
 

 

 
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 
                            

Edital 02/2013 de 29 de Agosto de 2013 
Edital para escolha de cinco Suplentes de Conselheiros e convocação do Colégio 

Representativo da Comunidade (eleitores) de Cambuí Gestão 2013 a 2014. 
 

Considerando que não houve candidatos inscritos no Edital de Nº 01. 
 
A comissão Eleitoral, devidamente constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme legislação em vigor faz publicar o presente Edital 
para escolha de cinco suplentes e convocação do colégio representativo da comunidade 
(Eleitores) de Cambuí gestão 2013 a 2014, conforme Lei Ordinária de nº 12.696 de 25 
de julho de 2012. 
A escolha para preenchimento das funções de Suplentes dos Conselheiros Tutelares do 
Município de Cambuí será regida pelas disposições estabelecidas no presente Edital: 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - O presente Edital regulamenta o processo de eleição e posse de Suplente dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Cambuí, órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, composto de 05(cinco) membros, eleitos para o mandado de 2013 até 2014, 
permitido uma recondução por igual período. 
§ 1º - O exercício da função do Suplente de Conselheiro Tutelar constituirá em serviço 
público relevante, com jornada semanal de 40(quarenta) horas sendo fixada a 
remuneração de R$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), equivalente a função de 
auxiliar de Administrativo I, e será reajustado nas mesmas bases e condições  dos 
servidores  da Prefeitura Municipal de Cambuí. A remuneração ao Suplente e aos 
senhores conselheiros, não gera qualquer relação de emprego entres estes e a 
municipalidade. 
§ 2º - A função do Suplente de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo 
incompatível com qualquer outra função pública ou privada. 
  
Art. 2º - A escolha  dos Suplentes do  Conselho Tutelar, composto de 05 (cinco) 
Suplentes de conselheiros tutelares realizarem-se á no dia 10/11/2013, pelo sufrágio 
universal facultativo e secreto (voto) dos cidadãos do município, maiores de 16 anos 
comprovada sua identificação, em local e hora designados neste Edital. 
 
Art. 3º - O processo eleitoral para escolha dos membros dos Suplentes do Conselho 
Tutelar será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente sob a fiscalização do Ministério Público. 
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Art. 4º - O recebimento e a apuração dos votos deverão ser realizados pela mesa 
receptora, constituída de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, ou representantes de escolas públicas ou particulares, entidades 
assistenciais ou organizações de sociedade civil, e se iniciará após o encerramento da 
votação, sob a fiscalização do Ministério público. 
 
Art. 5º - A mesa receptora será presidida por um de seus integrantes, escolhida pelos 
mesmos, no momento de sua formação. 
 
Parágrafo único: Á medida em que os votos forem sendo apurados poderá os 
candidatos apresentar impugnações, cabendo a decisão á própria mesa receptora, pelo 
voto majoritário, com recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que decidirá em 03 três dias facultada a manifestação do Ministério 
Público. 
 
Art. 6º - Cada candidato poderá credenciar apenas 01(um) fiscal para cada mesma 
receptora ou apuradora. 
 

DAS INCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS 
Art. 7º - Somente poderá inscrever-se como candidato o interessado que preencher os 
seguintes requisitos: 
I - Ter idade superior a 21 (vinte e um anos); 
II - Residir no Município de Cambuí há mais de 02 (dois) anos; 
III - Ser eleitor do Município de Cambuí; 
IV - Escolaridade mínima 2º grau completo; 
V - Reconhecida idoneidade moral; 
VI - Não ocupar cargo eletivo de natureza político partidária; 
VII - Estar fisicamente apto (a) para o desempenho da função de Conselheiro Tutelar; 
VIII - Estar quite com o serviço militar para os candidatos de sexo masculino. 
Parágrafo Único: Considera-se idoneidade moral o candidato que não apresenta 
envolvimento em atos que desabonem a sua conduta perante a sociedade, tais como: uso 
ou envolvimento com drogas, exploração de trabalho infantil ou juvenil, prostituição, 
entre outros. 
 
Art. 8º - Para comprovar os requisitos previstos no artigo anterior serão exigidos no ato 
da inscrição das candidaturas os seguintes documentos originais e cópias. 
I - Requerimento de próprio punho, solicitando sua inscrição como candidato, conforme 
modelo fornecido pela comissão eleitoral; 
II - CPF; 
III - Carteira de Identidade; 
IV - 01(uma) foto 3x4 colorida recente; 
V - Atestado de Antecedente Criminal da Secretaria de Segurança Pública de Minas 
Gerais; 
VI - Certidão de Cartório Cível  e Criminal e Juizado Especial Cível (JEC); 
VII - Titulo de Eleitor acompanhado de Certidão Negativa em que verifique que o 
requerente está em gozo de seus direitos políticos; 
VIII - Declaração de disponibilidade de trabalho em concordância com a carga horária 
de 08 (oito) dia, 40 (quarenta)  horas semanais,mais plantão noturno e em finais de 
semana e feriados, de acordo com a Lei Municipal nº 1.765/2005  Art.36; 
IX - Certidão de conclusão do 2º grau; 



X - Comprovante de residência no Município de Cambuí há mais de 02 (dois) anos 
(conta de água ou conta de luz ou conta de telefone) ou atestado assinado por três (três) 
testemunhas; 
XI - Currículo Vitae; 
XII - Atestado de Saúde Física, firmado por médico; 
XIII - Certificado de Alistamento Militar (sexo masculino). 
Parágrafo Único: Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo 
previsto de encerramento das inscrições. 
 
Art. 9º - As inscrições para as candidaturas deverão ser realizadas na Secretaria de 
Assistência Social, com endereço a Rua Ângelo Bernardo Faccio 60, Centro, Cambuí, 
Minas Gerais, no horário das 08hs as 10h30min e das 13hs as 16hs no período de 
02/09/2013  a 10/09/2013. 
Parágrafo Único: É vedada a Inscrição por procuração. 
 
Art. 10 - A comissão Eleitoral após análise dos documentos prevista no Art.8º do 
presente Edital publicará no dia 13/09/2013, relação nominal dos candidatos  aptos para 
participação da avaliação psicológica  marcando prazo de 05 (cinco)  dias úteis contatos 
de sua publicação  para oferecimento de impugnações por qualquer eleitor do 
município, ou seja, do dia 16/09/2013 a 20/09/2013. 
 
Art. 11 - Os inscritos que não tiverem nesta fase a candidatura deferida terão o período 
de 23/09/2013 a 27/09/2013 para apresentação de recursos, que deverão serem 
protocolados  junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
adolescente,que deverá julgá-los e enviá-los ao Ministério Público em 27/09/2013, caso 
haja impugnação por parte do Ministério Público, o candidato deverá apresentar defesa 
de 30/09/2013 a 04/10/2013, a comissão eleitoral após apreciar as impugnações e 
decidir sobre o mérito, irá publicar a decisão final no dia 11/10/2013, na imprensa local 
e locais públicos, convocando todos os candidatos  aptos para a avaliação psicológica a 
ser realizada de 15/10/2013 a 22/10/2013. 
 
Art. 12 - Somente poderá concorrer a eleição os candidatos que se submeterem a 
avaliação psicológica realizada por psicólogo qualificado, indicado e agendado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
§ 1º - O candidato deverá comparecer no local, dia e hora designados para sua avaliação 
psicológica munido da Carteira de identidade; 
§ 2º - O candidato que não comparecer para sua avaliação psicológica no local, dia e 
hora designada terá sua candidatura impugnada pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 
§ 3º - Somente será aceita falta justificada em caso de: a) falecimento de familiar até 2º  
grau do candidato ou de seu cônjuge devidamente comprovado pela certidão de óbito; 
b) atestado médico justificando a falta do candidato com CID, data, assinatura e 
carimbo profissional. 
 
Art. 13 - A comissão eleitoral divulgará na imprensa local e local públicos no dia 
23/10/2013 a relação dos candidatos considerados aptos pela avaliação psicológica. 
 
Art. 14 - Os candidatos terão dos dias 24/10/2013 a 25/10/2013 para apresentação de 
eventuais recursos, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente julgá-los no dia 25/10/2013, publicando no dia 28/10/2013 na imprensa 



local e local públicos, a listagem definitiva dos candidatos aptos pela avaliação 
psicológica para concorrerem a eleição. 
 

DAS CANDIDATURAS DEFINITIVAS 
Art. 15 - Os candidatos poderão participar de debates, entrevistas, seminários e 
encontros em geral a bem da criança e do adolescente, para esclarecimentos á população 
do dia 29/10/2013 a 08/11/2013. 
§ 1º - É vedada propaganda eleitoral em veículos de comunicação social, tanto escrita, 
falada ou televisionada, por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes, 
panfletos ou inscrições em qualquer local público ou particular, exceto nos locais 
autorizados pela Prefeitura Municipal para utilização de todos os candidatos  em 
igualdade de condições,ou podendo a mídia realizar debates e entrevistas, observando a 
igualdade de horários e oportunidades a todos candidatos. 
§ 2º - Constatada a infração dos dispositivos acima, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente avaliado os fatos, poderá cassar o registro do candidato 
infrator. 
 
Art. 16 - Toda a documentação dos candidatos, ficará na Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura Municipal a disposição  do Colégio Representativo da Comunidade. 
 

VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
Art. 17 - A votação será realizada no dia 10/11/2013 das 08hs ás 13hs, na Escola 
Municipal Dr. Carlos Cavalcanti, situada a Rua Presidente Getúlio Vargas, 743, Centro, 
Cambuí/MG. 
 
Art. 18 - Os suplentes do Conselho Tutelar serão escolhidos através de voto direto, 
secreto e facultativo  dos eleitores inscritos no Município de Cambuí/MG. 
§ 1º - Os suplentes serão elencados em ordem de votação (do maior para o menor), 
sendo declarados eleitos os  05 mais votados,que serão convocados conforme a 
necessidade. 
§ 2º - Havendo empate na votação terá preferência sucessivamente o candidato que:  a) 
o candidato com maior tempo de atuação na área de promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; b) candidato com maior nível de escolaridade; c)candidato 
mais idoso. 
 
Art. 19 - O eleitor poderá votar em até 01(um) candidato na cédula eleitoral, dentre os 
candidatos aptos para o Conselho Tutelar de Cambuí Gestão 2013 a 2014. 
§ 1º - Não será permitido o voto em separado ou fora de seu local de votação, devendo o 
eleitor dirigir-se munido de documento com  foto e/ou Título de Eleitoral. 
§ 2º - Não será permitida a votação ao eleitor que não apresentar o documento previsto 
no parágrafo § 1º deste artigo. 
 

DA NOMEAÇÃO E POSSE 
Art. 20 - Os candidatos eleitos para Suplente dos Conselheiros Titulares serão 
nomeados e tomarão posse no primeiro dia útil do mês subseqüente, ou seja, 02/12/2013  
conforme Artigo 18. 
 

DOS IMPEDIMENTOS 



Art. 21 - Estão impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes 
e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhado, tio e 
sobrinho, padrasto, madrasta e enteado. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 22 - O presente Edital poderá ser emendado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros. 
Art. 23 - As situações não previstas no presente Edital serão resolvidas  pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 

Cambuí, 29 de Agosto de 2013 
 
 
 
 
 

Valdirene Aparecida de Almeida Nunes 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
 
 
 
 


