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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PARAÍBA DO SUL  

 

Resolução Nº. 003/2019. 
 

Regulamenta o processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Paraíba 

do Sul – RJ para o mandato 2020/2023. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paraíba do Sul - RJ 

(CMDCA- Paraíba do Sul), no uso de suas atribuições e considerando: 

A Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com suas modificações; 

A Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012 que altera os Arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei Federal 8.069 

de 13 de julho de 1990 (ECA), para dispor sobre os Conselhos Tutelares; 

A Resolução nº 170 do CONANDA de 10 de dezembro de 2014, que altera a Resolução nº 139 de 17 de 

março de 2010, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos 

membros do Conselho Tutelar; 

A Lei Municipal nº 2.385 de 14 de dezembro de 2004 que institui o Conselho Tutelar em Paraíba do Sul e dá 

outras providencias;  

A Lei Municipal nº 2.732 de 25 de março de 2010 que altera o parágrafo primeiro do Art. 4º e o Art. 10º da 

Lei 2.385/2004; 

A Lei Municipal nº 2.882 de 22 de maio de 2012 que altera o Art. 2º da Lei Municipal 2.732/2010, que 

alterou o parágrafo primeiro do Art. 4º e o Art. 10º da Lei 2.385/2004; 

 

RESOLVE:  
Art. 1º - O processo de escolha dos Conselheiros Tutelares e seus respectivos suplentes do Município de 

Paraíba do Sul – RJ para o mandato de 4 (quatro) anos de 2020 a 2023, será realizado sob responsabilidade 

deste Conselho e a fiscalização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mediante as condições 

estabelecidas nesta Resolução. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido por esta Resolução, aprovada 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíba do Sul/RJ. 

Art. 3º - A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada aprovada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíba do Sul, conforme Resolução Nº 001/2019 é a 

responsável por toda a condução do processo de escolha. 
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Art. 4º - O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros titulares e membros suplentes, para 

composição do Conselho Tutelar do Município de Paraíba do Sul, para o mandato de 04 (quatro) anos, 

permitida uma recondução por igual período, mediante novo processo de escolha. 

 

2 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR: 
Art. 5º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Arts. 95, 136, 191 e 194.  

 

3 - DA REMUNERAÇÃO E DIREITOS:  
Art. 6º - Segundo a Lei Municipal 2.882 de 22 de maio de 2012, o membro do Conselho Tutelar será 

remunerado pelo efetivo e pleno exercício da função, percebendo mensalmente o valor equivalente a 1,2 

(Um e dois décimos) do Salário Mínimo Nacional; 

Art. 7º - Segundo a Lei Federal 12.696 de 25 de julho de 2012, são assegurados os seguintes direitos 

adicionais:  

I – Cobertura Previdenciária; 

II – Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; 

III – Licença maternidade; 

IV – Licença Paternidade; 

V – Gratificação Natalina.     

 

Art. 8º - Se o servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor da 

remuneração do cargo de conselheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos: 

I - O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato; 

II - À contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 

merecimento. 

Art. 9º - O Conselheiro Suplente não perceberá qualquer remuneração decorrente de sua qualidade de 

suplente; 

 

4 – DA FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA:  
Art. 10º - A jornada de trabalho de Conselheiro Tutelar é de 40 horas semanais, mais regime de plantão, 

conforme definido na Lei Municipal nº 2.732 DE 25 DE MARÇO DE 2010, na Resolução nº 170 do 

CONANDA e no Regimento Interno do Conselho Tutelar. 

Art. 11º - A função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de 

outra função pública ou privada. 
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Art. 12º - O exercício da função de conselheiro tutelar não configura vínculo empregatício ou estatutário 

com o município. 
 

5 - DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA:  
Art. 13º - São requisitos para candidatar-se como membro do Conselho Tutelar: 

I. Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes 

cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual e atestado de antecedentes “nada consta” fornecido 

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

II. Ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por meio da apresentação do documento de 

identidade ou por outro documento oficial de identificação; 

III. Residir no município a mais de 5(cinco) anos, comprovado por meio da apresentação de conta de 

água, luz ou telefone fixo ou título de eleitor. Caso o candidato não seja o titular da conta, deve ser 

apresentada junto a esta uma declaração do titular confirmando a residência no endereço.  

IV. Comprovar, por meio da apresentação de Diploma, Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão de 

Curso emitido por entidade oficial de ensino, ter concluído o ensino médio completo, até o dia da 

posse; 

V. Estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral, constando 

estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

VII.   Não ter sido penalizado com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, em declaração firmada 

pelo candidato. 

VIII. Não ter prestação de contas rejeitadas junto ao Município e não ter sofrido sanções disciplinares no 

exercício da função pública; 

IX. Comprovar experiência, mínima de 2 (dois) anos, de atuação em atividades ligadas à promoção, 

defesa, desenvolvimento e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em declaração 

firmada pelo candidato, por meio de formulário próprio, em que conste a atividade desenvolvida, o 

tomador do serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de atuação, conforme ANEXO 1. Para 

efeito deste edital, considera-se como experiência, entre outras, as atividades desenvolvidas por: 

a) Professores, especialistas em educação (pedagogos), diretores e coordenadores de escola, 

bibliotecários e auxiliares de secretaria; 

b) 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; 
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c) 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; 

X – Os candidatos à recondução ao cargo de Conselheiro Tutelar deverão apresentar um relatório das ações 

desenvolvidas no período de seu mandato, com a assinatura de dois Conselheiros do mesmo Conselho 

Tutelar, devendo constar o período de seu exercício, conforme modelo ANEXO 2. O Relatório deverá 

ser apresentado na versão original. 

 

6 - DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Art.14º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado em 03 etapas: 

I. Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisitos do Art. 13º desta Resolução; 

II. Prova de aferição de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

III. Eleição dos candidatos por meio de voto. 

Art. 15º - O processo de escolha para Conselheiro Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) 

pretendentes devidamente habilitados, observado o disposto no Art. 94º.  

 

7 - DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

Art. 16º - O período para inscrição de candidatos a função de Conselheiro Tutelar será de 01/04/2019 até 

10/05/2019, no horário das 10 horas às 16 horas. 

Art. 17º - A inscrição será gratuita e implica a aceitação do candidato às normas contidas nesta Resolução; 

Art. 18º - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a presente Resolução e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de Conselheiro Tutelar. 

Art. 19º - As inscrições serão feitas no endereço: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, Rua Heinz G. Well, nº 36, Centro, Paraíba do Sul (Antiga ARGO, 
próximo à Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo); 

Art. 20º - No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por meio de procuração, deverá: 

I - Entregar a FICHA DE INSCRIÇÃO, ANEXO 3, preenchida e assinada. 

II - Apresentar original e cópia de documento de identidade de valor legal no qual conste filiação, retrato e 

assinatura. Apresentar cópia do CPF. 

III - Apresentar os documentos exigidos no Art. 13º desta Resolução, com cópia, quando aplicável. 

Art. 21º - A critério da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, a comprovação da 

idoneidade moral, no âmbito pessoal, familiar e profissional, poderá ser complementada por meio de 

informações coletadas junto a pessoas e instituições da comunidade local. 

Art. 22º - A critério da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, a comprovação de 

experiência de atuação em atividades ligadas à promoção, defesa, desenvolvimento e atendimento dos 
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direitos da criança e do adolescente poderá ser complementada por meio de informações coletadas junto a 

pessoas e instituições da comunidade local. 

Art. 23º - A critério da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, informações a 

respeito da atuação de Conselheiros Tutelares candidatos à recondução poderão ser complementada com 

consultas a órgãos públicos;  

Art. 24º - A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará o indeferimento da inscrição. 

Art. 25º - A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas e/ou nomeação do candidato, caso se 

verifique qualquer falsidade nas declarações e/ ou qualquer irregularidade nas provas e/ou documentos 

apresentados. 

Art.26º - O Conselheiro Tutelar que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato, 

imediatamente anterior, não poderá participar deste processo de escolha. É permitida uma recondução ao 

cargo, mediante novo processo de escolha. 

Art. 27º - O processo de inscrição tem caráter eliminatório, cabendo à Comissão Especial do Processo de 

Escolha em Data Unificada a análise da documentação e do atendimento aos requisitos definidos nesta 

Resolução. Em caso de não atendimento a qualquer um dos requisitos, a inscrição será INDEFERIDA. 

Art. 28º - A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for DEFERIDA, será publicada no Diário Oficial 

do Município de Paraíba do Sul e estará disponível no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

8 - DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTO: 
Art. 29º - De acordo com o Art. 17, parágrafo VII da Lei Municipal nº 2.385 de 14 de dezembro de 2004. 

Art. 30º - A prova será objetiva, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 e suas atualizações. A prova deverá avaliar a capacidade de interpretação do texto legal.  

Art. 31º - A prova conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada 

uma, sendo 1 (uma) certa. Cada questão terá o valor de 2 (dois) pontos, totalizando 100 (cem) pontos.  

Art. 32º - Será aprovado o candidato que acertar 60% (sessenta) da prova.  

Art. 33º- O candidato terá 3 (três) horas para realizar a prova. 

Art. 34º - A prova será realizada no dia 30/06/2019 com início às 8 horas na E.M. Professor Manuel 

Gonçalves D’ Ascensão, localizada à Rua Benjamin Constant, nº 139, Centro- Paraíba do Sul/ RJ.  

Art. 35º - Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão 

Especial do Processo de Escolha em Data Unificada publicará as alterações, em todos os locais onde esta 

Resolução tiver sido publicada, com antecedência mínima de cinco (05) dias. 

Art. 36º - É de responsabilidade do candidato, acompanhar nos locais onde esta Resolução tiver sido 

publicada, as eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas.  
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Art. 37º - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos da hora marcada para o seu início, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (de corpo 

transparente), protocolo de inscrição e de documento original, oficial, de identidade. 

Art. 38º - No momento da prova não será permitida qualquer tipo de consulta a textos legais nem tampouco 

à doutrina sobre a matéria. 

Art. 39º - Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinado ou segunda chamada para 

as provas. 

Art. 40º - Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, faltar às provas ou, 

durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, por 

qualquer meio. 

Art. 41º - Será automaticamente excluído do processo de escolha o candidato que não devolver a folha 

oficial de respostas ou devolvê-la sem assinatura.  

Art. 42º - O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 

realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os recursos especiais 

materiais e humanos necessários, o qual será atendido dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade. 

Art. 43º - A candidata inscrita, em fase de amamentação, que sentir necessidade de amamentar durante o 

período de realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança em sala reservada, 

determinada pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada. Durante o processo de 

amamentação a candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompanhante retirar-se da 

sala. 

Art. 44º - Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional de prova à candidata 

lactante. 

Art.45º - O gabarito será divulgado pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada 

até 48 horas após a realização da prova de conhecimento, sendo disponibilizado na sede do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Art. 46º - A prova de conhecimento tem caráter eliminatório. Estarão aptos a participar da terceira etapa do 

processo de escolha os candidatos aprovados.  

Art. 47º - A relação dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município de Paraíba do 

Sul e disponibilizada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

  

9 - DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS 
Art. 48º - Somente os candidatos aprovados na prova de aferição de conhecimentos e não impugnados pelo 

CMDCA estarão aptos a participar do processo eleitoral. 

Art. 49º - Em reunião própria, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada deverá 

dar conhecimento formal das regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados, que firmarão 
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compromisso de respeitá-las, bem como reforçar as disposições desta Resolução, no que diz respeito 

notadamente: 

I - Aos votantes; 

II - Às regras da campanha; 

III - À votação; 

IV - À apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser utilizado; 

V - À definição de como o candidato deseja ser identificado na cédula; 

VI - À definição do número de cada candidato; 

VII - Aos critérios de desempate; 

VIII - À data da posse. 

Art. 50 º - A reunião será realizada independentemente do número de candidatos presentes. 

Art. 51 - Do candidato que não comparecer à reunião será considerado que concorda automaticamente com 

as decisões tomadas pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e pelos demais 

candidatos presentes. 

Art. 52º - A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura de todos os presentes. 

Art. 53º - No primeiro dia útil após a reunião será divulgada a lista definitiva dos candidatos habilitados, 

constando nome completo de cada um, com indicação do respectivo número e do nome, codinome ou 

apelido que será utilizado na cédula de votação, sendo publicada no Diário Oficial do Município de Paraíba 

do Sul e disponibilizada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA). 

Art. 54º - A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou econômico. 

Art. 55º - É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização de qualquer outro mecanismo que 

comprometa a candidatura individual do interessado; 

Art. 56º - Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos inscritos como eleitores no município; 

I - Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de seu título de 

eleitor e documento oficial de identidade; 

II – O voto será direto, secreto, facultativo e permitido somente para um candidato; 

III - Não será permitido o voto por procuração. 

Art. 57º - A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a lista oficial dos candidatos. 

I - Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e 

distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou particular; 

II – Todo e qualquer ato publico de campanha deverá ser informado formalmente à Comissão Especial do 
Processo de Escolha em Data Unificada com antecedência de 24 horas. 

III – É de responsabilidade do candidato a fiscalização da veiculação da sua campanha em estrita obediência 

a esta Resolução. 
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Art. 58º - A campanha eleitoral deve ser feita de forma a manter o equilíbrio de divulgação entre os 

candidatos, sendo vedado: 

I - A propaganda por meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, 

outdoors, placas, camisas, bonés e outros meios não previstos nesta Resolução; 

II - Receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 

publicidade de qualquer espécie ou origem; 

III - A vinculação do nome do candidato ao nome de ocupantes de cargos eletivos, ou a pessoas de 

reconhecida influencia política ou ligadas a partidos políticos.  

IV - A propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes; 

V – Ao Conselheiro Tutelar promover sua campanha, ou de terceiros, durante o exercício da sua jornada de 

trabalho; 

VI - Aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promover campanha 

para qualquer candidato; 

VII - O transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo poder público e garantido o livre 

acesso aos eleitores em geral; 

VIII – Qualquer tipo de propaganda no dia da eleição; 

IX - Ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas 

básicas. 

X – Ao candidato, fazer uso de estrutura pública para a realização de campanha ou propaganda;  

 

Art. 59º - O candidato que não observar os termos desta Resolução poderá ter a sua candidatura impugnada 

pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada;  

I - As denúncias relativas ao descumprimento das regras da campanha eleitoral deverão ser formalizadas, 

indicando necessariamente os elementos probatórios, junto à referida Comissão e poderão ser apresentadas 

pelo candidato que se julgue prejudicado ou por qualquer cidadão, no prazo máximo de 2 (dois) dias do 

fato. 

Art. 60º - A votação ocorrerá no dia 06/10/2019, no horário de 9 (nove) as 17 (dezessete) horas nos 

seguintes locais: 

CENTRO: 
 - Sala térrea do prédio da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, localizada na Praça Garcia. 

- Escola Municipal Prof. Manoel Gonçalves D’ Ascensão (antigo Colégio Sul Fluminense). 

LIBERDADE: 
- Escola Municipalizada Paulo Lacerda. 
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LIMOEIRO: 
- Escola Municipalizada Albino Antonio de Barros.  

JATOBÁ: 
- CIEP Haroldo Machado de Barros. 

WERNECK: 
- Escola Municipal Roque Rodrigues dos Santos. 

VILA SALUTARIS: 
- Colégio Estadual Bezerra de Menezes. 

 

I - Somente poderão votar os cidadãos que apresentarem o título de eleitor, acompanhado de documento 

oficial de identidade; 

II - Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá a votação; 

III - O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de identificação; 

IV - Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e um suplente para o acompanhamento do 

processo de votação e apuração; 

V - O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão Especial do Processo de Escolha em 
Data Unificada até as 14 horas do dia 04/10/2019.  

VI – Os fiscais e candidatos ao atuarem junto à mesa de votação deverão manter a vista sua credencial e 

portar documento de identificação oficial com foto para apresentação , quando solicitado, a qualquer 

autoridade pública ou membro do CMDCA;  

VII – A votação poderá ser realizada utilizando o voto com cédula ou eletrônico. 

 
Art.61º - As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou servidores municipais, 

devidamente cadastrados;  

I - Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito ou pessoas com qualquer grau de parentesco, 

direto ou indireto com candidatos;  

Art. 62º - Os componentes da mesa de votação cuidarão do bom andamento do processo de votação, da 

lavratura da Ata de votação, da apuração dos votos e da lavratura da correspondente Ata; 

Art. 63º - Imediatamente após o termino da votação, será realizada a apuração dos votos com a participação 

e supervisão de membro da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e 
fiscalização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; 

Art. 64º - O trabalho de apuração e totalização de votos poderá ser acompanhado por membros do CMDCA, 

por representantes do Ministério Público, por Conselheiros Tutelares, por Candidatos, por autoridades 

públicas ou fiscais cadastrados;  
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Art. 65º - Será retirado do local de apuração qualquer indivíduo, inclusive candidato ou fiscal, que mantiver 

conduta incompatível com os trabalhos de apuração ou agir com descortesia com quaisquer dos 

integrantes da mesa;  

Art. 66º - Será considerado inválido o voto: 

I - Cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

II - Cuja cédula não estiver rubricada por membro do CMDCA;  

III - Cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 

IV – Cuja cédula apresentar rasura, qualquer outra anotação ou em branco; 

V - Que tiver o sigilo violado. 

 

Art. 67º - No caso de apuração manual dos votos, inicialmente deverão ser identificados os votos inválidos 

e ser registrado na cédula, com caneta de tinta vermelha, a expressão “INVALIDO” e rubricado pelo 

presidente da mesa; 

Art. 68º - Durante o processo de apuração manual dos votos, os componentes da mesa usarão somente 

canetas de tinta vermelha; 

Art. 69º - Concluída a contagem dos votos, os membros da mesa deverão lavrar a Ata de Votação e 

Apuração, extraindo o respectivo Boletim de Urna e, em seguida, afixar o resultado no local onde ocorreu a 

apuração dos votos; 

Art. 70º - O resultado final da eleição deverá ser publicado oficialmente no Diário Oficial do Município de 

Paraíba do Sul, e ficará disponível na sede do CMDCA.  

Art. 71º - Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão nomeados e 

empossados como Conselheiros Tutelares Titulares, ficando todos os seguintes, observada a ordem 

decrescente de votação, como suplentes (Art. 6º Da Resolução nº 170 do CONAMA). 

Art. 72º - Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, sucessivamente: 

I - Ser mais idoso;  

II - Maior tempo de atuação na área da infância e adolescência; 

III - Melhor resultado na prova de conhecimento; 

IV - Residir a mais tempo no município; 

 

10 - DOS IMPEDIMENTOS 
Art. 73º - 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. 

Art. 74º - Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à autoridade judiciária e ao representante do 

Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude na Comarca. 
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Art. 75º - Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham votação 

suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior 

votação. O outro eleito será reclassificado como 1º (primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e 

desde que não persista o impedimento. 

 

 

11 - DOS RECURSOS 
Art. 76º - Serão admitidos recursos quanto: 

I - Ao deferimento e indeferimento da inscrição de candidato; 

II - Á aplicação e às questões da prova de conhecimento; 

III - Ao resultado da prova de conhecimento; 

IV - À eleição de candidatos; 

V - Ao resultado final;  

Art. 77º - O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a concretização do evento 

que lhes disser respeito, exceto para a solicitação de impugnação de inscritos, cujo prazo será de 5 (cinco) 

dias.  O recurso deverá estar fundamentado na legislação ou nas regras desta Resolução, quando aplicável.   

Art. 78º - O recurso deverá ser apresentado digitado, em duas cópias, na sede do CMDCA. 

Art. 79º - Compete à Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, o julgamento dos 

recursos de forma fundamentada, a resposta ao emitente e, quando aplicável, a definição de alterações 

advindas do resultado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;   

Art. 80º - Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento, devidamente fundamentado, 

sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

Art. 81º - Recursos sem fundamentação, evasivos, sem objetividade ou contendo avaliações ou análises que 

não correspondam à verdade, serão automaticamente indeferidos e encaminhados ao Ministério Público, 

fiscal do processo de escolha; 

Art. 82º - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. 

Art. 83º - Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 

 

Art. 84º - As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de divulgação na sede  

do CMDCA;  

 

12 – DO CURSO DE CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO:  
Art. 85º - Os candidatos eleitos, titulares e suplentes, serão convocados para curso de capacitação acerca 

das normas do Estatuto da Criança e Adolescente, de outras legislações federais e municipais, do Regimento 

Interno e dos aspectos práticos do exercício da função, incluindo as interfaces como o CMDCA e 
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Secretarias Municipais correlatas às questões de direitos humanos. O conteúdo, carga horária e metodologia 

serão divulgados posteriormente em instrumento próprio a ser deliberado pelo CMDCA; 

Art. 86º - O candidato eleito só poderá tomar posse mediante frequência integral no curso de capacitação, 

salvo faltas justificadas; 

Art. 87º - Serão diplomados os candidatos que concluírem o curso de capacitação; 

 

13 – DA POSSE:  
Art. 88º - O Prefeito Municipal, após a comunicação da diplomação, deverá nomear os 05 (cinco) 

candidatos mais bem votados, ficando todos os demais, observada a ordem decrescente de votação, como 

suplentes. 

Art. 89º - Caberá ao Prefeito Municipal dar posse aos conselheiros titulares eleitos em 10 de janeiro de 

2020, data em que se encerra o mandato dos Conselheiros Tutelares em exercício. 

Art. 90º - A convocação dos conselheiros para a posse será realizada por meio de Ofício do CMDCA, a ser 

enviado ao candidato, no endereço informado no ato da inscrição;  

Art. 91º - O candidato eleito que não for localizado pelo CMDCA automaticamente será reclassificado 

como último suplente. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
Art. 92º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 

Unificada;  

Art. 93º - O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de dez 

pretendentes devidamente habilitados. 

Art. 94º - Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a dez, o CMDCA poderá prorrogar o 

prazo para inscrição de novas candidaturas, prosseguindo o processo de escolha em seus ulteriores termos. 

Art. 95º - Em qualquer caso o CMDCA envidará esforços para que o número de candidatos seja o maior 

possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes. 

Art. 96º - Os itens desta Resolução poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em ato 

complementar à esta Resolução a ser publicado no Diário Oficial do Município de Paraíba do Sul e na sede 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);  

Art. 97º - É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos e 

resultados referentes a este processo de escolha. 

Art. 98º - A atualização do endereço para correspondência é de inteira responsabilidade do candidato e 

deverá ser feita, mediante protocolo, na sede do CMDCA; 
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Art. 99º - Os documentos apresentados pelo candidato durante todo o processo poderão, a qualquer tempo, 

ser objeto de conferência e fiscalização da veracidade do seu teor por parte da Comissão Especial do 
Processo de Escolha em Data Unificada, e no caso de constatação de irregularidade ou falsidade, a 

inscrição será cancelada independentemente da fase em que se encontre, comunicando o fato ao Ministério 

Público para as providências legais. 

Art. 100º - Todo o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares será realizado sob a fiscalização do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o qual terá ciência de todos os atos praticados pela 

Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, para garantir a fiel execução da Lei e 

desta Resolução; 

 

 

Art. 101º - A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada formada para o processo de 

escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Paraíba do sul – RJ referente ao mandato de 2020-2023 

será dissolvida em 30 dias após a posse dos novos Conselheiros, cabendo ao CMDCA a responsabilidade 

dos casos, após esse período; 

Art. 102º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

 

Paraíba do Sul, 20 de março de 2019. 

                                              

 

___________________________ 

Josefa Cristina de Oliveira  

Presidente do CMDCA 

 

 

 

__________________________ 

Cristóvão Carvalho Rocha 

Presidente da Comissão Especial 
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ANEXO 1 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA ( em papel timbrado da Instituição) 

 

- Nome da Instituição: 

- Nome completo do Candidato: 

- Período do exercício: 

- Nome do Projeto: 

- Objetivo do Projeto: 

- Público Alvo: 

- Resumo das atividades desenvolvidas: 

- Carga Horária:  

 

 Os abaixo assinados declaram ser verdadeiras as informações prestadas, que comprovam a 

experiência mínima exigida para participação do processo de escolha de Conselheiro Tutelar, 

conforme o preconizado pelo Art.13º/IX da Resolução 03/2019 do CDMA, estando cientes que tais 

informações poderão ser verificadas para confirmação das mesmas.   

 

 

 

 Paraíba do Sul,........de ........ de 2019 

 

 ----------------------------------------------------------    

               Assinatura do Candidato 

 

 -------------------------------------------------------------    

            Assinatura do Responsável pelo Projeto   
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ANEXO 2 

Relatório de Atividades de Conselheiro Tutelar candidato a Recondução 
 

Nome Completo: 

Período do Exercício:  

Resumo das Atividades Desenvolvidas (mínimo de 10 e máximo de 20 linhas): 

 

 

 

 

 

 Paraíba do Sul,......de ................de 2019 

 

 __________________________________________ 

                            Candidato(a) 

   ___________________________________________ 

            Conselheiro Tutelar    

 

 _____________________________________________ 

                       Conselheiro Tutelar  
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ANEXO 3 
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA O PERÍODO 2020-2023. 

NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

CPF: 

TITULO DE ELEITOR: 

CERTIFICADO DE RESERVISTA: 

DATA DE NASCIMENTO: 

IDADE: 

ENDEREÇO: 

ENDEREÇO PARA CONTATO: 

TELEFONE FIXO: 

TELEFONE CELULAR: 

e-mail:  

O candidato abaixo assinado declara estar ciente das regras e exigências constantes da Resolução 

003/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíba do Sul, que 

trata do processo de escolha de Conselheiros Tutelares para o período de 2020 a 2023, e concorda 

com todos os termos da Resolução. 

 

Paraíba do Sul,      de                    de 2019, 

 

_____________________________________  

                Assinatura do candidato 

 

PARA USO DO CMDCA ( Não preencher) – PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO. 

Nome do candidato: 

Data da Inscrição: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

Responsável pelo CMDCA:  

Assinatura do candidato:  

 


