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O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA – de Alagoa Nova - PB, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal  nº 8.069/1990 (ECA) e da 
Lei Federal 12.696/12 da Lei Municipal nº 319/2015; Resolução nº 
170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CONANDA e da Resolução nº 01/2019 do CMDCA, torna público o 
presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO conforme o art.50 da Lei 
Municipal 319/2015, para o Processo de Escolha em Data Unificada para 
membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela 
RESOLUÇÃO nº 01/2019, do CMDCA local. 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º. 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 o mandato de 04 (quatro) 
anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha em 
igualdade de condições com os demais pretendentes;  
Art. 2º. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma 
colegiada, o exercício das suas atribuições, observados os deveres e vedações 
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como pela 
Lei Municipal nº 319/2015;  

Art. 3º. O Conselheiro Tutelar não é servidor público, nem se sujeita ao 
regime jurídico estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Têm 
normas específicas para a sua escolha, investidura, conduta e processos por 
crimes funcionais e de responsabilidade, que lhe são privativos e de acordo 
com a Lei Municipal nº 319/2015 e suas alterações.  

Art. 4º. O Conselho Tutelar em funcionamento é administrativamente 
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atuando 
como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos 
em Lei Federal nº 8.069/1990 e outras ações correlatas. 
Art. 5º. A escolha dos conselheiros tutelares será realizada em 4 (quatro) 
etapas.  
1ª etapa: inscrição dos candidatos de forma presencial; 
2ª etapa: Avaliação Psicossocial devidamente assinada por Comissão 
formada para esse fim; 

3ª etapa: Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo 
voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de Alagoa Nova. 

Art. 6º. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar 
do Município de Alagoa Nova - PB visa preencher as 05 (cinco) vagas 

existentes, assim como para seus respectivos suplentes; 
§1º – O CMDCA divulgará o edital integrante do processo de escolha dos 
conselheiros tutelares, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social que fica no Centro Administrativo Municipal Prefeito Rogério Martins 
da Costa, s/n, ao lado da Praça Santa Ana e no Diário Oficial do Município e 
fará a remessa dos mesmos para as seguintes autoridades: 

 
I. Poderes Executivo e Legislativo do Município; 

II. Juiz de Direito, da Infância e Juventude da Comarca de Alagoa Nova; 
III. Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Alagoa Nova. 

§2º - Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, 
do CONANDA, a candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a 
composição de chapas.  

Art. 7º.  Será afixado na Sede do Conselho Tutelar uma lista com 
número visível do endereço eletrônico e do número de celular de cada 
membro conselheiro para a população que por ventura tenha a intenção 
de manter contato direto com o membro para eventuais dúvidas ou 
denúncias. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O funcionamento do Conselho Tutelar será 
de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas nos dias úteis, ficando 
sempre, no mínimo, 1 (um) Conselheiro de plantão domiciliar nos 
demais dias e horários. 

II - DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
Art. 8º. Admitir-se-á a inscrição de candidaturas que preencham os 
requisitos da Lei Municipal nº 319/2015. 
Art. 9º. A inscrição da candidatura será feita individualmente e só poderão 
concorrer ao pleito os candidatos que apresentarem os seguintes requisitos: 
 I – Possuir reconhecida idoneidade moral firmada em documento próprio 
segundo critérios estipulados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, através de Resolução;  
II – Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos, comprovada por meio 
da apresentação do documento de identidade ou por outro documento 
oficial de identificação;  
III – Residir no município de Alagoa Nova/PB há mais de 02 (dois) anos, 
demonstrada por comprovante de domicílio eleitoral;  
IV - Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo 
masculino);  
V – Estejam quites com as obrigações eleitorais e no gozo de seus direitos 
políticos, por meio de certidão fornecida pela Justiça Eleitoral;  
VI – Comprovar experiência de atuação em atividades ligadas à promoção, 
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em declaração 
firmada pelo candidato que conste a atividade desenvolvida, o tomador do 
serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de atuação, mínimo de 02 
(dois) anos. Para efeito deste Edital, considera-se como experiência as 
atividades desenvolvidas por: 

a) Professores, especialistas em educação (pedagogos), diretores e 
coordenadores de escola, bibliotecários, auxiliares de secretaria, 
monitores; 

b) Profissionais do Programa Estratégia Saúde da Família, auxiliares 
de enfermagem etc.; 
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c) Profissionais da assistência social, como assistentes sociais, 

psicólogos, educadores sociais e outros que atuam em Projetos, 
Programas e Serviços voltados ao atendimento de crianças, 
adolescentes e famílias; 

d) Empregados ou voluntários de entidades não-governamentais que 
atuam no atendimento de crianças e adolescentes e na defesa dos 
direitos desse segmento, como por exemplo, Pastoral da Criança, 
Pastoral da Juventude, Igrejas, Associações de Bairros;  

VII - Possuam, no mínimo, o ensino médio completo, comprovada através 
de Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (documento de 
escolaridade), até o dia da posse;  
VIII – Apresentar declaração de Avaliação Psicossocial devidamente assinada 
por Comissão específica para esse fim;  
IX - Não ter sido penalizado com destituição do cargo de Conselheiro 
Tutelar.  
PARÁGRAFO ÚNICO – Considera-se portador de idoneidade moral o 
candidato que não apresentar envolvimento em atos que desabonem a sua 
conduta perante a sociedade, tais como: uso ou envolvimento com drogas, 
exploração de trabalho infanto-juvenil, prostituição, maus tratos e outras 
situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. 
Art. 10. As inscrições das candidaturas dar-se-ão entre os dias 17/06/2019 
a 21/06/2019, no horário das 08h00 às 13h00, na sede do Centro de 
Referência e Assistência Social – CRAS, que fica à Av. Mário Lima, s/n, por 
trás do Moraesão Alagoa Nova/ PB. 

§ 1º–A inscrição será realizada mediante preenchimento do requerimento 
de inscrição do anexo II conforme o modelo do edital, devendo apresentar, 
no ato da inscrição: 

a) Preenchimento de próprio punho o formulário de inscrição para 
processo de escolha em data unificada para membros do conselho 
tutelar, conforme o anexo III fornecido pelo Edital;  

b) Carta de intenção escrita de próprio punho expondo os motivos 
pelos quais deseja se candidatar e sua compreensão quanto ao 
papel do Conselho Tutelar na efetivação das Políticas Públicas em 
defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

c) Fotocópia da Cédula de identidade (cópia) sendo comprovado 
igual ou idade superior a vinte e uns anos, fotocópia do CPF, 
fotocópia do título de eleitor, fotocópia da certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, foto 3x4 em formato JPEG, 
tamanho161x225 em 256 tons de cinza, com as respectivas 
fotografias digitalizadas;  

d) Certidão negativa do cartório eleitoral comprovando que o 
candidato está em pleno gozo dos direitos políticos; 

e) Comprovação de residência no município há pelo menos 02 (dois) 
anos; 

f) Certificado de conclusão e/ou estar concluindo o ensino Médio 
(cópia); 

g) Apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de 
candidato do sexo masculino); 

h) Declaração de não ter sido penalizado com a destituição da função 
de membro do Conselho Tutelar. 

i) Comprovar experiência de atuação em atividades ligadas à 
promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, em declaração firmada pela INSTITUIÇÃO OU 
ORGÃO em que conste a atividade desenvolvida, o tomador do 
serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de atuação; 

j) Certidão negativa civil e criminal expedidas pelos cartórios 
competentes da Comarca de Alagoa Nova. 

§ 2º – Será permitido ao candidato que tiver concluído ou concluindo o 
Ensino Médio e ainda não estiver de posse do certificado de conclusão, 
apresentar declaração, emitida pela Instituição onde concluiu o curso. 
Obriga-se, no entanto, a apresentar o referido certificado até a data 
estabelecida para a posse, sob pena de não ser empossado. 
§ 3º – Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo 
de encerramento das inscrições, ressalvado o previsto no parágrafo 

anterior. 
§ 4º – No ato da inscrição, o candidato receberá um número de registro 
que será atribuído sequencialmente, segundo a ordem de inscrição, e este 
será utilizado em todo o processo eleitoral. 
§ 5º - No dia 10/06/2019 a Comissão Eleitoral publicará da lista 
preliminar dos candidatos com inscrições deferidas. 
Art. 11. A Comissão Eleitoral indeferirá a inscrição da candidatura que 
deixe de preencher os requisitos constantes neste Edital e na Lei Municipal 
319/2015 e suas alterações.  
§ 1º - Da decisão da Comissão Eleitoral, o Candidato que tiver sua 
inscrição indeferida terá direito a apresentar recurso perante a Comissão 
no dia 11/06/2019 a 18/06/2019. 
§2º - Da decisão em grau de recurso da Comissão Eleitoral mantendo-se 
pelo indeferimento caberá recurso impreterivelmente no dia 
25/06/2019, ao Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, sobre sua candidatura. 

III – DOS IMPEDIMENTOS 
Art. 12. 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. 
VI- DA AVALIAÇÃO PISICOSSOCIAL 

Art. 13. A declaração da avaliação psicossocial será fornecida por uma 
Comissão Específica criada pela Comissão Eleitoral com profissionais que 
atestem as condições psicológicas do candidato que pretende concorrer ao 
Cargo de Conselheiro Tutelar. 

Art. 14 -  No dia 01/07/2019 a 05/07/2019 ocorrerá a avaliação 
psicossocial, no qual será realizada por profissional habilitado, tendo como 
objetivo verificar, mediante o uso de instrumentos psicológicos específicos 
(testes psicológicos reconhecidos e aprovados pelo Conselho Federal de 
Psicologia), o perfil psicológico adequado ao exercício da função de 
conselheiro tutelar. 
§ 1º – Deverão ser avaliadas as condições psicológicas adequadas do 
conselheiro para trabalhar com conflitos sócios familiares atinentes ao 
cargo e exercer, em sua plenitude, as atribuições constantes nos artigos 95 
e 136 da Lei Federal 8.069/90 e da Legislação Municipal em vigor. 
§ 2º – De acordo com a cartilha “Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar: orientações para criação e 
funcionamento”, da secretaria especial dos Direitos Humanos/Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, 2007, 
os conselheiros devem apresentar as seguintes habilidades: capacidade de 
escuta, de comunicação, de buscar e repassar informações, de 
interlocução, de negociação, de articulação, de administrar o tempo, de 
realizar reuniões eficazes e criatividade institucional e comunitária. 
Art. 15. A declaração da avaliação psicossocial que não atender o perfil 
psicológico adequado ao exercício da função de conselheiro tutelar será 
considerado NÃO APTA. 
§ 1º - O Candidato que tiver sua declaração psicossocial NÃO APTA terá 
direito a apresentar recurso perante a Comissão Eleitoral no dia 
10/07/2019 a 17/07/2019. 
§2º - Da decisão em grau de recurso da Comissão Eleitoral mantendo-se 
pela declaração NÃO APTA caberá recurso impreterivelmente no dia 
29/07/2019, ao Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, sobre sua candidatura. 

V - DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
Art. 16. Encerrado o prazo das inscrições, a Comissão Eleitoral, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados do término do período de inscrição de 
candidaturas, homologará as inscrições que observarem todos os requisitos 
da Lei Municipal Nº 319/2015 com nome dos candidatos considerados 
habilitados e dando ciência pessoal ao Ministério Público.   
§ 1º – Oferecida à impugnação, o CMDCA dará ciência formal e imediata 
ao candidato, o qual terá o prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, para 
apresentar defesa por escrito junto do CMDCA. O CMDCA no prazo não 
superior a 03 (três) dias úteis emitirá parecer, acolhendo ou rejeitando a 
impugnação, dando ciência da sua decisão ao candidato. 
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§ 2º – Da decisão do CMDCA acerca das impugnações não caberá mais 
recurso, sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação. 
§ 3º – Findo o prazo aberto para a apresentação de impugnações, e após a 
solução das que tiverem sido interpostas, o CMDCA fará a divulgação da 
relação das candidaturas confirmadas, junto ao Quadro de Avisos da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
VI - DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 17 - A Comissão Eleitoral será formada pelos integrantes seguintes: 
a) Cícero Batista Gomes dos Santos - Representante da Sec. de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Presidente da 
Comissão Eleitoral. 

b) Lucicleide Honorato da Silva – Representante da Igreja - 
Vice-Presidente da Comissão Eleitoral. 

c) Miriam Alves de Oliveira Baracho – Representante da Igreja 
– Primeira Secretária da Comissão Eleitoral. 

d) Maria José Melo da Silva Pinto – Representante da Secretaria 
de Desenvolvimento Social – Segunda Secretária da 
Comissão Eleitoral. 

e) Maria de Fátima Ribeiro Silva – Representante da Sec. de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Membro da 
Comissão Eleitoral responsável pela inscrição de 
candidatos. 

f) Carla Viviane dos Reis Araújo – Representante dos 
Conselhos Escolares – Membro da Comissão Eleitoral 
responsável pela inscrição de candidatos. 

g) Laercia Cardoso de Oliveira Souza – Representante dos 
Conselhos Escolares – Membro da Comissão Eleitoral 
responsável pela inscrição de candidatos. 

h) Nigia Marques Pereira – Representante da Secretaria de 
Finanças – Membro da Comissão Eleitoral 
responsável pela inscrição de candidatos. 

Art. 18 - Compete a Comissão Eleitoral: 
I. Analisar os pedidos de registros de candidatura e dar ampla 

publicidade à relação dos candidatos inscritos; 
II. Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não 

atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao 
impugnante; 

III. Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para 
apresentação de defesa; 

IV. Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da 
impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir 
testemunhas eventualmente arroladas; 

V. Determinar a juntada de documentos e a realização de outras 
deligências; 

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

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

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

IX. Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 
X. Divulgar imediatamente após a apuração, o resultado oficial da 

votação; 
XI. Notificar pessoalmente o Ministério Público, com antecedência 

devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e 
decisões tomadas pelo colegiado; 

XII. Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do 
CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a 
participação dos eleitores. 

XIII.  Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal as regras 
do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados, 
que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição 
das sansoções previstas na legislação local; 

XIV. Providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser 
aprovado; 

XV. Escolher e divulgar os locais do processo de escolha; 
XVI. Selecionar preferencialmente junto aos órgãos públicos 

municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus 
respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre 
como proceder no dia do processo de escolha, na forma da 
resolução regulamentadora do pleito; 

XVII. Solicitar junto ao Comando da Polícia Militar, a designação de 
efetivo para garantir a ordem e segurança do local do processo de 
escolha e apuração; 

XVIII. Divulgar imediatamente após a apuração o resultado oficial do 
processo de escolha; e, 

XIX. Resolver os casos omissos. 
PARÁGRAFO ÚNICO – O processo de campanha para escolha dos 
membros para os Conselhos Tutelares será realizado no período de 
15/08/2019 a 05/10/2019, conforme a lei nº 9.504/1997, sob 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA e a fiscalização integral do Ministério Público 
conforme previsto na legislação vigente. 
VII - DA ELEIÇÃO 

Art. 19 A eleição será realizada no dia 06/10/2019, no horário 
compreendido será de 8:00 às 17:00 horas NO COLÉGIO MUNICIPAL 
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, CENTRO, 
POVOADO DO SÃO TOMÉ, ALAGOA NOVA – PB,  CEP: 58125-
000 E NO COLÉGIO VIOLETA COSTA DE SOUZA, LOCALIZADA 
NO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA, ALAGOA NOVA - PB 
- CEP: 58125-000.   Dela participando todos os candidatos aptos de 
acordo com as normas do presente edital. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Serão escolhidos em Eleição, através do voto 
secreto, facultativo e direto, sendo eleitor os que comparecerem no local 
de votação apresentando o título de eleitor da 13ª Zona Eleitoral e carteira 
de identidade com foto ou documento equivalente. 

I – Será utilizada para votação, Cédula Eleitoral. 
§ 1º - A Cédula conterá o nome dos candidatos por ordem alfabética. 
§ 2º - Cada eleitor poderá votar em até 5 (cinco) candidatos. 
§ 3º - Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá 
a votação; 
§ 4º - O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão 
digital como forma de identificação; 
§ 6 º - Será considerada nula a cédula em que o eleitor houver indicado 
como opção mais de 05 (cinco) candidatos ou que contenha rasuras que não 
permitam aferir a vontade do eleitor, devendo ser colocada em envelope 
separado, conforme previsto no regulamento da eleição. 
II - Na porta das salas de votação serão afixadas listas com o nome dos 
candidatos. 
§ 1º Cada Candidato poderá indicar á comissão do CMDCA até 01 (um) 
Fiscal para atuar no dia a Eleição. Essa indicação será até o dia 30/08/2019 
exclusivamente por meio de formulário próprio fornecido pelo CMDCA. 
VIII - DA CONDUTA DURANTE A CAMPANHA E NO DIA DA 
ELEIÇÃO 

Art. 20. Não será tolerado, por parte dos candidatos: 
I. Oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, 

sorteio ou vantagem de qualquer natureza. 
II. Promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana 

ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição 
de direito. 

III. Promoção de “boca de urna”, NO LOCAL DE VOTAÇÃO, 
dificultando a decisão do eleitor. 

IV. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja 
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através de 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. 

V. No dia da eleição é terminantemente proibido o transporte de 
eleitores pelos candidatos e/ou seus prepostos. 

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

VII. 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 

VIII. A violação das regras de campanha importará na cassação do 
registro de candidatura do candidato responsável pelo ato 
praticado, nos moldes previsto no Artigo 66 da Lei nº 319/2015. 

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

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

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

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

Art. 21. Será permitido: 
I. A sensibilização do eleitor para que este compareça aos locais de 

votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo. 
II. A apresentação 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. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes 
credenciados perante a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar 
todo desenrolar do processo de escolha, incluindo as cerimônias 
de lacração de urnas, votação e apuração; 

IX - DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E POSSE 
Art. 22. Concluída a apuração dos votos, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente proclamará o resultado da escolha mediante ata 
devidamente assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, determinando 
a publicação do resultado no Quadro de Avisos da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

§ 1º - Os documentos previstos no inciso XI do artigo 58 da Lei Municipal 
nº 319/2015 serão considerados para efeito de desimpate. Prevalecendo o 
empate, será considerado o que tiver maior tempo de experiência, e se 
persistir o empate, aquele que tiver maior idade.  
§2º – Havendo empate no número de votos, será considerado eleito o 
candidato que tiver maior idade confrome previsto no Artigo 71, 
Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 319/2015.  
§3º - Os 5 (cinco) primeiros mais votados serão os titulares do Conselho 

Tutelar e os 05 (cinco) seguintes, serão os suplentes. 
Art. 23. Os conselheiros eleitos tomarão posse no dia 10/01//2020 no 
Plenário da Câmara Municipal de Alagoa Nova em solenidade promovida 
pelo Chefe do Poder Executivo e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Alagoa Nova, 22 de abril de 2019. 
 

CICERO BATISTA GOMES DOS SANTOSA 
Presidente do CMDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO – I - CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2019 
DO CMDCA 

1 - Publicação do Edital: 25/04/2019; 

2 - Inscrições na sede do CRAS das 08:00h às 13:00h do 27/05/2019 ao 
dia 31/05/2019; 

3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 03/06/2019 a 
07/06/2019; 

4 - Publicação da lista preliminar dos candidatos com inscrições deferidas: 
10/06/2019; 
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Colar foto  

5 - Prazo para recurso de 11/06/2019 a 18/06/2019; 

6 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de 19/06/2019 
a 21/06/2019; 

7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos 
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 24/06/2019; 

8 - Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 25/06/2019; 

9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 27/06/2019; 

10 – Divulgação dos Candidatos aptos para a Avaliação Psicossocial: 
28/06/2019 

11 – Avaliação Psicossocial: 01/07/2019 a 05/07/2019 

12 - Divulgação do resultado preliminar dos candidatos aptos: 09/07/2019 

13 - Prazo para recurso de 10/07/2019 a 17/07/2019; 

14 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de 18/07/2019 
a 22/07/2019; 

15 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar 
dos candidatos aptos a concorrem ao pleito, em ordem alfabética: 
24/07/2019; 

16 - Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 29/07/2019; 

17 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 31/08/2019; 

18 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos 
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética (e início do prazo 
para realização da campanha eleitoral pelos candidatos): 08/08/2019; 

19 – O processo de campanha para escolha dos membros para os Conselhos 
Tutelares será realizado no período de 15/08/2019 a 05/10/2019, sob 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA e a fiscalização integral do Ministério Público 
conforme previsto na legislação vigente. 

20 - Dia da votação: 06/10/2019; 

21 - Divulgação do resultado da votação: 06/10/2019; 

22 - Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 07/10/2019 a 
10/10/2019; 

23 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 16/10/2019; 

24 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado 
da eleição: 18/10/2019; 

25 - Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos 
contra resultado da eleição: de 21/10/2019 a 24/10/2019; 

26 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos: 28/10/2019; 

27 - Proclamação do resultado final da eleição: 31/10/2019;  

28 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020 

ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Ilmo/a Sr./a 

CÍCERO BATISTA GOMES DOS SANTOS 

Presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente de Alagoa 
Nova 

Eu, ___________________________________________, RG nº 
_________________ e CPF nº ___________________________, 
venho requerer a Vossa Senhoria o deferimento de minha candidatura ao 
cargo de Conselheiro/a Tutelar do município de Alagoa Nova - PB, na 
forma do Art. 133 da Lei Federal 8069/1990, da Lei Federal 12.696/2012, 
da Resolução CONANDA nº 170/2014 e do Art. 58 da Lei Municipal 

319/2015. 

___________________________________________ 

Assinatura do/a requerente 

 

ANEXO III - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA 
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA 
UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO  

TUTELAR/2019 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome 
Completo 

 

Nome Social  

Sexo: (   ) M
 (   ) F 

Data nascimento: 

Naturalidade  Nacionalidade  

Filiação 
 

 

RG  Emissor  Data 
emissão 

 

CPF  

Título de 
Eleitor 

 Seção  Zona  

 
2. ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Av  

Bairro  Cidade  UF  

CEP  Telefones   

E-mail  

 
3. ESCOLARIDADE 

(   ) Ensino Médio Completo   (   ) Ensino Superior Incompleto (   ) Ensino 
Superior Completo 

(   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado 

 
4. ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Exerce alguma atividade profissional?  (   ) 
Sim  (   ) Não 

Qual? 

 
5. DOCUMENTOS (entregues no ato da inscrição) *Para ser preenchido 
pela pessoa que receber os documentos *Observar previsão no edital  

(   ) Requerimento de inscrição; 
(   ) Carta de intenção escrita conforme edital; 
(   ) Cópia do RG 
(   ) Cópia do CPF 
(   ) Cópia do Título de Eleitor 

( ) Certidão de nascimento, casamento ou divórcio, foto 3x4 em formato 
JPEG, tamanho161x225 em 256 tons de cinza, com as respectivas 
fotografias digitalizadas;  
(  ) Certidão negativa do cartório eleitoral  

(   ) Cópia do Comprovante de Residência 
(   ) Cópia do comprovante de escolaridade 
(  ) Certidão de quitação com as obrigações militares (em caso de candidato 
do sexo masculino -reservista). 

(   ) Declaração de não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar. 

(   ) Documento de comprovação de experiência com crianças e adolescentes 
de, no mínimo 02 anos. 
(   ) Certidão de quitação eleitoral 
(   ) Certidão negativa criminal federal e estadual. 
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ANEXO IV - MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE 
RECONSIDERAÇÃO/RECURSO 

Eu,___________________________________________________
______ CPF número _________________________, venho nesta data 
solicitar revisão 
do/a__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________ referente ao Edital nº 01/2019 que versa sobre o Processo 
de Escolha em Data Unificada para Membros Do Conselho Tutelar. 

________________________, _________ de ______________ de 
2019. 

____________________________________________________
__ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 

 
 


