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EDITAL Nº 001/2019 

 

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DE CONSELHEIROS(AS) 

TUTELARES/2019 

 

A Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha Unificado de 

Conselheiros/as Tutelares 2019, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelas Leis Municipais nº. 345 de, 25 de novembro de 2015 e Lei n° 

417, de 07 de março de 2019, tornam público o presente EDITAL para o 

Processo de Escolha em Data Unificada a membros do Conselho Tutelar para 

o quadriênio 2020/2023,do Município de Bom Jesus do Tocantins – TO, nos 

termos que constam neste Edital. 

 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelas Leis Municipais nº. 

345, de 25 de novembro de 2015 e Lei n° 417, de 07 de março de 2019, sendo 

realizado sob a responsabilidade do CMDCA e fiscalizado pelo Ministério 

Público;  

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o 

sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do município, em 

data de 06 de outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus 

respectivos suplentes ocorrerá em 10 de janeiro de 2020;  

2. DO CONSELHO TUTELAR:  

2.1. 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, escolhidos pela 

comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos;  
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2.2. Cabe 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 

345/2015;  

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do 

Município de Bom Jesus do Tocantins – TO visa preencher as 05 (cinco) vagas 

existentes no colegiado e seus respectivos suplentes; 

2.4. Por força do disposto na Lei Municipal nº. 345/2015, Título III, Capítulo I, 

Art. 25°, II – Rege que a candidatura deverá ser individual, não sendo admitida 

a composição de chapas.  

3. DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR: 

3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do art. 32º, da Lei 

Municipal nº 345/2015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) Reconhecida idoneidade moral; 

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos até o encerramento das 

inscrições;  

c) Residir no município de Bom Jesus do Tocantins há no mínimo 02 (dois) 

anos;  

d) Apresentar no momento da inscrição, certificado de conclusão do ensino 

médio;  

e) Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de seus direitos 

políticos; 

f) Não exercer cumulativamente qualquer atividade remunerada pública ou 

privada e/ou com carga horária fixa; 
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g) Não estar recebendo benefícios previdenciários de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença; 

h) Apresentar certidão cível e criminal das Comarcas em que o interessado 

tenha residido nos últimos cinco anos; 

i) Comprovar experiência no atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente por um período mínimo de um ano; 

j) Submeter-se a uma prova objetiva de conhecimentos do ECA, Língua 

Portuguesa, Noções Básicas de Informática e Arquivologia; 

k) No requisito previsto na letra i deste artigo, deverá ser considerado 

preenchimento mediante apresentação de documentação comprobatória, 

como: carteira de trabalho e previdência social; convênio de estágio 

profissionalizante ou curricular; portaria de nomeação; contrato ou declaração 

do órgão/entidade. Será analisado pela Comissão e CMDCA.  

3.2. O preenchimento dos requisitos legais devem ser demonstrados e os 

documentos comprobatórios entregues no ato da inscrição como candidato, na 

sala de Conselhos, localizada no prédio da Biblioteca Municipal Maximiano 

Jose Soares, na Avenida Gilvan Rodrigues Bezerra, s/nº, Centro – Bom Jesus 

do Tocantins-TO, das 08 às 12:00 horas, do dia 16 de abril a 16 de maio de 

2019.  

 

4. DOS IMPEDIMENTOS NA POSSE:  

4.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, 

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

durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Impedimentos estes que constam no artigo 140do ECA. 

4.2. É também impedido de tomar posse no cargo de Conselheiro Tutelar 

aqueles que possuem vínculo empregatício com o município de Bom Jesus do 

Tocantins e que não estejam licenciados; 
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5. DAS VAGAS: 

5.1. Os candidatos inscritos e habilitados concorrerão a 05 (cinco) vagas)  para 

Conselheiros Tutelares a serem preenchidas pela ordem decrescente de votos, 

do mais votado para o menos votado.  

5.2. Os demais candidatos devidamente inscritos, habilitados e votados 

comporão a lista decrescente de suplentes a serem convocados na ocorrência 

de vacância de cargo de Conselheiro Tutelar, durante o período de mandato 

estabelecido no preâmbulo deste Edital.  

 

6. DA CARGA HORÁRIA:  

6.1. A carga horária de trabalho dos Conselheiros Tutelares de Bom Jesus do 

Tocantins –TO, será fixada conforme a Lei Municipal n° 345 de 25 de 

novembro de 2015, Art. 51° que diz: “A remuneração dos Conselheiros 

Tutelares será fixada pelo Poder Executivo Municipal, tomando por base o 

funcionalismo público do Nível Médio e com garantia e direitos legais com (40 

(quarenta) horas semanais”.  

 

7. DA REMUNERAÇÃO:  

7.1. Os Conselheiros Tutelares receberão a remuneração fixada conforme a Lei 

Municipal n° 345, de 25 de novembro de 2015, ressaltando que durante o 

período do exercício do mandato eletivo não configura vínculo empregatício 

com a municipalidade.  

 

8. DAS INSCRIÇÕES: 

8.1. Local: Sala dos Conselhos no prédio da Biblioteca Municipal Maximiano 

Jose Soares, na Avenida Gilvan Rodrigues Bezerra, s/nº, Centro. 

8.2.  Período: Do dia 16 de abril a 16 de maio de 2019das 08 às 12:00 horas. 
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8.3. Não será efetuada a inscrição na falta de quaisquer documentos, sendo 

vedada a entrega de documentos necessários após o encerramento das 

inscrições, conforme relação a seguir: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição; 

b) Cópia da Carteira de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Cópia do Título de eleitor, com o comprovante da última votação ou 

justificativa na última eleição;  

d) Certidão original e atualizada de crimes eleitorais e quitação eleitoral 

expedidos pelo Cartório Eleitoral: 

e) Certidão original e atualizada civil e criminal de antecedentes criminais das 

Comarcas em que o interessado tenha residido nos últimos cinco anos;  

f) Declaração de idoneidade moral fornecida por uma autoridade competente; 

g) Comprovante de experiência ou especialização na área da criança e 

adolescente, por um período mínimo de 01 (um) ano;  

h) Cópia do Comprovante de conclusão do Ensino Médio;  

i) Comprovar que reside no município, por 02 (dois) anos, apresentando 

comprovante de endereço ou declaração firmada por duas testemunhas 

idôneas comprovando o mesmo; 

j) Entregar 01 (uma) foto 3x4 recente; 

k) Atestado de sanidade mental, e aptidão física emitido por profissional de 

saúde (médico clínico geral ou psiquiatra)  

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados 

será imediatamente comunicada ao candidato, que poderá supri-la até a data-

limite para entrega da documentação vista a candidatura, prevista neste Edital; 

8.5. Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à juntada de 

documentos devem ser imediatamente encaminhados ao CMDCA; 

8.6. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da 

inscrição são de total responsabilidade do candidato.  
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9. DO PROCESSO SELETIVO:  

9.1. O processo seletivo constará de duas etapas, a saber:  

a) 1° Etapa – Prova Objetiva (classificatória e eliminatória), realizada no dia 09 

de junho de 2019, das 08h00 às 12h00,na Escola Municipal Paraíso, localizado 

na Avenida Tocantins, s/n°, no município de Bom Jesus do Tocantins-TO. 

b) 2° Etapa – Eleição/Votação será realizada no dia 06 de outubro de 2019 

(domingo),no horário das 8:h00 às 17h00 horas, na Escola Municipal Paraíso, 

localizada na Avenida Tocantins, s/n°, Bom Jesus do Tocantins, dela 

participando como candidatos, todos os inscritos que tiverem aprovação nas 

etapas anteriores.  

c) A eleição acontecerá por voto direto, secreto e facultativo dos cidadãos 

regularmente inscritos como eleitores do Município de Bom Jesus do 

Tocantins. Para votar o eleitor poderá identificar-se com o título de eleitor, 

carteira de identidade ou carteira de trabalho. 

d) Cada eleitor poderá votar em apenas 01(um) candidato. 

e) Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, e 

suplentes serão os 05 (cinco) seguintes. 

 

10. DA PROVA 

10.1. A prova será constituída de 25 (vinte e cinco) questões objetivas sendo 

10 (dez) questões sobre o ECA, 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 

(cinco) questões de Noções Básica de Informática e 05 (cinco) questões sobre 

Arquivologia. 

10.2. Os conteúdos programáticos da prova serão dispostos na Resolução 

02/2019 do CMDCA. 

10.3. O candidato deverá utilizar somente caneta esferográfica azul ou preta, 

de material transparente. 
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10.4. Será eliminado da prova o candidato que perturbar, de qualquer modo, a 

ordem no local de aplicação, que comunicar-se verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador, que 

portar celular ou qualquer equipamento eletrônico e/ou de comunicação, e que 

utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em seu benefício. 

10.5. Os três últimos candidatos presentes na sala de provas só serão 

liberados juntos, após assinatura da ata de aplicação. 

. 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:  

11.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa local, 

dar ampla divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da publicação 

do presente Edital, destinadas a assegurar a ampla participação popular no 

pleito;  

11.2. Caberá, exclusivamente, através de autorização expressa da gestão 

municipal, ofertar transporte público destinado aos eleitores residentes na zona 

rural. 

11.3. 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, bem como fazer doações, 

promessas ou entrega de bens, inclusive brindes de pequenos valores assim 

como oferecer vantagens pessoais de qualquer natureza. 

11.4. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação 

da relação definitiva dos candidatos habilitados na primeira fase; 

11.5. No artigo 42 da Lei Municipal n°. 345/2015, relata que “É vedada à 

propaganda ou divulgação eleitoral, individual em rádio, televisão, revista e 

jornal, admitindo-se a realização de debates e entrevistas, em igualdade de 

condições para todos os candidatos”. É vedado também à propaganda por 
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meio de anúncios luminosos, cartazes, faixas, outdoors e assemelhados, carro 

de som, ou inscrições em qualquer local público.  

11.6. No artigo 43 da Lei Municipal nº. 345/2015 diz que “É permitida a 

realização de propaganda, individual ou coletiva, através de folhetos, volantes 

e outros impressos, bem como a realização de reuniões ou palestras”. 

Parágrafo único – No dia da eleição será expressamente proibida a distribuição 

de qualquer material de campanha dos candidatos, sob pena de cassação da 

candidatura.  

11.7. É dever de o candidato portar-se com urbanidade durante a campanha 

eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova 

ataque pessoal contra os concorrentes;  

11.8. 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;  

 

12. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

12.1. A Posse dos eleitos para o Conselho Tutelar dar-se-á na data de 

10/01/2020, horário e local a serem definidos e publicados posteriormente.  

12.2. Os impedimentos constam no item 4 deste Edital. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

13.1. Os procedimentos de registro, divulgação e impugnação das 

candidaturas, votação e apuração deverão observar as normas e prazos 

previstos no calendário anexo ao presente Edital, bem como o disposto na 

resolução 02/2019 – CMDCA; 

13.2.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Resolução 02/2019 

– CMDCA e a Lei Municipal 345/2015. 
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13.3. O Cronograma de datas do processo de Escolha do Conselho 

Tutelar/2019 e modelos de Declarações e Requerimentos necessários a 

inscrição serão disponibilizados em anexo a este Edital. 

13.4. Será divulgado no Diário Oficial do Município de Bom Jesus do Tocantins, 

TO, o Edital 01/2019 e as resoluções 01 e 02/2019, sobre o processo de 

escolha para ciência de todos os interessados. 

 

Bom Jesus do Tocantins-TO, 16 de abril de 2019. 

 

 

Jessica Góis Mendes 
Presidente do CMDCA 

Decreto n°012/2019 
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A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO 
CONSELHO TUTELAR DE BOM JESUS DO TOCANTINS –TO, designada 
conforme Lei Municipal 345/2015  e Edital 001/2019, no uso de suas 
atribuições, estabelece o seguinte calendário:  
 

 

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DE CONSELHEIROS/AS 

TUTELARES – 2019. 

 

Publicação do Edital para Eleição de Conselho Tutelar 

2019. 

16/04/2019 

Período de inscrições de candidaturas. 16/04 a 

16/05/2019 

Período de análise da documentação dos inscritos e 

impugnações pela Comissão Organizadora.  

17/05 a 

22/05/2019 

Publicação do Edital com relação dos inscritos deferidos 

pela Comissão. 

22/05/2019 

Prazo para interposição dos recursos para CMDCA. 22 a 28/05/2019 

Análise dos recursos interpostos pela Comissão do 

CMDCA. 

29 a 31/05/2019 

Publicação do edital com a relação definitiva dos 

inscritos. 

03/06/2019 

Realização da prova. 09/06/2019 

Publicação do edital com o resultado da prova. 14/06/2019 

Interposição de recursos da prova para o CMDCA. 14/06 a 

19/06/2019 

Decisão dos recursos da prova pelo CMDCA. 25/06/2019 

Publicação do edital com a relação das candidaturas 29/07/2019 
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definitivas e inicio do período de divulgação das 

candidaturas. 

 ELEIÇÃO (votação e apuração) 06/10/2019 

Interposição de recursos contra a votação e apuração. 08/10/2019 

Julgamento dos recursos pelo CMDCA. 10/10/2019 

Publicação da resolução homologando o resultado 

definitivo do processo de escolha e proclamando os 

eleitos, com imediata comunicação ao Prefeito. 

14/10/2019 

Posse dos conselheiros pelo Prefeito Municipal. 10/01/2020 

Posse dos Conselheiros pelo Presidente do CMDCA, em 

caso de omissão ou impedimento do Prefeito.  

20/01/2020 

 

O presente calendário é parte integrante do EDITAL 001/2019 do 

CMDCA e, para ciência de todos, deverá ser afixado em locais de fácil acesso 

ao público.  

 
 

Bom Jesus do Tocantins-TO, 16 de abril de 2019. 
 

 

 

Jessica Góis Mendes 
Presidente do CMDCA 

Decreto n°012/2019 
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