10,3 O Candidato podera ter acesso as decis6es da Comissao Especial para軸S de

interposi9aO dos 「ecu「SOS PreVistos neste EditaI, mediante so=cita辞O formalizada.

10.4 Das decis6es da Comissao Especial do processo de escolha cabefa recu「sos a

Plen緬a do conselho municipal que se reunifa, em Ca「ate「 eXt「aOrdina「io, Para decisfo

COm O maXimo de celeridade,

10.5 A decisao proferida nos recursos pela Comissao Especial do Processo de escoiha

em Data Un摘cada 6 i「reco面vel, na eSfe「a administrativa.

10.6 Esgotada a fase 「ecu「Sal, a Comissao Especiai publica「a a rela9aO dos candidatos

hab冊ados, COm C6pia ao M面st6「io Pdblico.

Os recursos deve「ao ser p「OtOCOlados em formuIarios p「op「iO, COnStante nO aneXO deste

edital no pe「fodo de 13/05 a 17/05.

O candidato impugnado te「a O5 (Cinco) dias a pa面「 da data de publicagao da Iista dos

hab胴ados e nao hab冊ados pa「a apresentar sua defesa.

11. ANÅしISE DA DOCUMENTAeÅo EXIG!DA

=.1 AnaIise da documenta9aO eXigida p「evista na resoIu辞o e edital pub!icado pelo

Conselho MunicipaI dos Direitos da C「ian9a e do Adolescente.

11,2 A analise dos documentos se「a reaIizada no prazo de O2 (dois) dias ap6s o

encer「amento do recebimento da documenta9fo.
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12. DA IMPUGNACÅo Ås cAND!DATURAS

12.1 A pa砧「 da pubIica9あda lista de揃tiva dos candidatos hab胴ados a participarem do

ProCeSSO de esco旧a, nO PraZO de O7 (Sete) dias, quaIque「 Cidadao maior de 18 anos e

CaPaZ, POdera reque「er a impugnaeao do postuIante, em Peti辞o devidamente

fundamentada.

12.2 Ocorrendo falsidade em qualque「 documenta9aO aP「eSentada o postulante sera

excluido sumariamente do p「ocesso de escoIha em data unificada, Sem Prejufzo do

encaminhamento dos fatos a auto「idade competente para apura9aO e a devida

「esponsab掴za9aQ Iega上

12.3 Ap6s an釦se da documenta辞o peIa Comissao EspeciaI se「a pub=cada a lista dos

Candidatos hab冊ados a participarem do p「ocesso de escoIha em data Unificada, que

OCO「re庵no dia O6 de outubro de 2019.

12・4 No dia 27 de maio de 2019, Sefa pu輔Cada a lista de candidatos hab冊ados e nfo

hab冊ados pa「a o certame.

13. DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA uNIFICADA

1 3.1 Esta etapa definira os conseiheiros tute看ares航ulares e os suplentes.

13,2 O P「ocesso de Escolha em Data Un綱Cada 「eaIizar-Se-a nO dia O6

2019, das O8h as 17h, horario previsto no Art. 139 do Estatuto da

Adolescente (ECA) a realiza-Se na EREM - Escola de Refe「encia do

Gonealo Antunes Beze「ra, Escola Municipal Jos6 Paes G「amim e Escoia

CeIso Ga=ndo.

14. DAS VEDAC6ES AO CAND!DATO DURANTE O PROCESSO DE
DATA UNIFICADA

14.1 Conforme previsto no parag「afo 3O do artigo 139 do Estatuto da

de oulubro de

C「ianca e do

Ensino Medio

Municipal Luiz

ESCOLHA EM

Crian9a e do

Adolescente e vedado ao candidato doar, Oferecer, PrOmete「 Ou ent「egar aO eleitor bem

Ou Vantagem PeSSOal de qualquer natureza言ncIusive brindes de pequeno vaIor.

15. EMPATE

15.1 Em caso de empate, te「a P「efer台ncia na class桶Ca9fo, SuCeSSivamente: O Candidato

que obtiver maio「 grau de escoIaridade; PerSistindo o empate, O Candidato com idade

mais eIevada, 「eSSalvando outros c「iterios previstos em Lei Municipa上

16. D!VULGACÅo DO RESULTADO FINAL

16.1 Ao final de todo processo, a Comissao EspeciaI divulgara o nome dos cinco

COnSeIheiros tutelares titula「es escoIhidos e suplentes em ordem dec「escente de vota辞O

Seguindo o calendario anexo a este edita上

17. QUINTA ETAPA - FORMACÅo INICIAL

17.1 Esta etapa consiste na forma辞o dos conseIheiros tutela「es, Sendo obrigat6「io a

P「eSen9a de todos os candidatos class摘cados, em nO minimo 70% da carga ho「釦a

Ofertada, O que Sera COnfirmado atrav全s de lista de presenea di書面a, SOb pena de sua

elimina9aO.

R脚Tenente Dorgival Galindo言40, 1O Andar, Centro, AIagoinha-PE, CEP : 55 260-000

Tel∴ (87) 3839-1545 - CNPJ: 05.747.330/0001-妙

E皿ail: Cmdcaagoinhape㊧gmail・COm



P基脚間∬㈹】α動けO生

月し月働柳醐

CONSE」HO MuNlc寒PAしDOS DIR酬TOS DA

cR漢ANCAたADOLESCたNTE Dた

ALAcO寡NNHA - Pた

17'2 A Comissao divulga「a no dia 17 de outub「O de 2019, O Iocal e a hora de 「eaIiza9負o

da fo「maeao.

17・3 A ca「ga hor釦a da capacita9約sefa de 16 (dezesseis) horas, a Ser realizada em O2

〈dois) dias,

18. DA DIPLOMAeÅo E POSSE

18"1 A posse dos conselheiros tutelares dar-Se-a PeIa Senho「 P「efalto Municipal ou

PeSSOa POr e!e designada no dia lO de janei「O de 2020, COnforme previsto no parag「afo

2Odo Art. 139 do Estatuto da Crianea e do Adolescente (ECA).

19. DAS D!SPOSIC6ES FINAIS
19.1 Os casos omissos serao resoIvidos pela Comissao Especial observadas as normas

legais contidas na Lei Federal nO 8.069/90 e Resolueao 170 de 2014 do CONANDA, bem

COmO na Leis Municipais nO 555/2003 e 780/2015.

19・2 E de inteira responsa軸dade do candidato acompanhar a pubIiea9aO de todos os

atos, editais e comunicados refe「entes ao p「ocesso de escolha em data unificada dos

COnSelheiros tutelares.

19.3 O descumprimento dos dispositivos Iegais previstos neste Edita=mplica「a na

excIusao do candidato ao p「OCeSSO de escolha.

Alagoinha - PE, 05 deab刷de2019.

Comissao EsDeCial割eito「a上

DucyIma Maria Pereira de A「a均O Brito (Govemo) - Coordenador;

J6cema「 Galindo e S=va (Govemo);

Dienne Gleide Co「deiro da Silva AImeida (Govemo); - ReIatora.

Maria do Socorro da S柄a Batista (Govemo);

Aline C輔a F「eire Ga血do (Govemo);

Euba Diane de Lima (Nao Gov.);

Silvana Perei「a da Silva (Nao Gov.〉

Nataきy Gesica Miranda Fran?a (Nao Gov.〉

Maria Aux硝ado「a do Nascimento (N室o Gov.)

Joseane AIves da SiIva (Nao Gov.)

År垂O de Brito

Prcsid e皿章e

同朋e肋o M〃nic加l虎D4おa仇鄭D九・eわざめの壷〃争a e

俄7 Aゐ)転事Cenle - 〔婦のα

ma Tenente Dorgival Galindo言40, lO Andar. Centro, Alagoinha-PE, CEP ’55.260-000

Te上(87) 3839-1545 - CNPJ: 05.747.330/000ト69

E-m諒Cmdcaagoinhape@gmaiし∞m


