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�
� CONSELHO�MUNICIPAL�DOS�DIREITOS�DA�CRIANÇA�E�DO�ADOLESCENTE��

DO�MUNICÍPIO�DE�SIMÕES�FILHO�–�BA.�
�

�
RESOLUÇÃO�CMCA�Nº�02,�de�21�DE�MAIO�DE�2015�
�

Dispõe�sobre�as�diretrizes�do�processo�de�
escolha� dos� membros� do� Conselho�
Tutelar� do� Município� de� Simões� Filho,�
mandato�2016�2019.�

�
A� Presidente� do� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do� Adolescente� de� Simões�
Filho�� BA,� no� uso� de� suas� competências� legais,� atribuídas� pelo� Art.� 11,� inciso� XIII� da� Lei�
Municipal�Nº.�962/2015,�atendendo�ao�disposto�na�Lei�Federal�nº.�8.069�de�13�de� julho�de�
1990� (ECA)� torna� de� conhecimento� público� e� estabelece� as� normas� e� diretrizes� para� o�
processo�seletivo�do�Conselho�Tutelar�de�Simões�Filho�–�BA.�
��
CONSIDERANDO� que� compete� ao� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do�
Adolescente� �� CMDCA� convocar� e� regulamentar� o� processo� de� escolha� dos� membros� do�
Conselho� Tutelar,� nos� termos� do� art.� 139,� da� Lei� Federal� nº� 8.069/1990� que� instituiu� o�
Estatuto�da�Criança�e�do�Adolescente�–�ECA�e�do�Art.11,�Inciso�XIII,�XIV�da�Lei�Municipal�nº�
962/2015.�
��
CONSIDERANDO� que� os� Conselheiros� serão� escolhidos� em� sufrágio� universal,� direto,�
facultativo� e� secreto� dos� cidadãos� do� Município,� em� processo� de� escolha� presidida� pelo�
Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�e�fiscalizado�pelo�representante�
do�Ministério�Público.�
�
CONSIDERANDO�que�o�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente��CMCA,�
em� reunião� ocorrida� em� 21� de� maio� de� 2015,� constituiu� a� seguinte� Comissão� para�
operacionalização�do�processo�de�escolha�dos�Conselheiros�Tutelares,�quais�sejam:��
�
�� Daniela�Marques�Chagas�Mendonça���Conselheira�do�CMCA/Fundação�Terra�Mirim�
�� Elson�Rodrigues�Leão����Conselheiro�CMCA/Associação�de�Deficientes�de�Simões�Filho�

��ADESF�
�� Lúcia�Helena�Silva�Abreu�–�Presidente�do�CMCA/SEDES�
�� Maria�da�Conceição�Santos�Viana� ��Conselheira�CMCA/Associação�de�Moradores�do�

Bairro�da�Coroa�da�Lagoa�
�� Maria�das�Graças�Rocha�Brito�de�Carvalho�–�Conselheira�CMCA/SEDES�
�� Nildes�Dultra�Souza�Silva���Conselheiro�CMCA�/Secretaria�de�Educação��

�
Parágrafo�Único:�A�Comissão�Eleitoral�contará�com�o�apoio�da�equipe�técnica�da�SEDES��
�� Cláudia�Daniele�Magalhães�Diz�Pazos�–�Assistente�Social/SEDES�

�
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CMCA
Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
Simões Filho - Ba 

Resoluções
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�� Joseane�Santos�Barbosa�–�Psicóloga/SEDES�
�� Paula�Luciana�Barreto�–�Assessoria�Jurídica�da�SEDES�
�� Selma�Cristina�Silva�Gouveia�–�Assistente�Social�/�CMCA/SEDES�

�
RESOLVE��expedir�a�seguinte�Resolução�para�regulamentar�o�processo�de�escolha�e�posse�
dos�Conselheiros�Tutelares�do�Município�de��Simões�Filho.�
�
I���DAS�DISPOSIÇÕES�PRELIMINARES�
�
�
Art.��1º���Compete�à�Comissão�Organizadora��
�

a)� Regulamentar,�organizar�e�coordenar�o�Processo�Seletivo�e�Eleitoral�para�escolha�dos�
membros�do�Conselho�Tutelar�de�Simões�Filho�

b)� Decidir�sobre�os�recursos�e�as�impugnações�
c)� Designar�os�membros�das�Mesas�Receptoras�e�Apuradoras�dos�votos�
d)� Receber� os� pedidos� de� inscrições� dos� candidatos� concorrentes,� deliberar� sobre� a�

habilitação�dos�mesmos�e�julgar�os�recursos�interpostos�
e)� Providenciar�as�credenciais�para�os�fiscais�do��Processo�Seletivo�e�Eleitoral�
f)� Receber�e�processar�toda�a�documentação�referente�ao�Processo�Eleitoral�
g)� Decidir�os�casos�omissos�nessa�Resolução�

�
�
Art.�2º�O�Processo�de�Escolha�dos�Conselheiros�Tutelares�se�realizará�em�03�(três)�etapas,�a�
seguir�descritas:�
I���1ª�etapa:�Inscrição;�
II� �� 2ª� etapa:� Prova� de� Conhecimentos� Específicos� (Eliminatória)� e� Entrevista� Coletiva� (Não�
eliminatória)�
III���3ª�etapa:�Eleição�direta�pela�comunidade.�
�
�
II��DAS�ATRIBUIÇÕES�DO�CONSELHEIRO�TUTELAR��
�
Art.�3º���Nos�termos�do�artigo�136�da�Lei�Federal�8.069/90:�São�atribuições�dos�membros�do�
Conselho�Tutelar:�
�
I���atender�as�crianças�e�adolescentes�nas�hipóteses�previstas�nos�art.�98�e�105,�aplicando�as�
medidas�previstas�no�art.�101,�I�a�VII;�
II���atender�e�aconselhar�os�pais�ou�responsável,�aplicando�as�medidas�previstas�no�art.�129,�I�
a�VII;�
III���promover�a�execução�de�suas�decisões,�podendo,�para�tanto:��
a)� Requisitar� serviços� públicos� nas� áreas� de� saúde,� educação,� serviço� social,� previdência,�
trabalho�e�segurança;�
b)� Representar,� junto� à� autoridade� nos� casos� de� descumprimento� injustificado� de� suas�
deliberações;�
IV���encaminhar�ao�Ministério�Público�notícia�de�fato�que�constitua�infração�administrativa�ou�
penal�contra�os�direitos�da�criança�ou�do�adolescente;�
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V���encaminhar�a�autoridade�judiciária�os�casos�de�sua�competência;�
VI���providenciar�a�medida�estabelecida�pela�autoridade�judiciária,�dentre�as�previstas�no�art.�
101,� I� a� VI,� para� o� adolescente� autor� de� ato� infracional;�
VII���expedir�notificações;�
VIII� �� requisitar� certidões� de� nascimento� e� de� óbito� de� criança� ou� adolescente� quando�
necessário;�
IX���assessorar�o�Poder�Executivo�local�na�elaboração�da�proposta�orçamentária�para�planos�e�
programas�de�atendimento�dos�direitos�da�criança�e�do�adolescente;�
X���representar,�em�nome�da�pessoa�e�da�família,�contra�a�violação�dos�direitos�previstos�no�
art.�220,�inc.�3,�II,�da�Constituição�Federal;�
XI�–�representar�ao�Ministério�Público,�para�efeito�das�ações�de�perda�ou�suspensão�do�poder�
familiar;�depois�de�esgotadas�as�possibilidades�de�manutenção�da�criança�ou�do�adolescente�
junto�à�família�natural.�
�
�
III�–�DOS�IMPEDIMENTOS�
�
Art.�4º�São�impedidos�de�servir�no�mesmo�Conselho�marido�e�mulher,�companheiros,�ainda�
que� em� união� homoafetiva,� ascendentes� e� descendentes,� sogro� e� genro� ou� nora,� irmãos,�
cunhados�durante�o�cunhadio,�tio�e�sobrinho,�padrastro�ou�madrasta�e�enteado,�conforme�o�
Artigo�140�do�Estatuto�da�Criança�e�do�Adolescente�(Art.�40�da��Lei�Municipal�962/2015�e�o�
art.�14�da��Resolução�139�do�CONANDA.�
�
Parágrafo� Único� –� Estende�se� o� impedimento� ao� Conselheiro� com� relação� à� autoridade�
Judiciária,�ao�representante�do�Ministério�Público�Público�com�atuação�na�Justiça�da�Infância�
e�da�Juventude,�em�exercício�na�comarca,�foro�regional�ou�distrital.�(Parágrafo�único�do�Art.�
64�da��Lei�Municipal��962/2015).�
�
Art.�5º�–��O�Conselheiro�Tutelar�está�sujeito�a�regime�de�dedicação�exclusiva,�sendo�vedado�à�
acumulação�da�função�de�Conselheiro�Tutelar�com�qualquer�atividade�remunerada,�pública�
ou�privada,�inclusive�com�cargo,�emprego�ou�função�(Art.43�da��Lei�Municipal��Nº�962/2015).�
�
Art.� 6º� �� Ficarão� impedidas� de� participar� deste� Processo� aquelas� pessoas� que� foram�
penalizadas�com�a�destituição�da�função�de�Conselheiro�Tutelar.�Não�estar�sendo�processado�
criminalmente� no� município� ou� em� qualquer� outro� deste� País;� Não� ter� sofrido� nenhuma�
condenação� judicial,� transitada� em� julgado,� nos� termos� do� artigo� 129,� da� Lei� nº� 8.069/90�
(Art.47,�Inciso�VI,�IX,X��da�Lei�Municipal��Nº�962/2015).�
�
IV�–�DA�CARGA�HORÁRIA�
�
Art.� 7º� –� O� funcionamento� do� Conselho� Tutelar� nos� dias� úteis,� funcionando� das� 8:00h� as�
18:00h,�ininterruptamente;�plantão�noturno�das�18:00h�as�8:00h�do�dia�seguinte;��plantão�de�
finais�de�semana�(sábado�e�domingo)�e�feriados;�(Art�66�da�Lei�Municipal�962/2015)��
�
§� 1º� –� Durante� os� dias� úteis� o� atendimento� será� prestado� diariamente� por� pelo� menos� 04�
(quatro)� conselheiros� tutelares,� cuja� escala� e� divisão� de� tarefas� serão� disciplinadas� pelo�
respectivo�regimento�interno.�(Art�66�da�Lei�Municipal�962/2015)��
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�
V�–�DA�REMUNERAÇÃO�

�
�

Art.�8º���Os�Conselheiros�Tutelares�receberão,�a�título�de�remuneração�da�função,�valores�a�
serem�pagos�pelo�Município�com�rendimento�correspondente�ao�Símbolo�DAS�4�,�no�valor�de�
R$�1.725,00�(hum�mil�setecentos�e�vinte�e�cinco�reais),�conforme�disposto�na�Lei�941/2014.�
�
�
Art.� 9º� –� O� Conselho� Tutelar� é� vinculado� administrativamente� à� Secretaria� Municipal� de�
Desenvolvimento� Social� SEDES� e� receberá� suporte� técnico,� administrativo� e� financeiro� do�
Município,� que� assegurará� instalações,� equipamentos� e� infraestrutura� material� e� recursos�
humanos�necessários��para�o�seu��funcionamento,��cuja�manutenção�deve�estar�prevista�na�
Lei�Orçamentária�Anual�do�Município�(Artigo�67�da�Lei�Municipal�Nº�962/2015).�
�
�
�
VI���DAS�INSCRIÇÕES�E�DOS�REQUISITOS��
�
�
Art.�10���A�inscrição�deverá�ser�realizada�na�Sala�de�Reuniões�ao�lado�da�Sala�dos�Conselhos�
Municipais� �� Secretaria� Municipal� do� Trabalho� e� Desenvolvimento� Social,� situada� Avenida�
Walter�Aragão�de�Souza,�S/N,�km�25.�Centro���Simões�Filho,�Bahia,�entre�os�dias�26,�27,�28�e�
29�de�maio�de�2015�e�01,�02�e�03�de�junho�de�2015���das�08:00�às�16�horas�(exceto�dia�29�de�
maio,�que�será�das�08:00�às�12:00�h)�
��
Art.�11���São�requisitos�para�candidatar�se�a�membro�do�Conselho�Tutelar��
�
I� –� reconhecida� idoneidade� moral,� firmada� em� documentos� próprios,� segundo� critérios�
estipulados�pelo�CMCA,�através�dessa�Resolução;�
II�–�idade�superior�a�21�(vinte�e�um)�anos;�
III�–�residir�no�município�há�mais�de�02�(dois)�anos;�
IV�–�ensino�médio�completo.�
V�–�ter�comprovada�atuação�de�no�mínimo�02�(dois)�anos�na�área�de�atendimento,�promoção�
e�defesa�dos�direitos�fundamentais�de�crianças�e�adolescentes;�
VI� –� não� ter� sofrido� penalidade� de� perda� de� mandato� de� conselheiro� tutelar� no� período�
vigente;�
VII�–�estar�no�gozo�dos�direitos�políticos;�
VIII�–�não�exercer�mandato�político;�
IX� –� não� estar� sendo� processado� criminalmente� no� município� ou� em� qualquer� outro� deste�
País;�
X� –� não� ter� sofrido� nenhuma� condenação� judicial,� transitada� em� julgado,� nos� termos� do�
artigo�129,�da�Lei�nº�8.069/90;�
XI�–�estar�no�pleno�gozo�das�aptidões�física�e�mental�para�o�exercício�do�cargo�de�conselheiro�
tutelar.�

XII��Ter�domicílio�eleitoral�por�no�mínimo�2�(dois)�anos�
XIII�� Ter�disponibilidade�para�exercer�o�cargo�em�caráter�exclusivo�
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�
�
�
XIV� �� Aprovação� em� prova� de� conhecimentos� específicos� sobre� o� Estatuto� da� Criança� e� do�
Adolescente�para�concorrer�a�Eleição�Direta�Pela�comunidade�(�Lei�Municipal�962/2015)�

XIV�� A� realização� da� prova� mencionada� no� ítem� anterior,� ficará� a� cargo� do� Conselho�
Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente.�(Lei�Municipal�962/2015)�

�
�
Parágrafo�Único:�Para�demonstrar�o�requisito�da�reconhecida�experiência�na�área�de�defesa�
ou�atendimento�dos�direitos�da�criança�e�do�adolescente,�o�candidato�deverá�comprovar�o�
vínculo� mantido,� através� de� apresentação� de:� cópia� autenticada� de� contrato� de� trabalho� e�
último�contracheque,�se�com�vínculo�empregatício;�ou�Termo�de�Adesão�ao�Voluntariado,�se�
voluntário;� ou,� ainda,� comprovação� através� de� GFIP� (Guia� de� Recolhimento� de� Fundo� de�
Garantia� por� Tempo� de� Serviço� e� Informação� à� Previdência� Social)� e� de� cópia� dos� RPAs�
(recibo�de�pagamento�a�autônomo)�referente�ao�período,�emitida�por�Entidade�reconhecida�
permitida�sua�cumulação.�
�
�
Art.�12���A�candidatura�ao�cargo�de�Conselheiro�Tutelar�será�individual�e�a�inscrição�constará�
do� preenchimento� de� Formulário� de� Requerimento� de� Inscrição,� preenchimento� da�
Declaração� de� Residência,� preenchimento� da� Declaração� de� Idoneidade� Moral,�
preenchimento� da� Declaração� de� Disponibilidade� Exclusiva,� próprios� do� CMCA� que� serão�
fornecidos� aos� interessados� no� ato� da� inscrição� e� entrega� de� documentos� listados� nesta�
Resolução.� O� requerimento,� declaração� e� documentos� deverão� ser� preenchidos� no� ato� da�
inscrição,� entregues� no� local� de� inscrição� e� os� mesmo� deverão� ser� protocolados� junto� ao�
CMDCA�sendo�permitido�ao�candidato�registrar,�além�do�nome,�um�codinome�(apelido).�
�
Art.�13���No�ato�da�inscrição�o�candidato�deverá�entregar:�
�

I.� Atestado� e/ou� declaração� de� idoneidade� moral� devidamente� assinado� por�
autoridade�competente�e�/ou�Presidente�de�Entidade�ou�Associação�cadastrada�no�
Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�–�CMCA�do�município�
de�Simões�Filho)�

II.� Certidão�de�antecedentes�criminais;��
III.� Documentos�de� identificação�oficial� com�foto,�que�permita�comprovar� idade� igual�

ou�superior�a�21(vinte�e�um)�anos;�
IV.� Residir�no�município�há�mais�de�2�(dois)�anos�e�ter�domicílio�eleitoral�no�mínimo�2�

(dois)�anos�(Art,�47�da�Lei�Municipal�(962/2015)�
V.� CPF;�

VI.� 02�fotografias�3/4�recente.�
VII.� Certificado�de�reservista�ou�documento�comprovando�estar�em�dia�com�o�serviço�

militar�para�candidatos�do�sexo�masculino�
VIII.� Comprovante� de� residência,� ou� comprovante� de� contrato� de� aluguel� com� firma�

reconhecida�e�autenticada�em�cartório.�
IX.� Cópias�do�Título�de�Eleitor�e�do�comprovante�de�votação�da�última�eleição�ou�de�

justificativa�da�ausência�ou�Certidão�de�Quitação�junto�à�Justiça�Eleitoral��

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T1WYPXLLEX4PPIBW8FGOMG

Terça-feira
26 de Maio de 2015
6 - Ano VII - Nº 2247



X.� Cópia� do� certificado� de� conclusão� do� Ensino� Médio� ou� equivalente� ao� 2º� grau�
emitido�por�Instituição�reconhecida�pelo�MEC�(Ministério�da�Educação)�

XI.� Atestado�de�Experiência�com�Criança�e�Adolescente�(cópia�autenticada�de�contrato�
de� trabalho� e� último� contracheque,� se� com� vínculo� empregatício;� ou� Termo� de�
Adesão� ao� Voluntariado,� se� voluntário;� ou,� ainda,� comprovação� através� de� GFIP�
(Guia�de�Recolhimento�de�Fundo�de�Garantia�por�Tempo�de�Serviço�e�Informação�à�
Previdência� Social)� e� de� cópia� dos� RPAs� (recibo� de� pagamento� a� autônomo)�
referente�ao�período,�permitida�sua�cumulação.��

XII.� Nenhum�documento�poderá�ser�anexado�ao�processo�de�inscrição�após�a�efetivação�
da�mesma.��

XIII.� No� ato� da� inscrição,� o� candidato� preencherá� o� requerimento� fornecido� pelo�
Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do� Adolescente� informando� ter�
exclusiva�disponibilidade�para�atuar�como�Conselheiro�Tutelar.�

XIV.� Não� será� permitida� inscrição� condicional� ou� por� correspondência,� exceto� por�
Procuração�Pública�desde�que�apresentada�o�respectivo�mandato,�acompanhado�de�
documento�de�identidade�do�procurador.�

XV.� As�inscrições�serão�registradas�individualmente.��
XVI.� Curriculum� Vitae� devidamente� comprovado� (cópias� dos� documentos� autenticadas�

em�cartório);��
XVII.� O� protocolo� do� pedido� de� inscrição� implica� por� parte� do� candidato� no�

conhecimento�e�aceitação�de�todos�os�termos�fixados�nesta� � �Resolução�do�CMCA�
em�prévia�aceitação�do�cumprimento�do�que�estabelece�a�Lei�Federal�8.069,�de�13�
de�julho�de�1990�e�Lei�Municipal�Nº�962/2015.�

�
�
�
Art.�14����A��Comprovação�dar�se�á�através�da:�
�

I.� Apresentação� de� documentos� (contrato� de� locação,� contas� de� água,� luz,� telefone,�
entre�outras)�que�atestem�residência�em�nome�do�interessado�e/ou�Pai�ou�Mãe;�

II.� �Cópias� do� Titulo� de� Eleitor� e� do� comprovante� de� votação� da� última� eleição� ou� de�
justificativa�da�ausência�ou�Certidão�de�Quitação�junto�à�Justiça�Eleitoral;�

III.� 2�(duas)�fotos�3x4���coloridas;�
IV.� Cópia� do� certificado� de� reservista� ou� de� dispensa� de� incorporação;� se� do� sexo�

masculino;�
V.� Cópia�do�certificado�de�conclusão�do�Ensino�Médio�ou�equivalente�ao�2º�grau�emitido�

por�Instituição�reconhecida�pelo�MEC�(Ministério�da�Educação);�
VI.� A�comprovação�da�reconhecida�idoneidade�moral�do�interessado,�dar�se�á�através�da�

apresentação�de�uma�Declaração�devidamente�assinado�por�autoridade�competente�
e� /ou� Presidente� de� Entidade� ou� Associação� cadastrada� no� Conselho� Municipal� dos�
Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�–�CMCA�do�município�de�Simões�Filho).�

VII.� Atestado�de�Antecedentes�Criminais�emitidos�pela�Secretaria�de�Segurança�Pública�do�
Estado� da� Bahia,� sendo� vedada� a� habilitação� como� candidato� o� interessado� que�
possua�certidão�positiva,�cível�ou�criminal,�que�contenha�medida�judicial�incompatível�
com�o�exercício�da�função�de�Conselheiro�Tutelar;�

VIII.� Atestado�de�Experiência�com�Criança�e�Adolescente�(cópia�autenticada�de�contrato�de�
trabalho�e�último�contracheque,�se�com�vínculo�empregatício;�ou�Termo�de�Adesão�
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ao� Voluntariado,� se� voluntário;� ou,� ainda,� comprovação� através� de� GFIP� (Guia� de�
Recolhimento� de� Fundo� de� Garantia� por� Tempo� de� Serviço� e� Informação� à�
Previdência�Social)�e�de�cópia�dos�RPAs�(recibo�de�pagamento�a�autônomo)�referente�
ao�período,�permitida�sua�cumulação.�

IX.� Declaração� informando� ter� exclusiva� disponibilidade� para� atuar� como� Conselheiro�
Tutelar�em�formulário�próprio�do�CMDCA;��

X.� O�candidato�que�tiver�sua�inscrição�deferida�fica�ciente�de�que�se�submeterá�a�prova�
escrita� de� seleção,� que� abrangerá� conhecimentos� específicos� sobre� o� Estatuto� da�
Criança� e� do� Adolescente� –� ECA,� inclusive� constante� na� Lei� Municipal� Nº� 962/2015,�
sendo� a� prova� a� ser� elaborada� por� pessoa� física� ou� jurídica� especializada,�
acompanhada�pela�Comissão�Eleitoral�e�fiscalizada�pelo�Ministério�Público.��

�
§�1º���O�protocolo�do�pedido�de�inscrição�implica�por�parte�do�candidato�no�conhecimento�e�
aceitação� de� todos� os� termos� fixados� na� presente� Resolução� e� em� prévia� aceitação� do�
cumprimento�do�que�estabelece�a�Lei�Federal�8.069,�de�13�de�julho�de�1990�e�Lei�Municipal�
Nº�962/2015.�
�
§�2º���O�pedido�de�inscrição�que�não�atender�às�exigências�desta�Resolução�será�cancelado.��
§� 3º� �� Não� será� permitida� inscrição� condicional� ou� por� correspondência,� exceto� por�
Procuração� Pública� desde� que� apresentada� o� respectivo� mandato,� acompanhado� de�
documento�de�identidade�do�procurador.�
§�4º���Ultrapassada�a�fase�da�inscrição�será�publicada�em�Edital�próprio,�no�Mural�do�CMCA,�
jornal� local,� no� rádio� local� e� nos� Órgãos� Públicos� Municipais� a� lista� com� os� nomes� dos�
candidatos� inscritos,� abrindo�se� o� prazo� de� 02� (dois� dias)� para� eventuais� recursos� junto� à�
Comissão� Eleitoral,� e� deverão� ser� entregues� na� Sede� do� CMCA� –� Conselho� Municipal� dos�
Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�de�Simões�Filho,�seguindo�se�de�decisão�pela�Comissão�
Eleitoral,�em�igual�prazo,�após�a�oitiva�do�Ministério�Público�que�se�pronunciará�em�02�(dois)�
dias�após�o�recebimento�dos�recursos�enviados�pela�Comissão�Eleitoral.�
�

�
VII�–�DA�PROVA�DE�CONHECIMENTOS�

�
Art.�15� ��A�prova�destinar�se�á�a�selecionar�os�candidatos�que�poderão�participar�do�pleito�
para� Conselheiro� Tutelar� para� o� período� de� 2016�2019,� nos� termos� que� constam� nesta�
Resolução.�
�
§�1º�–�A�elaboração�da�prova�ficará�sob�a�responsabilidade�da�assessoria�técnica�para�a�sua�
elaboração,�sob�a�fiscalização�do�Ministério�Público�e�Coordenação�da�Comissão�Eleitoral.�
�
Art.� 16� �� A� prova� será� realizada� no� dia� 19� de� julho� de� 2015,� em� local� a� ser� definido� pela�
Comissão�Eleitoral,�e�será�publicizado�por�meio�de�Edital.�
�
Art.�17� ��O�Processo�Seletivo�constará�de�prova�escrita�objetiva�de�caráter�classificatório�e��
eliminatório;�Entrevista�pública�(não�eliminatória)�e�Eleição�Direta�pela�comunidade.��
�
§� 1º� �� A� prova� objetiva� � será� composta� de� três� partes:� a� primeira,� constando� 30� (trinta)�
questões�de�Conhecimentos�Específicos�da�Lei�8.069/90;�a�segunda�da�questão�discursiva�–�
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sobre� o� Estatuto� da� Criança� e� do� Adolescente� e� a� terceira� a� Redação,� cujo� conteúdo�
programático�consta�no�ANEXO�II�da�presente�Resolução.�
�
§�2º�–�A�Redação�versará�sobre�tema�constante��na��Lei�8.069/90.�
�
Art.� 18� �� � Somente� poderá� efetuar� o� registro� de� candidatura,� � o� candidato� habilitado� que�
obtiver� 50%� (cinquenta� por� cento)� da� prova� objetiva� e� da� Redação� ter� a� nota� mínima� 5,0�
(cinco)�
�
Art.� 19� �� O� candidato� deverá� comparecer� ao� local� designado� para� a� realização� da� prova�
escrita� com� meia� hora� de� antecedência.� O� fechamento� dos� portões� será� às� 08h10min,�
devendo� estar� munido� de� caneta� esferográfica� de� tinta� azul� ou� preta,� de� um� documento�
original�de�identidade,�com�foto�e�do�comprovante�de�inscrição.�
�
§�1º���A�prova�escrita�terá�a�duração�de�4�(quatro)�horas.��
�
§� 2º� �� Antes� de� entrar� na� sala� de� prova� o� candidato� deverá� apresentar� o� Protocolo� de�
Inscrição� e� assinar� a� Lista� de� Presença� junto� ao� fiscal� da� entrada� da� referida� sala� e� a�
assinatura�será�conferida�com�a�do�documento�de�identidade�apresentado�pelo�candidato,�o�
qual��deverá��ser�o�mesmo�apresentado�no�Ato�da�Inscrição.�
�
§� 3º� �� No� ato� da� realização� da� Prova� Objetiva,� serão� fornecidos� o� Caderno� de� Questões,� a�
Folha�de�Respostas�e��Folha�da�Redação.�O�candidato�poderá,�ao�término�da�prova,�retirar�se�
da�sala�de�prova�levando�apenas�a�Folha�de�Passagem.�
�
§� 4º� �� Ao� terminar,� o� candidato� entregará� ao� fiscal� o� Caderno� de� Questões� e� a� Folha� de�
Respostas,�O�candidato�em�nenhuma�hipótese�poderá�levar�consigo�o�Caderno�de�Questões�e�
a�Folha�de�Respostas.�
�
§�5º���Não�serão�computadas�questões�não�respondidas�nem�questões�que�contenham�mais�
de� uma� resposta� (mesmo� que� uma� delas� esteja� correta),� emenda� ou� rasura,� ainda� que�
legível.�
�
§�6º���O�candidato�só�poderá�se�ausentar�do�local�de�realização�das�provas�após�60�minutos�
do� início�da�mesma�e�os� três�últimos�candidatos�só�poderão�ausentar�se�da�sala�de�provas�
juntos.��
�
§�7º���Será�excluído�do�concurso�o�candidato�que,�além�das�demais�hipóteses�previstas�neste�
Edital,�incidirem�nas�hipóteses�abaixo:��
�
I���apresentar�se�após�o�horário�estabelecido�para�a�realização�da�prova;�
II���apresentar�se�para�a�prova�em�outro�local;�
III���não�comparecer�à�prova,�seja�qual�for�o�motivo�alegado;�
IV���não�apresentar�um�dos�documentos�de�identidade�exigidos�nos�termos�desta�Resolução,�
para�a�realização�da�prova;�
V���ausentar�se�da�sala�de�prova�sem�o�acompanhamento�de�um�fiscal;�
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VI� �� ausentar�se� do� local� de� prova� antes� de� decorrido� o� prazo� mínimo� de� 60� (sessenta)�
minutos�a�partir�do�início�da�mesma;�
VII� –� se� for� surpreendido� em� comunicação� com� outras� pessoas� ou� utilizando�se� de�
calculadoras,� relógios� digitais,� livros,� notas,� lápis,� lapiseira,� borracha� ou� impressos� não�
permitidos;�
VIII� �� se� estiver� portando� ou� fazendo� uso� de� qualquer� tipo� de� equipamento� eletrônico� de�
comunicação�(pagers,�celulares,�etc.);�
IX�–�se�estiver�usando�boné,�chapéu�e�óculos�escuros;�
X��lançar�mão�de�meios�ilícitos�para�a�execução�da�prova;�
XI���não�devolver�integralmente�o�material�solicitado;�
XII��perturbar,�de�qualquer�modo,�a�ordem�dos�trabalhos.�
�
Art.� 20�� As� questões� eventualmente� anuladas� serão� consideradas� corretas� para� todos� os�
candidatos.�
�
Art.� 21� �� O� gabarito� será� publicado,� mediante� Edital� afixado� nos� murais� do� Conselho� de�
Direitos� da� Criança� e� do� Adolescente� –� CMDCA,� da� Prefeitura� Municipal,� e� das� demais�
Secretarias� Municipais� e� outros� meios� de� comunicação� já� citados,� abrindo�se� prazo� de� 02�
(dois)��dias�para�recursos.�
�
Art.� 22�� Os� recursos� deverão� ser� encaminhados� com� as� devidas� justificativas� (inclusas� as�
citações�bibliográficas)�para�a�Comissão�Eleitoral.��
Art.�23����Ultrapassado�o�prazo�recursal,�será�publicado�o�resultado�da�prova�escrita,�ou�seja,�
a� pontuação� obtida� pelos� candidatos,� no� mural� do� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da�
Criança�e�do�Adolescente�e�por�outros�meios�indicados�na�presente�Resolução.�
�
Art.�24�� Julgados�os�eventuais�recursos� interpostos,�a�Comissão�Eleitoral�publicará� �o�Edital�
dos�candidatos�aprovados,�pela� imprensa�oficial�e/ou� �por�meio�de� listagem�fixada�na�sede�
do�CMDCA�e�da�Prefeitura,�bem�como�em�outros�meios�previstos,�já�citados.�
�
�
VIII�–�DO�REGISTRO�DA�CANDIDATURA�
�
Art.� 25� �� � O� candidato� deverá� registrar� sua� candidatura� mediante� apresentação� de�
requerimento� endereçado� ao� Presidente� da� Comissão� Eleitoral,� acompanhado� de� prova� de�
sua�aprovação�na�prova�de�conhecimentos.���
Art.�26���A�candidatura�é�individual�e�pessoal,�sendo�vedada�a�composição�de�coligações�e/ou�
chapas�na�propaganda�dos�candidatos.�
�
Art.� 27� –� O� pedido� de� registro� será� autuado� pela� Secretaria� do� CMDCA,� abrindo�se� vista� a�
Comissão�Eleitoral,�para�eventual� impugnação,�no�prazo�de�05�(dias)�dias,�decidindo�se�por��
igual�prazo.�(Art�49�da�Lei�Municipal�962/2015).�
�
Art.� 28� –� Terminado� o� prazo� para� registro� das� candidaturas,� o� Presidente� � da� Comissão�
Eleitoral�mandará�publicar�edital�na�imprensa�local�e/ou��por�meio�de�listagem�fixada�na�sede�
do�CMDCA�e�da�Prefeitura,�bem�como�em�outros�meios�previstos,� já�citados,� informando�o�
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nome�dos�candidatos�registrados�e�fixando�prazo�de�05�(cino)�dias�contados�da�publicação,�
para�o�recebimento�de�impugnação�por�qualquer�eleitor.�(Art.�50�Lei�Municipal�962/2015).��
�
Parágrafo�ùnico�–�Oferecida�impugnação,�os�autos�serão�encaminhados�a�Comissão�Eleitoral�
para�manifestação,�no�prazo�de�05�(três)�dias,�decidindo�a�Comissão�Eleitoral�em�igual�prazo.�
�
Art.� 29� �� Decididas� as� impugnações,� aa� Comissão� Eleitoral� mandará� publicar� Edital� com� os�
nomes�dos�candidatos�habilitados�ao�processo�de�escolha�(Artigo�51�Lei�Municipal�962/2015).�
�
�
IX�–�DO�PROCESSO�ELETIVO�
�
�
Art.� 30� –A� eleição� será� convocada� pelo� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do�
Adolescente,� mediante� edital� publicado� na� imprensa� local.� A� escolha� dos� Conselheiros�
Tutelares� dar�se� à� por� sufrágio� universal� e� secreto,� cada� eleitor� em� 01� (um)� candidato�
habilitado�(Art�52�da�Lei�Municipal�).�
1º.�O�processo�eleitoral�para�escolha�dos�membros�do�Conselho�Tutelar�será�realizado�sob�a�
presidência�do�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente,�sob�fiscalização�
do�Ministério�Público.�
§�2º.�O�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�solicitará�ao�Juízo�da�
Infância�e�da�Juventude�da�Comarca,�com�antecedência,�o�apoio�necessário�a�realização�do�
pleito,� inclusive,� a� relação� das� seções� de� votação� do� município,� bem� como� a� dos� cidadãos�
aptos�ao�exercício�do�sufrágio.�
§� 3º.� O� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do� Adolescente� editará� resolução�
regulamentando�a�constituição�das�mesas�receptoras,�bem�com�a�realização�dos�trabalhos�no�
dia�das�eleições�
�
§� 4º� �� Somente� poderão� � votar� os� eleitores� do� Município� de� Simões� Filho,� regularmente�
inscritos�na�Sessão�Eleitoral�contida�no�seu�título�de�eleitor�a�Zona�Eleitoral.�
§�5º�–�Os�05�(cinco)�candidatos�mais�votados�serão�considerados�eleitos,�ficando�os�demais,�
pela�ordem�de�votação,�como�suplentes�,�
�
Art.�31�–�No�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�(Art.�139,�§�3º�do�ECA�com�a�redação�dada�pela�
Lei�12.696/2012)�
�
Art.� 32� –� Aplica�se,� no� que� couber,� o� disposto� na� legislação� eleitoral� em� vigor,� quanto� ao�
exercício�do�sufrágio�direto�e�à�apuração�dos�votos.�
�
Art.� 33�� O� pleito� será� realizado� mediante� convocação� por� Edital� da� Comissão� Eleitoral,�
designando�dia,�hora�e�local�para�a�sua�realização,�observando�as�peculiaridades�locais�para�a�
instalação�das�seções�eleitorais�e�mesas�receptoras�de�votos�.�
�
�
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§� 1º� Serão� instaladas� Seções� de� votação� nas� Escolas� do� Município� de� Simões� Filho,� e� será�
publicado�em�Edital�os�nomes�das�respectivas�Escolas�e�Endereços.��
�
Art.� 34–� A� votação� será� através� de� urna� eletrônica� ou� cédulas� de� votação� que� serão�
confeccionadas�pela�Prefeitura�Municipal�de�Simões�Filho,�através�da�Secretaria�Municipal�de�
Desenvolvimento� Social,� mediante� modelo� aprovado� pelo� Conselho� Municipal� dos� Direitos�
da�Criança�e�do�Adolescente,�e�serão�rubricadas�pela�Comissão�Eleitoral�e�pelo�representante�
do�Ministério�Público.�
�
§�1º� ��A�cédula�de�votação�conterá�os�nomes�de�todos�os�candidatos�com�seus�respectivos�
números.��
�
§�2º���O�eleitor�poderá�votar�em�apenas�01�(um)�candidato�por�meio�da�marcação�de�um�“X”�
no�campo�reservado�para�a�prática�do�ato.��
�
§�3º�–�Em�se�tratando�de�cédulas�de�votação,�qualquer�marcação�fora�do�espaço�reservado�
para� a� votação,� assim� como,� qualquer� outro� tipo� de� sinal,� além� do� citado� no� parágrafo�
anterior,�acarretará�nulidade�do�voto.�
�
�
Art.�35��Os�eleitores�deverão�comparecer�ao�local�de�votação,�munidos�de�documento�com�
foto.�
�
Art.� 36� �� Cada� candidato� poderá� credenciar� no� máximo� um� (01)� fiscal� para� eleição� e�
apuração,�e�este�será�identificado�por�crachá,�fornecido�pela�Comissão�Eleitoral.�
�
Art.�37���O�local�de�recebimento�dos�votos�contará�com�uma�mesa�de�recepção�e�apuração,�
composta� por� três� (03)� membros,� a� saber:� um� (01)� Presidente� (Conselheiro� do� CMDCA� ou�
cidadão�designado�e�nomeado�pelo�CMDCA)�e�dois�(02)�auxiliares�de�mesa.�
�
Parágrafo� único� �� Não� podem� compor� a� Mesa� Receptora� de� votos� os� cônjuges� e� parentes�
consanguíneos�e�afins�até�o�3º�grau�dos�candidatos.�
�
�
X–�DA�PROPAGANDA�ELEITORAL��
�

�
Art.�38�–�� �A�propaganda�eleitoral�terá�início�após�a�divulgação�dos�candidatos�que�tiveram�
suas�candidaturas�deferidas.�
�
§� 1º� –� � O� prazo� para� a� propaganda� eleitoral� será� fixado� por� meio� de� Edital� que� será�
oportunamente�publicado.�

�
�

Art.� 39� –� É� vedada� a� propaganda� eleitoral� nos� veículos� de� comunicação� social,� ou� a� sua�
afixação�em�locais�públicos�ou�particulares,�admitindo�se�somente�a�realização�de��debates�e�
entrevistas,�em�igualdade�de�condições�(Art.�54�Lei�Municipal�962/2015)��
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�
Art.�40���São�proibidas�durante�o�processo�Eleitoral:��
�
I.� É� vedada� a� propaganda� eleitoral� em� meios� de� comunicação� tanto� escrita� como�

radiodifusão,�podendo,� todavia,�a�mídia�realizar�debates�e�entrevistas,�observando�a�
igualdade� de� horários� e� oportunidades� a� todos� os� candidatos� e� com� � autorização�
expressa�da�Comissão�Eleitoral;�

II.� É�vedada�a�propaganda�individual�de�candidatos�através�de�anúncios�em�carro�de�som,�
faixas,� brindes� de� quaisquer� espécies,� cartazes,� inscrições� ou� panfletos� ou� qualquer�
outro�meio,�em�todos�os�locais�públicos;�

III.� A� divulgação� das� candidaturas� será� permitida� através� da� distribuição� de� impressos,�
indicando� o� nome� do� candidato� bem� como� suas� características� e� propostas,� sendo�
expressamente�vedada�sua�afixação�em�prédios�públicos�ou�particulares.�

IV.� Os� candidatos� que� infringir� as� normas� deste� RESOLUÇÃO,� bem� como� a� legislação�
pertinente�a�matéria,�emanada�pelo�CMCA�terá�como�penalidade�a�desabilitação�ao�
Processo�Eleitoral;�
�

Art.�41�–�Serão�permitidos:��
�
I� �� A� presença� do� candidato� em� qualquer� entidade� da� sociedade� civil� organizada,� com� a�
finalidade� de� fazer� a� divulgação� da� sua� candidatura,� desde� que� para� tal� seja� convidado� ou�
autorizado�pela�Entidade;�
II���A�realização�de�debates,�palestras,�entrevistas�e�eventos�de�divulgação�das�candidaturas,�
contando�com�a�notificação�do�ato�por�meio�de�escrito�à�Comissão�Eleitoral.�
�
Parágrafo�Único:�Em�hipótese�alguma,�o�candidato�poderá�pagar�qualquer�quantia�ao�que�se�
refere� à� propaganda� no� rádio,� ficando� a� cargo� da� Comissão� Eleitoral� a� determinação� do�
período� e� horário� para� entrevistas� e� /ou� debates,� cabendo� calendário� disponível� pela�
Emissora�de�Rádio.��
�
�
Art.� 42� �� No� dia� da� eleição,� não� será� permitido� ao� candidato� ou� a� qualquer� pessoa� fazer�
qualquer�tipo�de�propaganda�eleitoral;�conduzir�eleitores�se�utilizando�de�veículos�públicos�
ou�particulares;�realizar�propaganda�em�carros�de�som�ou�outros�instrumentos�ruidosos�nem�
promover�“Boca�de�Urna”.�
�
Parágrafo�único���Em�caso�de�descumprimento�das�normas�indicadas�no�'caput',�o�candidato�
poderá� ter� a� sua� candidatura� impugnada� � pelo� CMCA,� mediante� instauração� de� processo�
administrativo,� em� que� o� candidato� terá� direito� a� defesa� em� peça� escrita� no� prazo� de� 02�
(dois)� dias,� tendo� o� CMCA� igual� prazo� para� proferir� a� decisão,� após� a� ouvida� a� Comissão�
Eleitoral�e�parecer�do��Ministério�Público.��
�
�
�
�
�
�
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XI�–�DA�APURAÇÃO�DOS�VOTOS��
�
�
Art.�43���A�apuração�dos�votos�dar�se�á�imediatamente�após�o�horário�de�encerramento�das�
eleições.�
�
Art.�44���Não�será�permitida�a�presença�dos�candidatos�junto�à�Mesa�de�Apuração�apenas�o�
fiscal�anteriormente�credenciado.�
�
Art.�45�–�Os��votos�em�branco�e�nulos,�não�serão�computados�para�fins�de�votos�válidos�
�
Art.� 46� �� A� medida� em� que� os� votos� forem� sendo� apurados,� poderão� os� candidatos�
apresentar�impugnações,�as�quais�serão�decididas�pela�Comissão�Eleitoral.�
�
XII�–�DA�PROCLAMAÇÃO,�NOMEAÇÃO�E�POSSE�DOS�ELEITOS�
�
�
Art.� � 47� �� Encerrada� a� votação,� proceder�se�á� imediatamente� a� contagem� dos� votos� e� sua�
apuração,�sob�a�responsabilidade�da�Comissão�Eleitoral�e�fiscalização�do�Ministério�Público.�
�
Art.� 48� �� � Concluída� a� apuração� dos� votos� e� decididos� os� eventuais� recursos,� a� Comissão�
Eelitoral�proclamará�o� resultado�com�os�nomes�dos�candidatos�eleitos�e�números�de�votos�
recebidos,��publicando�o�resultado�no�prazo�de�02(dois)�dias�úteis.��
�
Art.�49����Os�05�(cinco)�candidatos�mais�votados�serão�considerados�eleitos,�ficando�os�cinco�
(05)�seguintes,�pela�ordem�de�votação,�como�suplentes.�
�
Art.�50���Os�05�(cinco)�primeiros�mais�votados�serão�considerados�eleitos,�ficando�os�demais,�
pela�ordem�de�votação,�como�suplentes.�
§� 1º.� Havendo� empate� entre� os� candidatos,� será� considerado� escolhido� aquele� que� tiver�
comprovado,�na�documentação�apresentada�na�oportunidade�do�pedido�de�registro�de�pré�
candidatura,� maior� tempo� de� experiência� em� instituições� de� assistência� a� infância� e� a�
juventude.�
§�2º.�Persistindo�o�empate,�se�dará�preferência�ao�candidato�de�maior�idade.�
Art.� 51� �� Ocorrendo� vacância� no� cargo,� assumirá� o� suplente� que� houver� recebido� o� maior�
número�de�votos.�
Art.�52���A�posse�dos�Conselheiros�Tutelares�eleitos�ocorrerá�no�dia�10�de�janeiro�de�2016..�

�
�
XIII–�DA�CAPACITAÇÃO�DOS�CONSELHEIROS�TUTELARES��
�

Art.�53�–�Os�candidatos�eleitos�e�os�05�(cinco)�primeiros�suplentes�deverão�prestar�curso�de�
capacitação,�de�no�mínimo,�40�(quarenta�horas)�horas/aula�promovido�pelo��CMCA..�
�
Art.� 54� �� O� Conselho� Municipal� dos� Direitos� da� Criança� e� do� Adolescente� convocará� os�
Candidatos� eleitos� por� meio� de� Convocação� nos� meios� de� comunicação� já� citados� nesta�
Resolução�para�comparecer�em�dia,�local�e�hora�para�a�realização�do�Curso�Preparatório.�

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T1WYPXLLEX4PPIBW8FGOMG

Terça-feira
26 de Maio de 2015
14 - Ano VII - Nº 2247



�
Parágrafo�Único:�Somente�irão�receber�o�certificado�do�curso�os�candidatos�que�obtiverem�
75%�de�frequência�no�curso.�
�
Art.� 55� �� Competirá� ao� Poder� Executivo� Municipal� promover� a� capacitação� permanente� e�
sistemática�dos�Conselheiros�Tutelares�.�

�
�
�
XIV�–�DAS�DISPOSIÇÕES�FINAIS��
�
�

Art.�56���As�atribuições�e�obrigações�dos�Conselheiros�e�Conselho�Tutelar�são�as�constantes�
na� Constituição� Federal/1988,� na� Lei� Federal� nº� 8.089/90� (Estatuto� da� Criança� e� do�
Adolescente)�e�na��Legislação�Municipal�em�vigor.�
�
Art.�57–�O�Cronograma�contendo�as�datas�de�todas�as�fases�e�prazos�deste�Processo�Seletivo�
e�Eleitoral�constante�no�ANEXO�I�fazem�parte�da�presente�Resolução,�sendo�que�a�data�das�
eleições,�bem�como�eventuais�alterações�das�datas�fixadas�serão�publicadas�e�divulgadas�nos�
meios�e�veículos�de�comunicação�apropriados.�
�
Parágrafo� Único� –� É� de� inteira� responsabilidade� dos� interessados� acompanharem� todas� as�
informações�adicionais�pertinentes�a�este�Edital,�não�podendo�alegar�desconhecimento�das�
datas�do�Cronograma.�
�
Art.58� �� A� inscrição� do� candidato� implicará� o� conhecimento� das� presentes� instruções� e� a�
aceitação�das�condições�do�Processo�Seletivo,�tais�como�se�acham�estabelecidas�neste�Edital�
e�nas�normas�legais�pertinentes,�das�quais�não�poderá�alegar�desconhecimento.�
�
Art.� 59� �� A� não� exatidão� das� afirmativas� ou� irregularidades� nos� documentos,� mesmo� que�
verificadas�a�qualquer�tempo,�em�especial�por�ocasião�da�investidura,�acarretarão�a�nulidade�
da� inscrição,� com� todas� as� suas� decorrências,� sem� prejuízo� das� demais� medidas� de� ordem�
administrativa,�civil�ou�criminal.�
�
Art.� 60� �� O� candidato� deverá� manter� atualizado� seu� endereço,� desde� a� inscrição� até� a�
publicação�dos� resultados� finais,� junto�ao�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�
Adolescente,�sob�pena�de�exclusão�deste�Processo�Seletivo�e�Eleitoral.�
�
Art.� 61� �� Os� itens� deste� Edital� poderão� sofrer� eventuais� alterações,� atualizações� ou�
acréscimos,�enquanto�não�consumada�a�providência�ou�evento�que� lhes�disserem�respeito,�
ou�até�a�data�da�convocação�dos�candidatos�para�a�prova�correspondente,�circunstância�que�
será�mencionada�em�Edital�ou�Aviso�a�ser�publicado.�
�
Art.� 62� �� � Aplicar�se�á,� no� que� couber� ao� Processo� Seletivo� dos� Conselheiros� Tutelares,� o�
disposto�na�Legislação�Eleitoral�em�vigor.�
�
Art.�63�–�Fazem�parte�da�presente�Resolução�os�Anexos:�
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�
I�–�Cronograma;�
II�–�Ficha�de�Inscrição;��
III�–�Modelo�Declaração�de�comprovação�de�Residência�no�Município;�
IV� –� Modelo� Declaração� informando� ter� Disponibilidade� Exclusiva� no� exercício� da�

função�de�Conselheiro�Tutelar;�
V� –� Modelo� de� Declaração� de� entidade� informando� experiência� no� atendimento�

Infanto�Juvenil.�
�

Art.� 64� –� É� de� inteira� responsabilidade� do� candidato� o� material� bibliográfico,� que� utilizará�
para�estudar�os�assuntos�recomendados,�conforme�assuntos�recomendados�no�Anexo�I�desta�
Resolução.�
�
Art.� 65� �� Os� casos� omissos� serão� resolvidos� pela� Comissão� Eleitoral� com� fiscalização� do�
Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�e�do�Ministério�Público.�
�
�

Simões�Filho,�25�de�maio�de�2015�
�

�
Comissão�Eleitoral�
�
�� Daniela�Marques�Chagas�Mendonça���Conselheira�do�CMCA/Fundação�Terra�Mirim�
�� Elson�Rodrigues�Leão����Conselheiro�CMCA/Associação�de�Deficientes�de�Simões�Filho�

��ADESF�
�� Lúcia�Helena�Silva�Abreu�–�Presidente�do�CMCA/SEDES�
�� Maria�da�Conceição�Santos�Viana���Conselheira�CMCA/�
�� Maria�das�Graças�Rocha�Brito�de�Carvalho�–�Conselheira�CMCA/SEDES�
�� Nildes�Dultra�Souza�Silva���Conselheiro�CMCA�/Secretaria�de�Educação��

�
�

Lúcia�Helena�Silva�Abreu�
Presidenta�do�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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ANEXO�I�–��CRONOGRAMA�
25��de�Maio�de�2015� Publicação�do�Edital�nº�01/2015�

26�de�Maio�de�2015�
03�de�junho�de�2015�

Período�de�inscrição�dos�candidatos�

11�de�junho�de�2015� Homologação�e�Publicação�da�lista�dos�candidatos�inscritos�

11� de� junho� �� 15� de�
junho�de�2015�

Prazo�para�recurso�junto�à�Comissão�Eleitoral��

17�de�junho�de�2015� Publicação��da�lista�dos�candidatos�habilitados�para�a�prova�

19�de�julho�de�2015� Prova�de�Conhecimentos�Específicos�e�Redação��

20�de�julho�de�2015� Publicação�do�gabarito�da�prova�

27�de�julho�de�2015� Publicação� do� resultado� da� Prova� de� Conhecimentos� Específicos�
com�os�candidatos�aprovados�

27� de� julho� de� 2015� a�
31�de�julho�de�2015�

Prazo�para�recurso�

03�de�agosto�de�2015� Publicação�da�lista�dos�candidatos�habilitados���

05�de�agosto�de�2015� Entrevista�coletiva�dos�candidatos�habilitados�

10�de�agosto�de�2015� Prazo�para�o�Registro�das�Candidaturas��

11�de�agosto�de�2015�
15�de�agosto�de�2015�

Prazo� para� impugnação� dos� Registros� de� Candidatura� pela�
Comissão�Eleitoral��

16� de� agosto� a� 20� de�
agosto�de�2015�

Prazo�para�o�julgamento�das�impugnações�

21�de�agosto�de�2015� Publicação��de�Edital�com�os�nomes�dos�candidatos�habilitados�para�
a�Eleição�Direta�

21�de�agosto�de�2015�a�
25�de�agosto�de�2015�

Prazo� para� impugnação� dos� candidatos� registrados� � por� qualquer�
munícipe.��

25�de�agosto�de�2015�a�
29�de�agosto�de�2015�

Prazo�para��julgamento�dos�recursos�

31�de�agosto�de�2015� Publicação�de�Edital�com�os�candidatos�habilitados�para�o�pleito�

04�de�outubro�de�2015� Eleição�direta�pela�comunidade�

�
�
�
�
�
�
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ANEXO�II���CONTEÚDO�PROGRAMÁTICO�DA�PROVA�DE�CONHECIMENTOS�ESPECÍFICOS�
�

�� Lei�Federal�nº�8069�de�13�de� julho�de�1990,�que� institui�o�Estatuto�da�Criança�e�do�
Adolescente,�com�as�alterações�da��12.696�de�25/07/2012;��

�
REDAÇÃO:��
�
�� Tema�relacionado�ao�Estatuto�da�Criança�e�do�Adolescente��

�
�

�
Simões�Filho,�25�de�maio�de�2015.�

��
Lúcia�Helena�Silva�Abreu�

Presidenta�do�Conselho�Municipal�dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente�
�
�
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
SEDES - Secretaria Mun. do Trabalho e Des. Social 

CMCA 
Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
Simões Filho - Ba 

EDITAL Nº 01/2015 
 
 
 
 
 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Simões Filho, no uso de suas 
atribuições, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 e da Lei Municipal 962/2015, abre as inscrições 
e regulamenta o processo de seleção para a função de Conselheiro Tutelar, para o mandato de 10 
Janeiro de 2016 a 10 Janeiro de 2020, do Município de Simões Filho, nos termos que se seguem. 
 
1. Do Conselho Tutelar: 
 
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 8.069/90 (Art. 131). 
b) O Conselho Tutelar será composto de cinco membros efetivos e cinco suplentes, escolhidos pelo 
voto direto, facultativo e secreto dos cidadãos regularmente inscritos no município, preenchidos os 
requisitos do Artigo 47 da Lei Municipal 092/2006, os quais terão mandato de quatro anos, 
permitida uma recondução, em pleito organizado e coordenado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que também ficará encarregado de lhe dar a mais ampla 
publicidade, e fiscalizado pelo Ministério Público. (Art. 53 - Parágrafo 1º da Lei Municipal 
962/2015).  
c) 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, nos termos do Artigo 140 da Lei Federal nº 8.069/90 e do Artigo 64 da Lei 
Municipal 962/2015, bem como os termos do Artigo 14 da Resolução Nº 139/2010 do CONANDA 
(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 Juventude, 
em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital).  
d) O exercício da função do Conselheiro Tutelar constituirá serviço público relevante, com jornada 
semanal de dedicação exclusiva. (Artigo 43, Parágrafo 6º da Lei Municipal 962/2015 e Artigo 66).  
e) Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração da função, valores a serem pagos 
pelo Município com rendimento correspondente ao Símbolo DAS 4 , no valor de R$ 1.725,00 (hum 
mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme disposto na Lei 941/2014. A remuneração dos 
conselheiros, não gera qualquer relação de emprego entre estes e a municipalidade.  
f) a função de Conselheiro Tutelar é de relevância pública e de dedicação exclusiva, sendo 
incompatível com o exercício de outra função pública conforme alude a Lei Municipal (962/2015);  
g) o membro do CMDCA que pretender concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar, deverá pedir 
afastamento da função no ato da inscrição da candidatura.  
h) caso o Candidato tenha vínculo com órgão público deverá apresentar documentação que 
comprove o seu desligamento no ato da posse de Conselheiro Tutelar; 
 
 
 

Abre Inscrições e Regulamenta o 

Processo de Seleção para a 

Função de Conselheiro Tutelar. 

Editais
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
SEDES - Secretaria Mun. do Trabalho e Des. Social 

CMCA 
Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
Simões Filho - Ba 

2. Da Carga Horária   
 

a) O funcionamento do Conselho Tutelar nos dias úteis, funcionando das 8:00h as 18:00h, 
ininterruptamente; plantão noturno das 18:00h às 8:00h do dia seguinte;  plantão de finais 
de semana (sábado e domingo) e feriados; (Art. 66 da Lei Municipal 962/2015)  

 
b) Durante os dias úteis o atendimento será prestado diariamente por pelo menos 04 (quatro) 

conselheiros tutelares, cuja escala e divisão de tarefas serão disciplinadas pelo respectivo 
regimento interno. (Art. 66 da Lei Municipal 962/2015)  
 

c) Durante os plantões noturno e de final de semana/feriado será previamente estabelecida 
escala, também nos termos do respectivo regimento interno, observando-se sempre a 
necessidade de previsão de segunda chamada (conselheiro tutelar de apoio). (Art 66 da Lei 
Municipal 962/2015) 

 
 
3. Da Inscrição:  
 
a)A inscrição deverá ser realizada na Sala de Reuniões ao lado da Sala dos Conselhos Municipais - 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, situada Avenida Walter Aragão de 
Souza, S/N, km 25. Centro - Simões Filho, Bahia, no período de 26, 27, 28, 29 de maio de 2015 e 01, 
02 e 03 de junho de 2015 - das 08:00 às 16 horas (exceto dia 29 de maio, que será das 08:00 às 
12:00 h) 

 
4. Do registro da inscrição:  
 
4.1 Somente poderá concorrer ao pleito os candidatos ao Conselho Tutelar que preencherem os 
seguintes requisitos: (Art. 47 da Lei Municipal) 

a) reconhecida idoneidade moral, firmada em documentos próprios, segundo critérios 
estipulados pelo CMCA, através de Resolução; 

b)  idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
c) residir no município há mais de 02 (dois) anos; 
d) ensino médio completo. 
e) ter comprovada atuação de no mínimo 02 (dois) anos na área de atendimento, promoção e 

defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes; 
f) não ter sofrido penalidade de perda de mandato de conselheiro tutelar no período vigente; 
g) estar no gozo dos direitos políticos; 
h) não exercer mandato político; 
i) não estar sendo processado criminalmente no município ou em qualquer outro deste País; 
j)  não ter sofrido nenhuma condenação judicial, transitada em julgado, nos termos do artigo 

129, da Lei nº 8.069/90; 
k) estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de conselheiro 

tutelar. 
l) Ter domicílio eleitoral por no mínimo 2 (dois) anos 
m) Ter disponibilidade para exercer o cargo em caráter exclusivo 
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n)  Aprovação em prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente para concorrer a Eleição Direta pela comunidade (Lei Municipal 962/2015) 

o)  A realização da prova mencionada no ítem anterior, ficará a cargo do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Resolução Nº 02/2015. 

p) Não serão admitidas inscrições após o período fixado neste Edital. 
q) O candidato que tiver sua inscrição deferida fica ciente de que se submeterá a prova escrita 

de seleção, que abrangerá conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, inclusive constante na Lei Municipal Nº 962/2015, sendo a prova a ser 
elaborada por pessoa física ou jurídica especializada, acompanhada pela Comissão Eleitoral 
e fiscalizada pelo Ministério Público. 

 
5. Da taxa de inscrição:  
 
2 kg de alimentos não perecível que será doado para a entidade de acolhimento infanto-juvenil Lar 
Irmã Benedita Camuruji. 
 
6. Dos documentos para a inscrição:  
 
6.1 Os requisitos serão comprovados pela apresentação de fotocópia autenticadas dos seguintes 

documentos acompanhados dos originais: 
a) Atestado e/ou declaração de idoneidade moral devidamente assinado por autoridade 

competente e /ou Presidente de Entidade ou Associação cadastrada no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMCA do município de Simões 
Filho) 

b) Certidão de antecedentes criminais;  
c) Documentos de identificação oficial com foto, que permita comprovar idade igual ou 

superior a 21(vinte e um) anos; 
d) Residir no município há mais de 2 (dois) anos; 
e) CPF; 
f) 02 fotografias 3/4 recente. 
g) Certificado de reservista ou documento comprovando estar em dia com o serviço militar 

para candidatos do sexo masculino 
h) Comprovante de residência, ou comprovante de contrato de aluguel com firma 

reconhecida e autenticada em cartório. 
i) Cópias do Titulo de Eleitor e do comprovante de votação da última eleição ou de 

justificativa da ausência ou Certidão de Quitação junto à Justiça Eleitoral  
j) Ter domicílio eleitoral por no mínimo 2 (dois) anos; 
k) Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente ao 2º grau emitido por 

Instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) 
l) Atestado de Experiência com Criança e Adolescente (cópia autenticada de contrato de 

trabalho e último contracheque, se com vínculo empregatício; ou Termo de Adesão ao 
Voluntariado, se voluntário; ou, ainda, comprovação através de GFIP (Guia de 
Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência 
Social) e de cópia dos RPAs (recibo de pagamento a autônomo) referente ao período, 
permitida sua cumulação.  
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m) Nenhum documento poderá ser anexado ao processo de inscrição após a efetivação da 
mesma. 

n) No ato da inscrição, o candidato preencherá o requerimento fornecido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informando ter exclusiva 
disponibilidade para atuar como Conselheiro Tutelar. 

o) Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, exceto por Procuração 
Pública desde que apresentada o respectivo mandato, acompanhado de documento de 
identidade do procurador. 

p) As inscrições serão registradas individualmente.  
q) Curriculum Vitae devidamente comprovado (cópias dos documentos autenticadas em 

cartório);  
r) O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do candidato no conhecimento e 

aceitação de todos os termos fixados na  Resolução Nº 02/2015 do CMCA em prévia 
aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 
e Lei Municipal Nº 962/2015. 

 
7. Da homologação das inscrições:   
 

7.1 As homologações das inscrições deferidas serão divulgadas dia 15 de junho de 2015 e 
será afixada, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Câmara 
Municipal, nos murais localizados na Prefeitura Municipal de Simões Filho, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social,  
7.2 Não serão homologadas as inscrições do/a candidato/a que não apresentar 
documentação exigidas neste Edital; 
 
 
 

8. Da Comissão Eleitoral:  
 
8.1 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, denominado CMDCA, elegerá 
na forma de seu Regimento Interno, cinco conselheiros, para com o seu presidente, formar uma 
comissão encarregada da condução de todo processo de escolha do Conselho Tutelar, atuando 
também na função de Junta Apuradora, na contagem e apuração de votos sendo denominada de 
Comissão Eleitoral. 
 

 
8.2 A Comissão Eleitoral é encarregada de ministrar a condução do processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares, bem como de autuar e atuar como Junta Apuradora dos votos e será composta pelos seguintes 
membros: 

� Daniela Marques Chagas Mendonça - Conselheira do CMCA/Fundação Terra Mirim 
� Elson Rodrigues Leão -  Conselheiro CMCA/Associação de Deficientes de Simões Filho - 

ADESF 
� Lúcia Helena Silva Abreu – Presidente do CMCA/SEDES 
� Maria da Conceição Santos Viana - Conselheira CMCA/ 
� Maria das Graças Rocha Brito de Carvalho – Conselheira CMCA/SEDES 
� Nildes Dultra Souza Silva - Conselheiro CMCA /Secretaria de Educação  
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8.3 A Comissão Eleitoral contará com o apoio da equipe técnica da SEDES  

� Cláudia Daniele Magalhães Diz Pazos – Assistente Social 
� Joseane Santos Barbosa – Psicóloga 
� Paula Luciana Barreto – Assessoria Jurídica 
� Selma Cristina Silva Gouveia – Secretária Executiva – CMCA/SEDES 

 
 

9. Atribuição da Comissão Eleitoral:  
 
9.1 É incumbência da comissão eleitoral:  
a) providenciar a publicação de todos os atos referentes ao processo de escolha no 

átrio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, sede do CMDCA e Fórum Municipal. 
b) designar pessoal para receber e registrar as inscrições dos candidatos;  
c) preparar relação nominal de todos os candidatos inscritos, publicando-a em portaria 

com a respectiva relação para fins de eventuais impugnações;  
d) receber as impugnações relativas aos candidatos inscritos;  
e) constituir as mesas receptoras de votos; 
f) afixar relação dos candidatos registrados nas cabines de votação; 
g) credenciar os fiscais indicados pelos candidatos; 
h) tomar as providências cabíveis para a aplicação da prova de conhecimentos, curso 

preparatório e entrevista pública, diligenciando o material necessário e os locais agendando datas, 
horários e fazendo as comunicações necessárias; 

i) agendar reuniões junto às associações, órgãos de imprensa e comunidade em geral, 
visando à máxima visibilidade, transparência e divulgação das candidaturas e do próprio processo 
de escolha.  

j) dar ciência ao Ministério Público de todos os atos do processo de escolha.  
 
 

10. Do Processo Seletivo:  
 

 
a) O processo seletivo será composto por 03 (três) etapas: prova escrita (caráter eliminatório 

e classificatório) entrevista pública (caráter não eliminatório) e eleição direta pela 
comunidade.  

b) As provas serão elaboradas, aplicadas e corrigidas por assessoria técnica contratada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 

c) Todas as etapas serão coordenadas pela Comissão Eleitoral, juntamente com a assessoria 
técnica, e fiscalizadas pelo Ministério Público.  
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11. Primeira Etapa: prova escrita 
 

 
a) A prova escrita será realizada no dia 19 de Julho de 2015, às 08:00 horas, com duração de 

4:00 (quatro)  horas, em local a ser definido pela Comissão Eleitoral e será publicado 
posteriromente. 

b) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita com 
meia hora de antecedência. O fechamento dos portões será às 08h10min, devendo estar 
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de um documento original de 
identidade, com foto e do comprovante de inscrição. 

c)   Antes de entrar na sala de prova o candidato deverá apresentar o Protocolo de Inscrição e 
assinar a Lista de Presença junto ao fiscal da entrada da referida sala e a assinatura será 
conferida com a do documento de identidade apresentado pelo candidato, o qual  deverá  
ser o mesmo apresentado no Ato da Inscrição. 

d) No ato da realização da Prova Objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões, a Folha de 
Respostas e  Folha da Redação. O candidato poderá, ao término da prova, retirar-se da sala 
de prova levando apenas a Folha de Passagem. 

e) Ao terminar, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, 
O candidato em nenhuma hipótese poderá levar consigo o Caderno de Questões e a Folha 
de Respostas. 

f) Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

g) O candidato só poderá se ausentar do local de realização das provas após 60 minutos do 
início da mesma e os três últimos candidatos só poderão ausentar-se da sala de provas 
juntos.  

h) Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital, incidirem nas hipóteses  a seguir: apresentar-se após o horário estabelecido para a 
realização da prova;  apresentar-se para a prova em outro local;  não comparecer à prova, 
seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos de identidade exigidos 
nos termos desta Resolução, para a realização da prova;  ausentar-se da sala de prova sem 
o acompanhamento de um fiscal; - ausentar-se do local de prova antes de decorrido o 
prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a partir do início da mesma; se for surpreendido em 
comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, relógios digitais, livros, 
notas, lápis, lapiseira, borracha ou impressos não permitidos; se estiver portando ou 
fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, 
celulares, etc.); 
IX – se estiver usando boné, chapéu e óculos escuros; lançar mão de meios ilícitos para a 
execução da prova;  não devolver integralmente o material solicitado; XII- perturbar, de 
qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 

i) O candidato somente terá acesso ao local da prova, mediante apresentação do protocolo 
de inscrição acompanhado de documento oficial com fotografia. 

j) A prova escrita será composta de questões objetivas e redação sendo: 
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� 30 (trinta) questões objetivas específicas fundamentadas nos seguintes conteúdos: 
� Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
� Atribuições do Conselho Tutelar  e Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
� Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – aprovado 

pelo CONANDA 
� Duas questões discursivas – Estudo de Caso  
� Redação  - Tema Alusivo aos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
l) Tabela de valores por itens e valor total da prova escrita 
 

 Prova Nº de itens Valor/peso por item Valor total 
Questões objetivas 30 2 60 

Questões discursivas 2 10 20 
Redação 1 20 20 

  TOTAL 100 
 
m) Não serão disponibilizados materiais Estatuto da Criança e Adolescente acerca dos assuntos 
elencados no item (c) para os inscritos. Ficando, pois, de inteira responsabilidade do/a 
candidato/a. 
n) A primeira etapa é de caráter eliminatório, sendo que serão classificados para as etapas 
seguintes, os 15 (quinze) primeiros colocados que obtiver 50% (cinquenta por cento) da prova 
objetiva e da Redação ter a nota mínima 5,0 (cinco). Entende-se como etapa seguinte a entrevista 
(caráter não eliminatório) e a Eleição direta pela comunidade. 
 
o) Havendo necessidade de desempate, serão utilizados os seguintes critérios, pela ordem: 

1. melhor desempenho nas questões objetivas (parte específica - ECA); 
2. o candidato que apresentar maior tempo de trabalho na área; 
3. o mais velho; 
4. Os classificados na prova escrita serão convocados a participar da entrevista pública na sala 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
5.  Somente poderá efetuar o registro de candidatura, para a etapa seguinte – Eleição direta 

pela comunidade o candidato habilitado. 
p) O resultado de todo o processo de escolha será afixado nos murais localizados na Prefeitura 
Municipal de Simões Filho, na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 
12. Segunda Etapa: Entrevistas Pública – Não eliminatória 

 
a) A entrevista será realizada, pela Comissão Eleitoral, demais membros do CMCA e assistida 

pela assessora técnica, no dia 05 de agosto 2015, das 08:00 h às 12:00h no Auditório do 
Centro Social. Endereço - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, 
situada Avenida Walter Aragão de Souza, S/N, km 25. Centro - Simões Filho, Bahia. As 
entrevistas tem por finalidade a apresentação dos candidatos e, também, aferir seus 
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conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente aplicados à realidade de 
Simões Filho, serão realizadas por ordem alfabética. 
 

13. Terceira Etapa: Eleição direta pela comunidade 
 
a) O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a 

presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob 
fiscalização do Ministério Público. 

b) A votação será através de urna eletrônica ou cédulas de votação que serão confeccionadas 
pela Prefeitura Municipal de Simões Filho, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, e serão rubricadas pela Comissão Eleitoral e pelo 
representante do Ministério Público. 

c) A Eleição, através de votação secreta, direta, por parte da comunidade local, em cédula 
própria constando o nome dos candidatos, onde cada eleitor poderá votar em 01 (um) 
candidato. Procedida a apuração pela Comissão de Seleção os 5 (cinco) candidatos mais 
votados serão os conselheiros titulares e os 5 (cinco) seguintes serão suplentes. Havendo 
empate, será considerado, eleito o mais velho. 

 
d) O CMCA publicará EDITAL com os nomes dos candidatos habilitados a participar do 

processo de escolha que dar-se-á através de voto direto, podendo votar facultativamente 
os eleitores inscritos no município de Simões Filho mediante apresentação do título de 
eleitor e comprovante da última eleição acompanhado de documentos de identificação; 

e) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitará ao Juízo da 
Infância e da Juventude da Comarca, com antecedência, o apoio necessário a realização do 
pleito, inclusive, a relação das seções de votação do município, bem como a dos cidadãos 
aptos ao exercício do sufrágio. 

f) Os cidadãos para votar em seus candidatos, deverão ser eleitores do município de Simões 
Filho- Bahia. Caso contrário, será vedado o direito de votar; 

 
14. Da Propaganda Eleitoral 

 
a) É vedada a propaganda eleitoral em meios de comunicação tanto escrita como radiodifusão, 

podendo, todavia, a mídia realizar debates e entrevistas, observando a igualdade de 
horários e oportunidades a todos os candidatos e com  autorização expressa da Comissão 
Eleitoral; 

b) É vedada a propaganda individual de candidatos através de anúncios em carro de som, 
faixas, brindes de quaisquer espécies, cartazes, inscrições ou panfletos ou qualquer outro 
meio, em todos os locais públicos; 

c) A divulgação das candidaturas será permitida através da distribuição de impressos, 
indicando o nome do candidato bem como suas características e propostas, sendo 
expressamente vedada sua afixação em prédios públicos ou particulares. 

d) Os candidatos que infringir as normas deste EDITAL, bem como a legislação pertinente a 
matéria, e a RESOLUÇÂO 02/2015, emanada pelo CMCA terá como penalidade a 
desabilitação ao Processo Eleitoral; 
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15. Das impugnações  
 

a) Qualquer cidadão poderá impugnar a inscrição do candidato, no prazo de 05(cinco) dias a 
contar da data do término das inscrições, encaminhando solicitação devidamente justificada 
e comprovada à Comissão Eleitoral;   

b) Ocorrendo impugnação, o candidato será intimado, através de ato publicado, nos murais da 
Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para apresentar defesa no prazo de 
05(cinco) dias úteis; 

c) Decorrido o prazo do item anterior, o Ministério Público, será oficiado para se pronunciar 
sobre a impugnação; 

d) Havendo impugnação pelo Ministério Público, o candidato terá o prazo de 05(cinco) dias 
úteis para apresentar defesa; 

e) Encerrado prazo para defesa, os autos serão submetidos ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente para decisão no prazo de 01 (um) dia útil;  

f) Decorridos o prazo do item anterior, a decisão do CMCA será publicada nos murais da 
Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no CMCA, não cabendo mais apresentação de recurso; 

g) A Comissão Eleitoral designada pelo CMCA através da Resolução Nº 02/2015 do CMCA 
acompanhará todo Processo Eleitoral e encaminhará as possíveis impugnações ao CMCA 
para que este avalie e se pronuncie, sendo também responsável pelos encaminhamentos 
previstos na Lei Municipal 962/2015 e na Resolução Nº 02/2015 do CMCA. 

h) O candidato que tiver seu registro de candidatura impugnado será intimado a apresentar 
defesa junto à Comissão Eleitoral. 
 
 
 
 

 
16. Fiscalização  
 
A fiscalização de todo o processo caberá ao Ministério Público. 
 
 
17. Dos Recursos 
 
Das decisões da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao CMCA em até 48 horas e das decisões deste, 
caberá recurso à autoridade judiciária competente. 
 
18. Disposições finais  
 

a) A posse e diplomação dos conselheiros tutelares ocorrerão impreterivelmente no dia 10 de 
janeiro de 2016. 

b) Os candidatos escolhidos passarão por formação especifica após a posse; 
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c) Serão indeferidas, de imediato, as impugnações desprovidas de fundamentos ou de provas; 
d) O processo seletivo será para preencher 05(cinco) vagas oferecidas neste EDITAL, para os 

Conselheiros Titulares e 05 (cinco) vagas para os Conselheiros Suplentes; 
e) A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que 
verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela corrente; 

f) A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições 
impostas no presente EDITAL; 

g) Sem prejuízo das sanções criminais, a qualquer tempo, a Comissão Eleitoral do processo de 
escolha, poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam 
verificadas falsidades de declaração ou irregularidades em qualquer fase do processo de 
escolha e/ou na prova; 

h) Todas as convocações avisos e resultados serão publicados e anexados nos murais 
localizados na Prefeitura Municipal de Simões Filho, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

i) Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e 
aceitará a legislação que regulamenta o processo de escolha; 

j) Será eleito no processo de escolha os 05(cinco) candidatos que obtiverem maior número de 
votos, observados os critérios de desempate; 

k) Havendo empate será observado os seguintes critérios: será escolhido aquele que tiver 
comprovado, na documentação apresentada na oportunidade do pedido de registro de pré-
candidatura , maior tempo de experiência em instituições de assistência a infância e a 
juventude, persistindo o empate, se dará preferência ao candidato de maior idade. Artigo 60 
da Lei Municipal 962/2015, Parágrafos 1º e 2º (respectivamente) 

l) Quaisquer recursos deverão ser feitos através de requerimento próprio fornecido pelo CMCA e 
dirigido a coordenação da comissão do processo de escolha devidamente protocolado; 

m) As despesas de todo processo de escolha correrão pela Prefeitura Municipal de Simões 
Filho; 

n) O CMCA poderá emitir atos complementares a este Edital e resolverá casos omissos nos 
termos da legislação vigente. 
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18. Cronograma das Etapas   

 
25  de Maio de 2015 Publicação do Edital nº 01/2015 

26 de Maio de 2015 
03 de junho de 2015 

Período de inscrição dos candidatos 

11 de junho de 2015 Homologação e Publicação da lista dos candidatos inscritos 

11 de junho - 15 de 
junho de 2015 

Prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral  

17 de junho de 2015 Publicação  da lista dos candidatos habilitados para a prova 

19 de julho de 2015 Prova de Conhecimentos Específicos e Redação  

20 de julho de 2015 Publicação do gabarito da prova 

27 de julho de 2015 Publicação do resultado da Prova de Conhecimentos Específicos com os 
candidatos aprovados 

27 de julho de 2015 a 31 
de julho de 2015 

Prazo para recurso 

03 de agosto de 2015 Publicação da lista dos candidatos habilitados   

05 de agosto de 2015 Entrevista coletiva dos candidatos habilitados 

10 de agosto de 2015 Prazo para o Registro das Candidaturas  

11 de agosto de 2015 
15 de agosto de 2015 

Prazo para impugnação dos Registros de Candidatura pela Comissão 
Eleitoral  

16 de agosto a 20 de 
agosto de 2015 

Prazo para o julgamento das impugnações 

21 de agosto de 2015 Publicação  de Edital com os nomes dos candidatos habilitados para a 
Eleição Direta 

21 de agosto de 2015 a 
25 de agosto de 2015 

Prazo para impugnação dos candidatos registrados  por qualquer 
munícipe.  

25 de agosto de 2015 a 
29 de agosto de 2015 

Prazo para  julgamento dos recursos 

31 de agosto de 2015 Publicação de Edital com os candidatos habilitados para o pleito 

04 de outubro de 2015 Eleição direta pela comunidade 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
� Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com as alterações da  12.696 de 25/07/2012;  
REDAÇÃO: Tema relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente  
PARA QUE TODOS POSSAM TOMAR CIÊNCIA E NINGUÉM POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA NO 
FUTURO, É EXPEDIDO O PRESENTE EDITAL, PUBLICADO E AFIXADO NA FORMA DA LEI. 
 
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Simões Filho, 25 de maio de 2015. 
  

Lúcia Helena Silva Abreu 
Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
 
 

Elson Rodrigues Leão 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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