
 
 

 

    

     EDITAL Nº 003/2019 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - COMDICA , no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

que dispõe a Lei Municipal nº 2509/2015, a Lei nº 8069\90 – ECA, a Resolução 

nº 170 de 10\12\2014 do CONANDA e RESOLUÇÃO 003/2019- COMDICA 

pelo presente EDITAL, faz saber a todos os interessados que está aberto o 

processo de escolha para o CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS, nos seguintes termos: 

 Art. 1º -  A eleição de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes 

do Conselho Tutelar será realizada através de sufrágio universal, por voto 

direto, secreto e facultativo dos cidadãos regularmente inscritos como eleitores 

do Município de Santo Antônio das Missões – RS. 

Parágrafo 1° - Para votar o eleitor deverá apresentar documento original 

com foto. 

Art. 2º -  Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato. 

Art. 3º - Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais 

votados, e suplentes serão os 05 (cinco) subsequentes. 

Parágrafo único – Havendo empate, será considerado eleito o candidato 

que obtiver maior nota na prova de conhecimentos; persistindo o empate, maior 

nota na parte específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. No 

caso de ainda assim o empate persistir, garantirá a vaga o candidato de maior 

idade. 

Art. 4º - O mandato dos conselheiros será de 04 (quatro) anos, permitida 

uma recondução. 

DAS CANDIDATURAS E REQUISITOS 

Art. 5º - Os candidatos interessados poderão se inscrever na Secretaria 



 
 

 

de Assistência Social, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h, 

entre os dias 10 de abril a 07 de maio. 

Parágrafo único: o candidato deverá observar o quadro anexo II, o qual 

acompanha o presente edital, no que diz respeito a prazos e datas. 

 Art. 6º - Podem inscrever-se todos os interessados que preencham os 

seguintes requisitos: 

 I - reconhecida idoneidade moral, comprovada através de alvará de folha 

corrida; 

 II - não ser menor de 21 anos, comprovados por cópia do RG, ou cópia 

do registro civil. 

 III - residir no Município há pelo menos 2 (dois) anos, conforme 

documentação prevista na Resolução nº. 03/2019 do COMDICA; 

 IV - estar no gozo de seus direitos políticos, apresentando cópia 

autenticada do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, ou  

Certidão de Quitação Eleitoral; 

 V - ter ensino médio completo, comprovado conforme documentação 

prevista na Resolução nº. 03/2019 do COMDICA 

 VI – Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal de condenação 

com sentença transitada em julgado por contravenções penais, crimes comuns 

e especiais. 

 VII – Declaração de que não exerceu consecutivamente por um mandato 

e meio a função de Conselheiro Tutelar nos dois últimos mandatos, caso já 

tenha atuado como Conselheiro Tutelar. 

 VIII – Uma foto 3 x 4 

 Art. 7° - Os candidatos que apresentarem toda a documentação e não 

tiverem sua candidatura impugnada  deverão participar de prova seletiva com 



 
 

 

questões de múltipla escolha sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA (Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990),  e Língua Portuguesa, em local e 

data a serem divulgados, sendo que somente aqueles que atingirem o 

percentual mínimo de 50% nas questões sobre os Conhecimentos Específicos 

e um mínimo de 50% na prova total serão considerados aprovados. 

 §1º: a prova em questão será aplicada em local e horário a ser definido 

em edital próprio sendo que os candidatos terão o prazo de quatro (4) horas 

para responder as questões. 

 §2º: Em caso de recursos, com relação as questões da prova prevista no 

caput deste artigo, os mesmo deverão ser fundamentados, sob pena de 

indeferimento. 

 Art. 8º - O candidato poderá indicar, para constar na relação dos 

candidatos, além do nome completo, um apelido. 

 Art. 9º - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar: cônjuge, 

companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

 Parágrafo único – Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma 

deste artigo, em relação á autoridade judiciária e ao representante do ministério 

Público com atuação na Comarca de Santo Antônio das Missões. 

 Art. 10º - A candidatura a membro do Conselho Tutelar é individual e 

sem vinculação a partido político ou credo de qualquer natureza. 

 Art.11º - Somente poderão concorrer ao pleito eleitoral as candidaturas 

devidamente aprovadas e registradas pelo COMDICA. 

DO CADASTRAMENTO DE CANDIDATOS. 

 Art. 12º - O cadastramento de candidatos será feito de 10 de abril a 07 

de maio de 2019, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à 

Rua Antônio Assis Dias, nº 3965, Centro, das 08 horas às 11horas e 30 

minutos, e das 13horas às 16 horas. 



 
 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 13º - Os procedimentos de registro, divulgação e impugnação das 

candidaturas, votação e apuração, deverão observar as formas e prazos 

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

Resolução 003/2019 – COMDICA –Santo Antônio das Missões – RS. 

Art. 14º - A posse dos eleitos ocorrerá em 10 de janeiro de 2020. 

Art. 15º - Os casos omissos serão resolvidos na forma da Resolução 

003/2019 – COMDICA, Lei Municipal 2509/2015, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Resolução Nº 170 de 10\12\2014 do CONANDA e Lei 

Eleitoral em vigor. 

Parágrafo único – Cópia da Resolução Regulamentadora do Processo 

de Escolha dos Conselheiros Tutelares será disponibilizado no site da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, sendo responsabilidade 

do candidato buscar acesso a mesma. 

Art. 16ª – Para ciência de todos os interessados, cópia do presente 

edital será afixada na sede da Prefeitura Municipal, site e em outros locais de 

amplo acesso do público em geral. 

 
PUBLIQUE-SE 

 
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário, Câmara de 

Vereadores e a Prefeitura Municipal. 
 

 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE DO COMDICA 

 
 
 

 Santo Antônio das Missões, 08 de abril de 2019. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo I 

Conteúdo programático da Prova Escrita para os Candidatos ao 

Conselho Tutelar 

 

 Língua Portuguesa 

- Compreensão e interpretação de textos; 

- Domínio da ortografia oficial; 

- Classes de palavras: artigos, substantivos, adjetivos, numerais, verbos, 

conjunções, preposições, pronomes, advérbios e interjeição; 

- Concordância nominal e verbal; 

- Pontuação. 

 

 Conhecimentos Específicos 

 

- Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança 

e do Adolescente- e alterações posteriores; 

- Resolução nº 170/2014 do CONANDA- Conselho Nacional dos Direitos da 



 
 

 

Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Cronograma para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares em 

2019 

-Lançamento do Edital Dia 08 de abril 

-Prazo para inscrições De 10 abril a 07 de 

maio 

-Divulgação das inscrições homologadas e não 

homologadas 

Dia 13 de maio 

-Prazo para recurso das inscrições homologadas e não 

homologadas  

Dia 15 e 16 de maio 

-Julgamento dos recursos  Até dia 21 de maio 



 
 

 

- Divulgação dos resultados dos recursos Dia 24 de maio 

-Recursos ao COMDICA das inscrições indeferidas  Até o dia 29 de 

maio 

-Publicação do resultado final das inscrições 

homologadas  

Dia 03 de junho 

-Prazo para impugnação das candidaturas   Até dia 06 de junho 

- Divulgação das candidaturas impugnadas Dia 11de junho 

-Prazo para defesa acerca das impugnações de 

candidaturas  

Até dia 18 de junho 

-Divulgação do julgamento dos recursos de impugnações 

de candidaturas 

Dia 25 de junho 

- Prazo para recurso ao COMDICA Até dia 28 de junho 

- Divulgação do julgamento dos recursos pelo COMDICA Dia 04de julho 

-Publicação de Edital de candidaturas registradas Dia 09 de julho 

-Capacitação sobre o ECA, anterior à prova  Dias 11 e 12 de 

julho 

-Prova Eliminatória Dia 10 de agosto 

-Resultado da prova  Dia 15 de agosto 

-Prazo para recursos  relativos ao resultado da prova Até dia 21de agosto 



 
 

 

-Resultado dos recursos da Prova  Dia 27 de agosto 

-Início da campanha eleitoral com sorteio dos números 

dos candidatos e orientações sobre a campanha. 

Dia 02 de setembro 

-Término da campanha eleitoral Dia 05 de outubro 

-Eleição, escrutínio e resultado preliminar da eleição. Dia 06 de outubro 

-Prazo para recursos referentes ao resultado das 

eleições  

Até dia 10 de 

outubro 

- Publicação de Edital com resultado definitivo do 

processo eleitoral  

Dia 16 de outubro 

- Posse dos Eleitos Dia 10 de janeiro de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO N° ____________________________ 

NOME: 

APELIDO (SE HOUVER): 

SEXO:               F (  )             M (  ) 

RG:          Órgão Emissor: 

TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SECÃO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

FILIAÇÃO:     

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO  

RESIDENCIAL 

RUA/AV: 

N° COMPL. 

BAIRRO: CEP: 



 
 

 

MUNICIPIO/UF: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

 

Eu,___________________________________________________, acima qualificado(a) 
solicito a inscrição para participar do processo eletivo a membro do Conselho Tutelar e declaro 
ainda, para efeitos legais, ter ciência dos termos e condições estabelecidas no EDITAL PARA 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES- 
Edital n° 03/2019, bem como na legislação que rege a matéria, tendo juntado a minha inscrição 
os documentos necessários. 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO- ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR DE SANTO 

ANTÔNIO DAS MISSÕES 

INSCRIÇÃO N° ________________________________ DATA: ___/___/____ 

NOME: _________________________________________________________ 

ASSINATURA: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, ________________________________________________________, 

venho perante esta Comissão/Conselho, com amparo no item Art. 20, 

parágrafo 1° e 2°do Edital 03/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE 

CANDIDATURA em desfavor do cidadão, 

_______________________________________________, postulante a 

candidato à função de Conselheiro Tutelar no Município de Santo Antônio das 

Missões, em razão dos fatos a seguir: 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir 

listados: 



 
 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

 

e/ou 

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir 

listadas, com o respectivo endereço para notificação: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________       

 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Santo Antônio das Missões, ____ de ______ de ______. 

 

 

 

                                

______________________________________ 



 
 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

IMPUGNAÇÃO DE MESÁRIO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, ________________________________________________________, 

venho perante esta Comissão/Conselho, com amparo no item parágrafo único 

do Art. 39 da Resolução 03/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE 

MESÁRIO em desfavor do cidadão, 

_______________________________________________, convocado para 

atuar nas eleições para Conselheiro Tutelar, em razão dos fatos a seguir: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________       

 



 
 

 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir 

listados: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________       

 

e/ou 

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir 

listadas, com o respectivo endereço para notificação: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________       

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Santo Antônio das Missões, ____ de ______ de ______. 

 

 

 



 
 

 

                                

______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS ELEIÇÕES PARA 

CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS 

MISSÕES. 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, 

_______________________________________________________________, 

inscrito (a) no PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS 

TUTELARES conforme Edital n° 03/2019, sob o n° ______, venho, muito 

respeitosamente, recorrer do (a) ___________ pelos seguintes motivos:   

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

 



 
 

 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir 

listados: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

 

e/ou 

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir 

listadas, com o respectivo endereço para notificação: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

  Ante o exposto, solicito revisão da decisão 

______________________________. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 



 
 

 

Santo Antônio das Missões, ____ de ______ de ______. 

 

 

                                

______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

ANEXO VII 

COMUNICADO DE PROPAGANDA IRREGULAR 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, 

_______________________________________________________________, 

venho, muito respeitosamente, comunicar a ocorrência de propaganda irregular 

de parte do candidato ________________________________________, 

conforme os fatos narrados a seguir: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

 



 
 

 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir 

listados: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

e/ou 

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir 

listadas, com o respectivo endereço para notificação: 

 

1. _____________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________ 

 

Ante o exposto, solicito a tomada das providencias cabíveis. 

 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Santo Antônio das Missões, ____ de ______ de ______. 



 
 

 

 

 

 

                                

______________________________________ 

Assinatura 

 


