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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei nº 261 de 01 de setembro de 1994 - Lei nº 1.684 de 26 de fevereiro de 2015 
Rua Pr. Luiz Laurentino da Silva, 385 – Mataruna – Casimiro de Abreu, RJ 
– Tel. (22) 2778-3599 

 
EDITAL CMDDCA Nº 002/19 

 

ELEIÇÕES PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÃO I E II DO 

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
CASIMIRO DE ABREU (CMDDCA), no uso das competências estabelecidas na Lei Federal nº 
8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº 261, de 
01 de setembro de 1994 e Lei nº 1.684 de 26 de fevereiro de 2015 torna público que estarão 
abertas no período de 24/04/2019 a 03/05/2019, no horário de 09h às 16h, exceto sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos, as INSCRIÇÕES para o registro de candidaturas a 
Conselheiro(a) Tutelar do Município de Casimiro de Abreu para o quadriênio 2020/2023, cujas 
eleições serão realizadas em 06 de outubro de 2019. 
 

I – DO PROCESSO DE ESCOLHA 
 

Art. 1º - O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, pela Lei Municipal nº 1.278/2009 e Lei nº 
1.683/15, assim como, Resoluções expedidas pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município de Casimiro de Abreu, sendo realizado sob a 
responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público. 

 

Parágrafo Único - O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o 

cronograma anexo ao presente Edital. 

 

II - DA DIVULGAÇÃO 
 

Art. 2º - A divulgação oficial das etapas do processo eleitoral dar-se-á através do Jornal Oficial do 
Município de Casimiro de Abreu, da afixação de cópias do Edital no átrio da Prefeitura e nos 
principais locais públicos do Município e no site oficial da Prefeitura no endereço 
www.casimirodeabreu.rj.gov.br. 

 

III - DA DEFINIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO CARGO 

 
Art. 3º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto 
por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, escolhidos pela comunidade local para 
mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução por igual período, mediante novo 
processo de escolha. 

Art. 4º - Cabem aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das 
atribuições contidas nos art. 18-B, parágrafo único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, 
todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este diploma, 
assim como pela Lei Municipal nº 1.278/2009 e posterior alterações. 

 

http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/
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IV - DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
Art. 5º - O exercício da função de Conselheiro Tutelar constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral nos termos da Lei Federal nº 8.069/90, e deverá ser 
exercida com exclusividade, vedada a acumulação com qualquer outro cargo ou função pública, 
conforme previsto no Art.14 da Lei Municipal nº 1.278/09 (alterado pela Lei Municipal nº 1.683/15). 

 
Art. 6º - Na qualidade de cargos de provimento eletivo, os Conselheiros Tutelares não serão 
considerados funcionários dos quadros da Administração Municipal, mas terão remuneração 
mensal, a título de gratificação, assegurados os direitos previstos no Art. 16, § 3º da Lei Municipal 
nº 1.278/09 (alterado pela Lei Municipal nº 1.683/15), equivalente ao cargo em comissão 
correspondente ao Símbolo COT (Art. 16, II, da Lei Municipal Nº 1.278/09), não gerando assim 
vínculo empregatício. 

 

V - DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 7º - O Conselho Tutelar funcionará normalmente de 09h às 17h, de 2ª feira a 6ª feira, sob a 
responsabilidade de, no mínimo, 03 (três) Conselheiros Tutelares. 

 
§ 1º - Os Conselheiros Tutelares se responsabilizarão pelos plantões especiais, permanentes e 
obrigatórios, para atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, através de linha 
telefônica exclusiva, inclusive nos fins de semana e feriados. 

 
§ 2º - As regras pertinentes aos plantões especiais não isentam nem eximem os Conselheiros 
Tutelares das responsabilidades estabelecidas pela Lei Federal Nº 8.069/90 (ECA). 

 
§ 3º - Para atendimento dos plantões referidos no parágrafo primeiro será obedecido o 
revezamento de 24 (vinte e quatro) por 48 (quarenta e oito) horas. 

 
§ 4º - Cada Conselho Tutelar manterá uma Secretaria, que funcionará diariamente durante o 
horário de expediente do Conselho Tutelar, destinada ao suporte administrativo e técnico 
necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalação na sua área de atuação e de 
servidores cedidos pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 5º - Cabe ao Conselho Tutelar manter intercâmbio com o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA). 

 

VI - DO NÚMERO TOTAL DE CONSELHEIROS TUTELARES 
 

Art. 8º - O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de 
Casimiro de Abreu visa a preencher as vagas de 10 (dez) titulares e 10 (dez) suplentes, 
considerando as regiões abaixo discriminadas: 

 
Região I – Casimiro de Abreu (Sede), Serra e Professor Souza - 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) 
suplentes. 

Região II – Barra de São João, Palmital, Vila Verde e Rio Dourado – 5 (cinco) titulares e 5 
(cinco) suplentes. 

 
Parágrafo Único - Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do 
CONANDA, a candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas. 

 

VII - DOS REQUISITOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 

Art. 9° - Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e dos Arts. 12, 23 a 25 da Lei 
Municipal nº 1.278/09, os candidatos a Conselheiro (a) Tutelar devem preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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I. deter reconhecida idoneidade moral; 

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

III. estar no gozo dos seus direitos políticos, na condição de eleitor do Município de Casimiro 
de Abreu; 

IV. residir  no Município de Casimiro de Abreu há mais de 02 (dois) anos; 

V. possuir escolaridade mínima de ensino médio completo; 

VI. possuir comprovada experiência no trato com a criança e o adolescente por, no mínimo, 02 
(dois) anos; 

 
Parágrafo Único - O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da 
inscrição. 

 
Art. 10 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, 
padrasto ou madrasta e enteado. 

 
Parágrafo único - 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. 11 - Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham 
votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar- se-á eleito 
aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassificado como seu suplente 
imediato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista impedimento; 

 
VIII- DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 

 
Art. 12 – A Comissão Especial Eleitoral será formada por composição paritária entre 
representantes do governo e da sociedade civil e assessores técnicos que colaborarão nos 
trabalhos da presente comissão. 

 
Art. 13 - Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos 
candidatos inscritos; 

b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os requisitos 
exigidos; 

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

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, 
podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 
documentos e a realização de outras diligências; 

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos 
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob 
pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções 
previstas na legislação local; 

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras 
de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros 
incidentes ocorridos no dia da votação; 

h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 

i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; 

j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do 
certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDDCA e do Poder Executivo 
local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores. 
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Art. 14 - Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter 
extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 

 

IX – DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

Art. 15 - O candidato deverá se inscrever, mediante requerimento próprio, conforme Modelo 
Anexo I, na sede do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito 
na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº 385, Mataruna, Casimiro de Abreu-RJ, apresentando 
os documentos elencados no artigo seguinte, no período de 24 de abril de 2019 a 03 de maio 
de 2019, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto sábados, domingos e feriados. 

 
§ 1º – São de exclusiva responsabilidade do candidato as informações prestadas e documentos 
apresentados, sob as penas da lei; 

 
§ 2º - A entrega dos documentos deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração 
outorgada pelo candidato. 

 
§ 3º - No caso da entrega de documentos por procuração, esta deverá ser feita nos moldes do 
Anexo II deste Edital, juntamente com cópia da cédula ou carteira de identidade civil, profissional 
ou militar do procurador nomeado. 

 
§ 4º - O candidato que desistir de sua candidatura deverá requerer pessoalmente por escrito à 
Comissão Especial Eleitoral o cancelamento do registro. 

 
Art. 16 - Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de 
indeferimento de sua candidatura, apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 

 

a) carteira de identidade e CPF; 

b) certidão de quitação eleitoral; 

c) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

d) prova de residência no município há no mínimo 02 (dois) anos; 
    e) comprovação correspondente a atuação do candidato mencionando as atividades      

desenvolvidas  com o público alvo (criança e/ou adolescente), através de documento Oficial. 
f) certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar 
respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa ou conduta incompatível 
com a função de membro do Conselho Tutelar; 

g) em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações militares; 

 

X - DA PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 17 – Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral 
designada pelo CMDDCA efetuará a análise da documentação exigida neste Edital, com a 
subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos. 

 

XI – DA IMPUGNAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 18 - Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do edital 
contendo a relação de candidatos inscritos, mediante requerimento dirigido à Comissão Especial 
Eleitoral e encaminhado ao CMDDCA, das 09h às 16h, contendo as razões de defesa. 

 
§ 1º - Será indeferido o recurso apresentado fora do prazo previsto no caput deste artigo. 

 
§ 2º - O candidato somente estará apto à realização da prova de conhecimento após a homologação 
de sua inscrição. 
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Art. 19 – Serão automaticamente indeferidos os registros de candidatos que não vierem 
acompanhados de toda a documentação exigida neste Edital. 

 
Parágrafo Único - Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral encarregada de 
realizar o processo de escolha fará publicar a relação preliminar dos candidatos habilitados a 
participarem da prova de conhecimento, com cópia ao Ministério Público. 

 

XII - DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 

Art. 20 – O processo de classificação constará de prova de suficiência, de caráter eliminatório, 
composta de 30 (trinta) questões objetivas, com um total de 4 (quatro) alternativas e 1 (hum) 
questão discursiva, versando sobre a Lei Federal nº. 8.069/90 Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e atualizações. 

 

I – Cada questão objetiva valerá 2,0 (dois) pontos, totalizando 60,0 (sessenta) pontos. 
II – Questão discursiva valendo 40,0 (quarenta) pontos. 

II - Será aferida nota de 0 (zero) a 100 (cem) aos candidatos, avaliando conhecimento e 
discernimento para a resolução das questões objetivas e discursiva apresentadas. 

III – A prova será sem consulta ao ECA ou qualquer outro material complementar. 

IV – Considerar-se-á apto a submeter-se ao processo de eleição somente o candidato que atingir 
a média de no mínimo 50% (cinqüenta por cento), nas questões objetivas e 50% (cinqüenta por 
cento) na discursiva. 

 
Art. 21 – A prova será elaborada por uma banca examinadora, composta por bacharéis em 
Direito e Letras, não remunerada, de reconhecida idoneidade moral. 

1º - Os membros da banca examinadora não poderão ser parentes de qualquer candidato, até o 
4º grau, consangüíneos ou afins. 

 
§ 2º - A banca examinadora poderá requerer o auxílio da Comissão Especial Eleitoral. 

 
Art. 22 – A prova de conhecimentos será realizada no dia 09 de junho de 2019, domingo, na 
sede do CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
situado à Rua Arlindo Júlio Mozer, S/N – Centro – Casimiro de Abreu, RJ, das 9h às 13h. 

 
§ 1º - O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização da prova com 
antecedência mínima de 1h (uma hora), munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
protocolo de inscrição e de documento de identidade com foto. 

 
§ 2º - Não será permitida a prestação de prova em data, horário e local diferentes do estabelecido 
neste Edital, seja qual for o motivo alegado. 

 
§ 3º - Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de anulação de 
sua prova: 

 
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso; 
II- consultar livros ou apontamentos, utilizar-se de telefone celular ou qualquer outro aparelho 
eletroeletrônico, bem como utilizar instrumentos próprios, salvo os expressamente permitidos;  
III- ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na companhia do 
fiscal; 

IV- portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos 
trabalhos; 

V- tratar com descortesia os examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes; 

 
§ 4º - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou pessoas estranhas 
ao concurso, nas dependências do local onde forem aplicadas as provas. 
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§ 5º - Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão 
Organizadora publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 
§ 6º - O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial 
para a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os 
recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será atendido dentro dos critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 

 
§ 7º - A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar 

durante o período de realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a 
criança em sala reservada, determinada pela Comissão Organizadora. Durante o processo de 
amamentação a candidata será acompanhada apenas por um fiscal, devendo o acompanhante 
retirar-se da sala. 

 
§ 8º - Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional à candidata 
lactante. 

 
XIII- DA REVISÃO DA PROVA 

Art. 23 - O prazo para pedido de revisão será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subseqüente ao da publicação do gabarito e afixação nos principais locais públicos do Município. 

 
§ 1º - O pedido de revisão deverá ser dirigido mediante requerimento à Comissão Especial 
Eleitoral, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, contendo: 

 

a) nome completo e número de inscrição do candidato; 

b) razões do recurso, contendo o(s) número(s) da(s) questão(ões) e exposição detalhada dos 
motivos que o ensejaram. 

 
§ 2º - A identificação do candidato (nome e assinatura) só poderá constar na folha de 
requerimento, ficando, portanto, expressamente vedada qualquer identificação do mesmo nas 
folhas que integram as razões que fundamentam o recurso. 

 
§ 3º - Não serão considerados os pedidos de revisão formulados fora do prazo ou que não 
atendam às exigências contidas neste Edital. 

 
§ 4º - Findo o prazo, será dada ciência ao Ministério Público do resultado dos recursos 
interpostos. 

 
§ 5º - Os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50 (cinquenta) pontos estarão 
habilitados a concorrer às eleições. 

 
§ 6º - Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral encarregada de realizar o processo 
de escolha fará publicar a relação nominal dos candidatos habilitados a concorrerem ao pleito, 
com cópia ao Ministério Público. 

 

XIV - DA CAMPANHA ELEITORAL 
 

Art. 24 - Cabe ao CMDDCA, com a colaboração dos órgãos de imprensas locais, dar ampla 
divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo 
informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras 
informações destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito; 

 
Art. 25 - É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no 
material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, 
slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação; 
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Art. 26 - Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação da relação 
nominal dos candidatos habilitados a concorrer ao pleito, previsto no Art. 23, § 6º deste Edital; 

 
Art. 27 - A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os 
limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, garantindo 
igualdade de condições a todos os candidatos; 

Art. 28 - Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de 
debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a 
ordem pública ou particular; 

Art. 29 - As instituições públicas ou particulares (Escolas, Câmara de Vereadores, Rádio, Igrejas 
etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a 
todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar; 

 
Art. 30 - Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a 
todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência; 

 
Art. 31 - Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando 
para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas exposições 
e respostas; 

Art. 32 - É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em 
geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros meios não previstos 
neste Edital; 

 
Art. 33 - É 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; 

 
Art. 34 - Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local 
público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de 
propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos; 

 
Art. 35 - A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura 
ou diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento 
administrativo, com vista ao Ministério Público, no qual seja garantido ao candidato o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 

 

XV - DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
 

Art. 36 - Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive brindes de pequeno valor. 

 
Art. 37 - É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem 
indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre outras previstas 
na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora não caracterizem crime eleitoral, importam na 
violação do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos elementares das 
candidaturas. 

 
Art. 38 - Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, 
durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro de 
candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem. 

 
Art. 39 - Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDDCA, 
decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de 
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e da 
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ampla defesa. 

XVI - DA ELEIÇÃO 
 

Art. 40 - A eleição será realizada no dia 06 de outubro de 2019, domingo, das 9h às 17h, sem 
interrupção, nos seguintes locais de votação, conforme quadro demonstrativo abaixo: 
 

Distrito Setor 
nº 

Seções eleitorais Endereço 

Barra de São João 1 24 – 25 – 26 – 79 –84 
– 94 – 95 - 103 

Colégio Municipal Casimiro de Abreu, 
Rua Coronel Castro Guimarães, n. 267 - 
Centro 

Barra de São João 2 18 – 20 – 21 – 22 –27 
– 67 – 156 - 54 – 55 – 
69 – 76 

Colégio Estadual Barra de São João, Pça. 
As Primaveras, s/n., Centro 

Barra de São João 3 113 – 147 - 159 CIEP 406 – Ludevis Teixeira Bastos, Rua 
Cesário Alvim, s/n. 

Palmital 4 111 – 154 - 157 Centro de Educação Infantil Municipal 
Palmital, Rua São Sebastião, s/n. 

Rio Dourado 5 19 – 23 – 28 - 61 – 
98 – 114 – 142 - 148 

Escola Estadual Rio Dourado, situada na Rua 
Alcides Pimentel, s/n. 

Professor Souza 6 11 – 13 – 63 – 141 
152 - 153 

Escola Estadual Professor Souza, situada na 
Rua Estrada Três Morros, s/n. 

Casimiro de Abreu 7 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 
10 – 17 – 52 – 66 –
134 – 135 - 53 – 57 – 
74 – 82 - 97 – 102 – 
108 – 155 

Escola Estadual Casimiro de Abreu, Praça 
Feliciano Sodré, 286, Centro. 

Casimiro de Abreu 8 14 – 15 – 16 – 59 - 
6485 – 89 – 93 – 129 - 

130 

E. M. Patrick Marchon Portal, Rua Padre 
Anchieta, n. 106, Centro. 

Casimiro de Abreu 9 12 – 110 – 143 – 150 Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino, Rua 
Prefeito José Bicudo Jardim, s/n, B. Industrial 

Casimiro de Abreu/ 
 

10 1 – 2 – 3 – 73 – 118 - 

158 - 119 – 144 – 145 
– 146 – 149 - 151 

CIEP José Bicudo Jardim, Rua Fábio José 
Ribeiro, s/n. 
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§ 1º - Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação eleitoral vigente, quanto ao exercício do 
sufrágio direto e a apuração. 

 
§ 2º - Somente será admitido o voto em um único candidato para Conselheiro (a) Tutelar por eleitor 
votante. 

 
§ 3º - Poderão votar todos os eleitores do Município, nos locais definidos para este fim neste Edital, 
mediante a apresentação do título de eleitor e documento com foto. 
 

§ 4º - É permitida a propaganda eleitoral, cujas regras estão previstas neste Edital e em resoluções       
que o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente vier a expedir e pela 
legislação eleitoral vigente. 

 
§ 5º - A fiscalização do pleito deverá ser exercida pelo Ministério Público, sendo permitida a 
participação de qualquer candidato interessado. 

 
§ 6º - Cada candidato poderá indicar até 3 (três) fiscais de eleição, incluindo o próprio candidato, para 
fiscalizarem todas as urnas da Região em que concorrer. 

 
§ 7º - Cada candidato poderá credenciar até 2 (dois) fiscais para a totalização dos votos, incluindo o 
próprio candidato, sendo que somente poderá atuar, no local de apuração, um por vez. 

 
§ 8º - Efetuada a apuração, serão considerados Conselheiros Tutelares Titulares os 5 (cinco) 
candidatos que obtiverem o maior número de votos por Área de abrangência e considerados 
Suplentes os 5 (cinco) imediatamente posteriores, ressalvada a ocorrência de alguma das vedações 
legais previstas neste Edital. 

 
§ 9º - Havendo empate no número de votos, o candidato mais idoso terá precedência. 

 

XVII - DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

 
Art. 41 - Concluída a apuração de votos, o CMDDCA proclamará o resultado das eleições, mandando 
publicar o edital com os nomes dos candidatos eleitos para os Conselhos Tutelares da Região I e da 
Região II, titulares e suplentes, e o número de votos recebidos, o qual será também afixado, por 
cópia, no átrio da Prefeitura e nos principais locais públicos do Município. 
 
Art. 42 – Os candidatos eleitos, titulares e suplentes, serão convocados para curso de formação, 
acerca das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades e 
aspectos práticos do exercício da função de Conselheiro Tutelar, cujo conteúdo, carga horária e 
metodologia serão divulgadas em instrumento próprio a ser deliberado e publicado pela Comissão 
Eleitoral. 
 
Parágrafo Único - O curso de formação incluirá estágio de três dias, in loco, no Conselho Tutelar 
para qual foi eleito. 
 
Art. 43 – O Candidato eleito só poderá tomar posse mediante freqüência integral no curso de 
formação a que trata o Art. 42 do presente Edital, salvo faltas justificadas, sob pena de eliminação 
automática no processo de eleição do Conselho Tutelar.  
 
Parágrafo Único - Só receberá o Certificado o Conselheiro que estiver em conformidade com o 
previsto no caput deste artigo. 

 
Art. 44 - Decorrido o prazo de 2 (dois) dias, conforme o Art. 31 da Lei Municipal nº 1.278/09 (alterada 
pela Lei 1.683/15), e não havendo recurso ao resultado da apuração, os eleitos serão empossados 
pelo Presidente do CMDDCA no dia 10 de janeiro de 2020, nomeados pelo Prefeito Municipal através 
de Portaria. 
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Art. 45 – Os conselheiros tutelares eleitos serão nomeados em cargos em Comissão por ato do 
Prefeito Municipal, para um mandado de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução , conforme Art. 
21 da Lei Municipal nº 1.278/09 (alterada pela Lei 1.683/15), e exonerados ao final de seus mandatos, 
ou nos casos previstos em Lei. 

 
Art. 46 - Os referidos cargos em comissão serão lotados na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e seus titulares exercerão suas funções no território do município conforme divisão por Região I 
e Região II. 

 
XVIII -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 47 - A inexatidão das afirmações e irregularidades de documentação, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

 
Art. 48 – No caso de vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares eleitos, o Poder 
Executivo Municipal convocará imediatamente o respectivo suplente para o preenchimento da vaga. 

 
Art. 49 - A inscrição do candidato implicará conhecimento e cumprimento das instruções deste Edital 
e aceitação das condições nele contidas. 
 
Art. 50 – Nos casos de recondução à função de conselheiro tutelar, o CMDDCA delibera pela não 
necessidade de desligamento do conselheiro tutelar das suas funções visando assegurar a 
continuidade dos trabalhos sem prejuízo à população. 
 

Art. 51 - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, em 
reunião conjunta com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Ministério Público. 

 
Art. 52 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação pelo órgão de imprensa oficial do 
Município e a sua afixação no átrio da Prefeitura e nos principais locais públicos do município, 
revogadas as disposições em contrário. 

Casimiro de Abreu, RJ, 03 de abril de 2019.  

 

Katia da Silva Coelho 

Presidente do CMDDCA 

Portaria n° 285/2019 
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                            ANEXO I                                                                                                            
N° DE INSCRIÇÃO 

 
             REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO       
 
Ilma. Sra.  
Presidente do CMDDCA  - Casimiro de Abreu 
 
Eu.........................................................................................................................., portador(a) da 
identidade nº ......................., expedida pelo........................, em ..........................., brasileiro(a), 
estado civil ...................................., profissão ..................................................................., residente 
e domiciliado(a) à 
.......................................................................,nº.........,complemento.................................,bairro........
..................................., Telefone de contato .............................................................., na cidade de 
Casimiro de Abreu, e-mail ......................................................, venho requerer a V.Sª que se digne 
conceder minha inscrição como candidato(a) a Conselheiro(a) Tutelar da Circunscrição do 
Conselho Tutelar ................., na forma do Artigo 133 da Lei Federal 8069/1990, combinado com o 
Art. 15 do Edital  de Convocação e, para tal, anexo a documentação necessária (abaixo 
relacionada), declarando satisfazer as condições estipuladas na legislação vigente: 
 
(     ) carteira de identidade e CPF; 

(     ) certidão de quitação eleitoral; 
(     ) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
(     ) prova de residência no município há no mínimo 02 (dois) anos; 
(  ) comprovação correspondente a atuação do candidato mencionando as atividades      
desenvolvidas  com o público alvo (criança e/ou adolescente), através de documento Oficial; 
(     ) certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar 
respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa ou conduta incompatível 
com a função de membro do Conselho Tutelar; 
(     ) em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações militares; 
(     ) declaração de próprio punho afirmando compromisso com a sua dedicação exclusiva para o 
exercício da função de conselheiro tutelar; 
 
 

Casimiro de Abreu,........ de ................. de 2019.  
 
 
 

....................................................................................... 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO II 

 

PROCURAÇÃO 

Eu,   ,  

portador da Carteira   de  Identidade  nº  ,  órgão  emissor  , 
residente a rua   , 
nº  , no bairro   da cidade de Casimiro de Abreu 
Nomeio        
Carteira   de   Identidade   nº     ,   órgão   emissor  , 
meu procurador  com  plenos  poderes  para  entregar  a minha documentação para registro de minha 
candidatura a conselheiro tutelar do município de Casimiro de Abreu. 

 

Casimiro de Abreu,  de  _  de 2019. 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA SÍNTESE DO PROCESSO ELEITORAL 

 

04/04/2019 Divulgação do edital para inscrições 

24/04/2019 a 03/05/2019 Prazo para inscrições 

07/05/2019 Homologação das inscrições 

13/05/2019 a 17/05/2019 Prazo para recurso contra impugnações 

21/05/2019 Julgamento dos recursos 

09/06/2019 Prova de conhecimentos 

11/06/2019 Divulgação do gabarito  

18/06/2019 Divulgação da nota final 

19/06/2019 a 25/06/2019 Prazo para recurso da prova 

26/06/2019 Julgamento dos Recursos 

27/06/2019 Publicação do edital com a homologação dos candidatos 
habilitados na prova de conhecimentos e aptos a concorrerem à 
eleição. 

01/07/2019 a 05/10/2019 Campanha eleitoral 

06 de outubro de 2019 Eleição e apuração 

08/10/2019 Divulgação dos eleitos 

09/10/2019 a 11/10/2019 Prazo para recursos 

18/10/2019 Julgamento dos recursos e homologação do resultado das 
eleições e convocação dos eleitos. 

Definir em deliberação própria Curso de Formação 

10 de janeiro de 2020 Posse dos novos conselheiros tutelares 

 


