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EDITAL 001, de 20/09/18 
 

 
Abre inscrições para processo de escolha dos 
suplentes dos conselheiros tutelares de 
Bandeirantes - MS para o prazo extraordinário 
de 03/12/2018 a 09/01/2020, estabelece o 
calendário eleitoral e dá providências 
correlatas. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições 

legais, e com base na Lei nº 8069/1990 (ECA), Lei n° 12.696/12, Resolução 

CONANDA n° 170, de 10/12/14, Resolução TSE n° 23.551, de 18/12/2017, Lei 

Municipal n° 489/97, Lei Municipal n° 872/12 e Lei Municipal n° 881/12, torna 

público este Edital que determina realização de processo eleitoral para escolha 

de 05 (CINCO) SUPLENTES DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA O 

PRAZO EXTRAORDINÁRIO DE 03/12/2018 a 09/01/2020, para o município de 

Bandeirantes - MS. 

 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Será responsável pela operacionalização do processo de escolha 

dos 05 (cinco) membros suplentes do Conselho Tutelar de Bandeirantes - MS 

para o prazo extraordinário de 03/12/2018 a 09/01/2020, incluindo seleção 

prévia e eleição, a seguinte COMISSÃO ELEITORAL constituída na Reunião 

Geral Ordinária do CMDCA do dia 20/09/2018, conforme ATA 004/2018: 

 

Presidente: Adeblando Alves da Silva 

Membros: 

Marciene Esteche de Oliveira 

Maísa Aparecida S. Souza 

Marco Antônio Paschoalim 

Juciene Montalvão Pereira 

Sebastião Silva dos Santos 

Ariane Leite de Souza 
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Carolina Freitas Borba 

Joseane Andrade Spontão 

Art. 2º Compete à Comissão Eleitoral: 

a) Articular, formar parcerias, organizar e coordenar todo o processo 

eleitoral para escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar; 

b) Decidir acerca dos recursos e das impugnações dos candidatos; 

c) Designar os membros da mesa receptora dos votos; 

d) Receber os pedidos de inscrição dos candidatos concorrentes; 

e) Providenciar credenciais para os fiscais; 

f) Receber e processar toda a documentação referente ao processo 

eleitoral; 

g) Providenciar junto aos órgãos responsáveis os recursos financeiros 

necessários à realização das eleições; 

h) Designar membros da mesa de apuração dos votos; 

i) Deliberar e decidir sobre os casos não previstos neste Edital. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º As inscrições para a eleição de membros suplentes do Conselho 

Tutelar de Bandeirantes - MS serão realizadas em dias úteis, no período de 

27/09 a 10/10/18, das 08h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS), localizada na Av. Francisco Antônio 

de Souza, 2436, centro. 

Art. 4º Requisitos necessários para a candidatura: 

I. Reconhecida idoneidade moral; 

II. Idade superior a vinte e um anos; 

III. Residir no Município; 

IV. Ser eleitor no município e estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 

V. Possuir o ensino médio completo ou experiência de no mínimo 02 anos 

em trabalho com crianças e adolescentes comprovada mediante atestado 

fornecido por entidade ou programa registrado no CMDCA; 

Art. 5º Documentos que deverão ser apresentados obrigatoriamente pelo 

candidato no ato da Inscrição: 
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a) Cópias do RG, CPF e Título de Eleitor; 

b) Cópia do Certificado de Reservista; 

c) Cópia do comprovante de escolaridade; 

d) Comprovante de residência no município; 

e) Declaração de idoneidade moral firmada na comunidade local; 

f) Certidão negativa criminal; 

g) Atestado de Experiência em trabalho com crianças e adolescentes, 

contendo período de atuação, descrição, atividade, firmado pelo 

responsável legal do órgão com firma reconhecida, em consonância com 

o item V do artigo 4º; 

h) Declaração de Compromisso, emitida pelo CMDCA; 

i) Comprovante de eleição da última votação. 

Art. 6º O suplente quando convocado para assumir a vaga de um 

conselheiro titular, por substituição temporária ou não, receberá de acordo com 

os dias trabalhados a remuneração de Conselheiro Tutelar situada no Quadro 

Geral do Servidor Público Municipal, Classe B-8, Nível VI, cujo valor bruto 

mensal é de R$ 1.906,53 sobre o qual incidirão os descontos legais, com carga 

horária de 30 horas semanais, mais os plantões (dias úteis e finais de semana), 

conforme escala, devendo o Conselheiro suplente, se funcionário público 

municipal, estadual ou federal, afastar-se de suas funções no período em que 

estiver na substituição do titular. É assegurado ainda, ao Conselheiro Tutelar, 

durante o seu mandato, em conformidade com a Lei Municipal 872/2012, o 

pagamento do 13º salário, cobertura previdenciária, gozo de férias anuais 

remuneradas, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina. 

Art. 7º O conselheiro suplente eleito e convocado para substituir conselheiro 

titular terá a jornada de trabalho de acordo com a seguinte organização de 

funcionamento do Conselho Tutelar, prevista no seu Regimento Interno: 

I. Ordinariamente, das 07 às 17 horas, de segunda a sexta, na sede do 

CT, com 2 (duas) horas para intervalo de almoço. 

II. Em regime de plantão, das 17h00min horas de um dia às 07h00min 

horas do dia seguinte, e 24 (vinte e quatro) horas, aos sábados, 

domingos e feriados. 



         CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
                    LEI MUNICIPAL Nº. 489 DE 19 DE JUNHO DE 1997 

BANDEIRANTES - MS 
 

 

III. A organização do regime de trabalho ficará sob a responsabilidade 

do Conselho Tutelar, que terá plena autonomia para sua elaboração, 

devendo cada conselheiro cumprir, no mínimo, uma jornada de 

6(seis) horas diária, mais escala de plantão. 

IV. As escalas de trabalho e de plantão ficarão afixadas em local visível 

na sede do Conselho e deverão ser encaminhadas ao CMDCA, ao 

Ministério Público, ao juizado da Infância e da Juventude, à 

secretaria de Segurança Pública e aos órgãos e programas de 

Assistência Social, mensalmente até o dia 25 de cada mês anterior 

ao da escala. 

V. Elaborar relatório mensal de todos os atendimentos, encaminhando 

cópia ao CMDCA, Ministério Público, Juiz da Infância e Adolescente, 

Prefeito, Câmara Municipal, Delegacia de Polícia Civil e Comando da 

Polícia Militar. 

Art. 8º Cabe ao suplente, em substituição temporária de Conselheiro 

Tutelar titular, desempenhar todas as atribuições do artigo 136 da Lei 8069/90 

(ECA), bem como: 

a) Promover atuação de forma itinerante e preventiva, por meio de 

palestras, seminários, entrevistas e demais formas que os Conselheiros 

entender viável, para a divulgação de suas atribuições e os direitos da 

infância e juventude, a fim de que a população lhe encaminhe os casos 

que lhe são afetos; 

b) Promover intercâmbio com Conselhos Tutelares de outros municípios, a 

fim de trocar experiências; 

c) Registrar todos os fatos atendidos e atualizar informações dos 

acompanhamentos realizados pelo Conselheiro Tutelar no SIPIA – 

Sistema de Informação à Infância e Adolescência do Ministério da 

Justiça. 

 

III – DO CALENDÁRIO OFICIAL 

Art. 9º Fica estabelecido o seguinte calendário oficial: 

a) Publicação de Edital: 24/09/2018; 

b) Período de inscrição dos candidatos de 27/09 a 10/10/2018; 
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c) Publicação dos inscritos: 16/10/2018; 

d) Período para apresentação de recursos: 16 e 17/10/2018; 

e) Publicação do resultado dos recursos: 19/10/2018; 

f) Data da prova escrita: 28/10/2018; 

g) Publicação das notas e classificação dos candidatos: 29/10/2018; 

h) Recurso do resultado da prova: 30 e 31/10/2018; 

i) Publicação do resultado dos recursos e lista de candidatos habilitados a 

continuar no pleito: 06/11/2018; 

j) Registro de candidaturas: 12/11/2018; 

k) Publicação dos registros de candidaturas: 13/11/2018; 

l) Período de campanha: 14 a 24/11/2018; 

m) Eleição: 25/11/2018; 

n) Divulgação do resultado: 26/11/18, após a eleição; 

o) Publicação do resultado: 27/11/2018; 

p) Posse dos suplentes eleitos: 03/12/2018; 

 

IV – DA PROVA 

Art. 10 Os candidatos a suplentes serão submetidos a uma prova escrita 

de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA e a uma redação, devendo obter aproveitamento mínimo de 70% em 

ambas para aprovação; 

Art. 11 A Prova terá duração de quatro horas e será realizada no dia 

28/10/2018, das 08h às 12h, na Escola Municipal Patotinha, com 

fiscalização do Ministério Público e coordenação da COMISSÃO ELEITORAL. 

Art. 12 O candidato deverá comparecer à prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário estipulado no artigo 11, munido de: 

a) Comprovante de inscrição; 

b) Original: da Cédula de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503, de 

23/09/97 (com fotografia) e dentro do prazo de validade; 

c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto nº. 2 e borracha 

macia. 
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Art. 13 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado pelo 

candidato para justificar a sua ausência. Desse modo, o não comparecimento à 

prova implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 

Art. 14 Não haverá aplicação de prova fora do local, data e horário 

estabelecidos no artigo 11. 

Art. 15 Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de 

qualquer espécie, comunicação entre os candidatos e utilização de máquina 

calculadora, relógio de pulso digital, boné, chapéu, gorro, agendas eletrônicas 

ou similares, telefone celular, BIP, ou de qualquer material que não seja o 

estritamente necessário. 

Art. 16 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o 

acompanhamento do fiscal. 

Art. 17 Será automaticamente excluído dessa etapa do Processo Seletivo 

o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) Não apresentar um dos documentos exigidos nos incisos do art. 12 

deste Edital; 

c) Não comparecer à prova, conforme convocação oficial seja qual for o 

motivo alegado; 

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas por qualquer 

meio, ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 

permitidos; 

f) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

h) Agir com má fé, insultos ou agressividade a qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação da prova. 

V – DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 18 Em consonância com o Artigo 15 da Resolução CONANDA n° 170, 

são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 

companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
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Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro 

tutelar em relação à autoridade Judiciária e ao representante do Ministério 

Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca 

estadual. 

 

VI – DA VOTAÇÃO PÚBLICA  

Art. 19 A escolha dos 05 (cinco) suplentes dos conselheiros tutelares 

titulares atuais será em cédula eleitoral mediante voto direto individual, secreto 

e facultativo de todos os cidadãos maiores de 16 anos, residentes no município 

de Bandeirantes e portadores de título de eleitor. 

Art. 20 Cada eleitor votará em apenas 01 (um) candidato a membro 

suplente do Conselho Tutelar. 

Art. 21 O Pleito será realizado no dia 25/11/2018, das 08h às 16h, na 

Escola Estadual Ernesto Sólon Borges, localizada na área central, e na 

Escola Estadual João Ribeiro Guimarães, localizada no Bairro Silvino de 

Barros. 

 

VII- DA CONDUTA DURANTE A ELEIÇÃO 

Art. 22 Valem para o processo Eleitoral de que trata este Edital, todas as 

proibições constantes da RESOLUÇÃO Nº 23.551, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2017, do Governo Federal, tais como: 

I - Propaganda da candidatura antes do período permitido pelo CMDCA, 

que vai de 14 a 24/11/2018; 

II - Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes ou 

inscrições em qualquer lugar público ou particular; 

III - Propaganda utilizando-se de alto-falantes ou assemelhados, fixos ou 

em veículos; 

IV - Propagandas por meio de camisetas, bonés, chaveiros, canetas e 

brindes, entre outros; 

V- Transporte de eleitores, com a utilização de veículos públicos ou 

particulares; 
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VI – O uso, pelo candidato, de imagens de Pessoas Públicas como: 

Prefeito, Vereador, Secretários e líderes religiosos, entre outros; 

VII – Doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor, pelo 

candidato, de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, como, por 

exemplo, cestas básicas. 

Art. 23 Igualmente, valem para o Processo Eleitoral do CMDCA em 

questão todas as permissões constantes da RESOLUÇÃO Nº 23.551, DE 18 

DE DEZEMBRO DE 2017, do Governo Federal, tais como: 

I - O convencimento do eleitor, para que este compareça aos locais de 

votação e vote; 

II - 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; 

III – A propaganda eleitoral por meio de santinhos, contendo a foto, o 

número, o nome/apelido e o slogan do candidato; 

IV – A propaganda eleitoral no celular e na internet, no período da 

campanha, em sítio do candidato, página no Facebook, blogues, redes sociais 

e mensagens eletrônicas, entre outros. 

Art. 24 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 terá sua candidatura cassada e seus votos não serão 

computados por ocasião da apuração. 

 

 

 

VIII – DA APURAÇÃO 

Art. 25 - Terminada a votação, será dado início imediato ao processo de 

apuração, o qual será procedido pelos integrantes da mesa coletora e 
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fiscalizado pelo Ministério Público, com coordenação da COMISSÃO 

ELEITORAL e a presença dos candidatos. 

 

IX – DO RESULTADO 

Art. 26 Serão considerados eleitos suplentes dos conselheiros tutelares 

titulares atuais os cinco candidatos mais votados, em ordem decrescente de 

pontuação (do primeiro ao quinto); 

Art. 27 Havendo empate na votação, a escolha recairá sobre o candidato 

que tiver maior tempo com experiência com crianças e adolescentes e, se 

persistir o empate, o de maior idade; 

Art. 28 O resultado será divulgado pelo CMDCA aos candidatos do pleito 

tão logo seja concluída a apuração da eleição, na EE Ernesto Sólon Borges, 

dia 26/11/2018, e publicado no Diário Oficial do Município, no site 

https://bandeirantes.ms.gov.br/v2/, dia 27/11/2018. 

 

X – DA POSSE 

Art. 29 A posse dos suplentes dos Conselheiros Tutelares atuais eleitos 

para o prazo extraordinário de 03/12/2018 a 09/01/2020 será realizada pelo 

Prefeito Municipal e o CMDCA, com fiscalização do Ministério Público, dia 

03/12/2018, no Gabinete do Prefeito. 

 

 

Bandeirantes – MS, 20 de setembro de 2018 

 

 
ADEBLANDO ALVES DA SILVA 

Presidente CMDCA  
 

https://bandeirantes.ms.gov.br/v2/

