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LEI Nº 4.075, DE 30 DE MARÇO DE 2023
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P O R T A R I A 137/2023 
 

 

A Prefeita do Município de Paraíba do Sul, DAYSE DEBORAH 
ALEXANDRA NEVES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação em 
vigor, 

R e s o l v e: 

 
 E X O N E R A R: 

 

                           Edilaine Ramos dos Santos, portadora do CPF 068.844.987-57, do cargo 
comissionado de Subsecretária, da Secretaria Municipal de Saúde, com efeitos retroativos a 
partir de 29/03/2023; 

                           Elaine Cristina de Moura, portadora do CPF 069.919.368-04, do cargo 
comissionado de Subsecretária, da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, a partir de 
01/04/2023; 

                          Elizangela Gomes da Silva Mafra, portadora do CPF 032.726.027-04, do  
cargo de Chefe de Setor I, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/04/2023; 

                          Victor Cesar Lima de Barros, portador do CPF 162.594.097-10, do cargo 
comissionado de Assessor Jurídico, da Procuradoria Geral do Município, a partir de 01/04/2023; 

                          

                           
    REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 31 DE MARÇO DE 

2023. 

                                     

 

 

                                     DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

       Prefeita Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Página 2 Ano 7 • Edição Extraordinária • 31 de março de 2023

PORTARIAS

 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

P O R T A R I A 138/2023 
 

 

A Prefeita do Município de Paraíba do Sul, DAYSE DEBORAH 
ALEXANDRA NEVES, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação em 
vigor, 

R e s o l v e: 

 
N O M E A R: 

 

                          Elizangela Gomes da Silva Mafra, portadora do CPF 032.726.027-04, ao cargo 
comissionado de Subsecretária, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/04/2023; 

                            

                          Victor Cesar Lima de Barros, portador do CPF 162.594.097-10, ao cargo 
comissionado de Procurador Chefe de Litígios, da Procuradoria Geral do Município, a partir de 
01/04/2023; 

                          

                           
    REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 31 DE MARÇO DE 

2023. 

                                     

 

 

                                     DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

       Prefeita Municipal 
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LEI Nº 4.063, DE 28 DE MARÇO DE 2023.  

 
REVOGA OS INCISOS I E II DA 
LEI MUNICIPAL Nº 2.206, DE 14 
DE AGOSTO DE 2001, ALTERA 
SUA REDAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra 
Neves, faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam revogados os incisos I e II do art. 12 da Lei Municipal 2.206/2001, e o art. 
12 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 12 Ficam proibidos, independentemente dos níveis emitidos, os 
ruídos e/ou sons que provenham de pregões, anúncios ou propagandas nos 
logradouros públicos, ou para ele dirigidos, de viva voz, por meio de aparelhos 
ou instrumentos de qualquer natureza, de fontes fixas ou móveis; 

 
Parágrafo único. Ficam proibidos nas áreas públicas, bem como em 

portas, janelas, terraços, terrenos, veículos ou quaisquer locais direcionados às 
vias públicas, no Município de Paraíba do Sul, a utilização, queima e soltura de 
fogos de artifícios, rojões, artefatos pirotécnicos e explosivos de qualquer 
natureza que contenham estampido. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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LEI Nº 4.067, DE 28 DE MARÇO DE 2023.  

 
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE 
PAGAMENTOS DE TAXAS OU 
EMOLUMENTOS PARA INSCRIÇÃO EM 
CONCURSOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara 

Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º Os editais de concurso público dos órgãos da administração direta, das autarquias 
e das fundações públicas do Poder Executivo Municipal deverão prever a possibilidade 
de isenção de taxa de inscrição para o candidato que: 
 
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 
CadÚnico, de que trata o Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022. 
II - for doador(a) de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 
III- for doador(a) regular de sangue. 

 
Art. 2º A isenção mencionada no caput do artigo 1º deverá ser solicitada mediante 
requerimento do candidato, contendo: 

 
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico;  
II - declaração comprobatória de que atende à condição estabelecida no inciso II do caput. 
III - entende-se por doador regular, para fins do parágrafo III desta Lei, aquele que 
comprovar ter doado sangue pelo menos 3 (três) vezes no período de 12 (doze) meses que 
antecedem à publicação do edital do certame. 

 
Art. 3º O órgão ou entidade executor do concurso público consultará o órgão gestor do 
CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
 
Art. 4º Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação 
falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o art. 1º estará sujeito a: 

 
I – cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada 
antes da homologação de seu resultado final; 
II – exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do 
resultado final e antes da nomeação para o cargo; 
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III – declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a 
sua publicação. 
 
Art. 5º O edital do concurso público definirá os prazos limites para a apresentação do 
requerimento de isenção, assim como da resposta ao candidato acerca do deferimento ou 
não do seu pedido e informará sobre as sanções aplicáveis aos candidatos que venham a 
prestar informação falsa, referidas no art. 4º. 
 
Parágrafo único. Em caso de indeferimento do pedido, o candidato deverá ser 
comunicado pela instituição organizadora antes do término do prazo previsto para as 
inscrições.  
 
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal 
3.547 de 14 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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LEI Nº 4.068, DE 28 DE MARÇO DE 2023.  

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
EM TEMPO INTEGRAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAÍBA 
DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no 

uso de suas atribuições legais, em especial, a prevista no Artigo 95, inciso II, letra “c” da 

Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Educação Integral em Tempo Integral na rede 

municipal de ensino de Paraíba do Sul, que consiste na ampliação da jornada escolar 

das/dos estudantes das unidades escolares contempladas pelo programa. 

 

Art. 2º O Programa de Educação Integral em Tempo Integral tem por objetivo dar 

oportunidade aos estudantes ao pleno desenvolvimento nas dimensões política, ética e 

estética, possibilitando a realização de propostas que envolvam as diversas linguagens, 

em que crianças e adolescentes aprendem, vivenciando experiências de forma integral e 

integrada. 

 

Art. 3º As escolas selecionadas para o Programa de Educação Integral em Tempo Integral 

são aquelas cujas comunidades apresentam maior necessidade de atenção e investimentos 

do poder público municipal, a saber: 

I – Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes – Bairro Liberdade; 

II – Escola Municipal Professor Melchor del Blanco Miguel – Bairro Eldorado; 

III – Escola Municipal Francisco Pereira Paredes – Bairro Sertão do Calisto; 

IV – Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck – Bairro Vieira Cortêz; 

V- Creche- Escola Municipal Professora Sarah Faria Braz – Bairro Barão de Angra. 
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Art. 4º O Programa previsto neste Projeto de Lei tem por metas: 

I - ofertar a educação integral em tempo integral aos estudantes da rede municipal de 

ensino nas unidades escolares selecionadas;  

II - desenvolver um regime de dedicação integral aos profissionais da educação 

(professores e professoras) que se interessarem em trabalhar com a ampliação da jornada 

de trabalho;  

III - promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação 

das famílias e, de forma a desenvolver uma educação inclusiva nas unidades que 

atenderem a educação integral em tempo integral;  

IV – fomentar a parceria público-privada para realização de oficinas, palestras e outros 

eventos de natureza educativa; 

V- garantir, através de ações pedagógicas exitosas, o pleno desenvolvimento das crianças 

e adolescentes atendidos pela Escola Integral em Tempo Integral;  

VI- promover condições para que as unidades escolares contempladas com a Educação 

Integral em Tempo Integral divulguem suas práticas exitosas a outras unidades, como 

forma de compartilhar o conhecimento por eles construído;  

VII- minimizar os impactos negativos no processo de desenvolvimento infantil, bem 

como no processo de aprendizagem e ensino causados pela pandemia da COVID19;  

VIII- assegurar que as crianças e adolescentes matriculadas em regime de tempo integral 

minimizem o tempo de contato com situações que coloquem em risco sua segurança física 

e psíquica.  

 

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC poderá estabelecer parcerias com 

as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e demais 

órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, a fim de cumprir com os objetivos 

deste Projeto de Lei.  

 

Art. 6º A SEDUC elaborará as matrizes curriculares com as respectivas cargas horária e 

propostas iniciais para a implantação do Programa de Escolas de Educação Integral em 
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Tempo Integral e enviará ao Conselho Municipal de Educação – CME para apreciação 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação desta Lei. 

 

Art. 7º Como forma de fortalecer a uniformidade dos trabalhos pedagógicos nas Escolas 

de Educação Integral em Tempo Integral, fica instituído que:  

I - recomenda-se que a carga horária dos profissionais da educação que atuam em 

Escolas de Educação Integral em Tempo Integral seja cumprida, preferencialmente, 

nas escolas participantes do programa.  

II - a manutenção dos professores e professoras que atuam nas unidades de Educação 

Integral em Tempo Integral, dar-se-á, através de uma avaliação de desempenho 

elaborada pela SEDUC e aplicada pela Equipe Gestora local, bem como formações 

aos professores.  

 

Art. 8º As Escolas de Educação Integral em Tempo Integral adotarão como objetivos 

gerais, sem prejuízo do já previsto em normas específicas:  

a) Constituir-se em um Grupo de Trabalho (GT) para elaboração conjunta de documento 

orientador;  

b) Ofertar propostas que ampliem as experiências e vivências, considerando os princípios 

do Continuum Curricular da Rede Municipal de Ensino, o desenvolvimento integral, as 

fases do desenvolvimento humano e as aprendizagens das crianças e adolescentes 

matriculados nas unidades contempladas pelo programa;  

c) Oferecer formação inicial e continuada para os profissionais da educação, nas 

modalidades presencial e a distância, em parceria com as universidades públicas e/ou 

instituições privadas;  

d) Ter como foco a Educação para todos, fazendo da escola espaço de acolhimento e 

inclusão dos diversos sujeitos. 

 

Art. 9º Pela presente Lei, as Escolas de Educação Integral em Tempo Integral admitem 

as seguintes metas:  
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a) Possibilitar uma proposta pedagógica articulada nas unidades contempladas pelo 

programa, de modo a oferecer experiências e vivências, com cuidados e estímulos que 

contribuam para as aprendizagens e desenvolvimento integral; 

b) Elaborar documento que destaque as ações pedagógicas considerando: tempos, 

espaços, interações e materialidades;  

c) Buscar parceiros/sociedade civil que contribuam na construção da proposta e na 

aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento e as aprendizagens das crianças e 

adolescentes. 

 

Parágrafo único. As ações propostas devem ser planejadas, orientadas pelas metas e 

pelos objetivos apresentados nesta proposta, e elaborado Planos de Ação de todos os 

segmentos, considerando as premissas do Continuum Curricular da Rede Municipal de 

Ensino.  

 

Art. 10. Cabe a SEDUC a regulamentação desta lei através de Decreto no que couber, se 

necessário; bem como mediante ato próprio incluir outras unidades escolares no 

programa de Educação Integral em Tempo Integral, bem como fixar a data em os 

estabelecimentos sob sua administração passarão a funcionar como Escola de Educação 

Integral em Tempo Integral.  

 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

  

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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LEI Nº 4.069, DE 28 DE MARÇO DE 2023.  

 

INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 
2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A Prefeita Municipal De Paraíba Do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no uso de suas atribuições legais e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 
244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código 
Tributário Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 
sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços (ISS) 
anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa 
de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2023, poderão ser pagos: 
 

I. à vista, com desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 
por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 10 (dez) de 
agosto de 2023. 
 

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em moeda corrente, 
vencíveis mensal e sucessivamente, nas seguintes datas: 

a) 1ª parcela ....... 10/08/2023; 
b) 2ª parcela ....... 10/09/2023; 
c) 3ª parcela ....... 10/10/2023; 
d) 4ª parcela ....... 10/11/2023; 
e) 5ª parcela........ 10/12/2023. 

 

III. em 03 (três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de Fiscalização 
de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, expressas em moeda corrente, 
vencíveis nas seguintes datas: 

a) 1ª parcela ....... 10/08/2023; 
b) 2ª parcela ....... 10/09/2023; 
c) 3ª parcela ....... 10/10/2023. 

 
Art. 2º A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 
cobrada nas mesmas datas e parcelamentos previstos no artigo anterior, sem que se 
aplique qualquer desconto. 
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Art. 3º O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata esta Lei refere-se 
exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 2.182, de 20 de 
dezembro de 2000. 
 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a promover sorteio de prêmios como incentivo 
ao pagamento dos Tributos Municipais, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano 
e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização de Localização, 
Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) dos profissionais 
autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício de 2023. 
 
Art. 5º Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com os tributos 
poderão ser: 1 Automóvel popular zero KM, 1 Motocicleta, tipo BIZ Zero KM, 
Eletrodomésticos.  
 
Art. 6º Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder Executivo 
poderá dispor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), previstos na rubrica 3.3.90.00.00 
– Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da Secretaria Municipal de 
Fazenda. 
 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 

 

 

 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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LEI Nº 4.076, DE 30 DE MARÇO DE 2023.  

 
DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, no 

uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 
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, previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
Art. 2º O município terá 1 (um) Conselho Tutelar. 

 
Art. 3º O Conselho Tutelar será composto por 5 (cinco) membros eleitos para um 
mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitidas sucessivas reconduções, na forma prevista 
na legislação editada pela União. 

 
§1º Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo Chefe do 
Poder Executivo municipal e todos os demais candidatos habilitados serão considerados 
suplentes, seguindo-se a ordem de votação. 

 
§2º Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de 
classificação publicada e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no 
órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias 
regulamentares. 

 
Art. 4ºAs decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, conforme 
dispuser o Regimento Interno, garantindo-se aos seus membros autonomia técnica para o 
desempenho das suas funções, sem prejuízo das previsões contidas nesta lei. 

 
Art. 5º O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso. 
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Art. 6º A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico, instalações e 
equipamentos que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos 
conselheiros e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo: 

 
I - placa indicativa da sede do Conselho em local visível à população; 
II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público; 
III - sala reservada e individualizada para as pessoas em atendimento, com recursos 
lúdicos para atendimento de crianças e adolescentes; 
IV - sala reservada para os serviços administrativos; 
V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares; e 
VI - computadores, impressora e serviço de internet de banda larga. 

 
Art. 7º Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária 
semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo 
vedado qualquer tratamento desigual.  

 
Parágrafo único. O disposto no caput não impede a divisão de tarefas entre os 
conselheiros, para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em 
comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades, programas e outras atividades 
externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Conselho. 

 
Art. 8º O Conselho Tutelar estará aberto ao público de segunda-feira à sexta-feira, em 
horário definido pelo Poder Executivo Municipal, garantido o atendimento ininterrupto à 
população. 

 
§1º Os Conselheiros Tutelares cumprirão carga horária semanal de trabalho de 40 
(quarenta) horas, a serem cumpridas na forma de regulamento editado pelo Poder 
Executivo Municipal. 

 
§2º Deverá ser elaborada escala de plantão remoto, considerando a disponibilidade de, 
pelo menos, 1 (um) Conselheiro Tutelar, incluídos os sábados, domingos e feriados. 

 
§3º O acionamento do Conselho Tutelar durante o regime de plantão ou sobreaviso será 
disciplinado por regulamento do Poder Executivo. 

 
Art. 9º O município deverá destinar recursos técnicos, materiais e humanos para prestar 
o suporte necessário ao funcionamento do Conselho Tutelar. 

 
§1º A título de recursos humanos, o Poder Executivo colocará à disposição do Conselho 
Tutelar um(a) secretário(a) executivo. 

 
§2º O município prestará o apoio técnico necessário ao desempenho das atribuições do 
Conselho Tutelar, por meio da atuação de servidores públicos designados pelo Poder 
Executivo. 
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§3º Os recursos orçamentários municipais para o processo de escolha e o funcionamento 
do Conselho Tutelar serão alocados em rubrica própria na lei orçamentária municipal, de 
acordo com as normas que regem a gestão das contas públicas. 
 
Art. 10 A candidatura a cargo eletivo diverso não implica renúncia ao cargo de membro 
do Conselho Tutelar, mas apenas o afastamento durante o período previsto pela legislação 
eleitoral, assegurada a percepção de remuneração e a convocação do respectivo suplente. 

 
Art. 11 A remuneração dos conselheiros tutelares fica fixada na forma estabelecida no 
Anexo I desta lei. 

 
§1º Fica garantida aos conselheiros tutelares a revisão anual da sua remuneração, a ser 
corrigida por índice inflacionário apurado no exercício anterior. 

 
§2º Ficam assegurados aos Conselheiros Tutelares os seguintes direitos:  

 
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. 

 
§3º Os membros do Conselho Tutelar farão jus ao recebimento de diárias de viagem e 
estada, na forma estabelecida em regulamento editado pelo Poder Público, pelo 
deslocamento para o exercício das suas funções fora da circunscrição do município. 

 
 
 
 

CAPITULO II 
DO PROCESSO DE ESCOLHA 

 
Art. 12 O processo de escolha será realizado mediante sufrágio universal e direto, pelo 
voto uninominal facultativo e secreto, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição presidencial, respeitada a data unificada estabelecida em lei 
federal. 

 
Art. 13 Os conselheiros serão escolhidos pelo voto dos eleitores de Paraíba do Sul que 
estejam em dia com as suas obrigações eleitorais. 

 
Art. 14 O Conselho Municipal os Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
buscará apoio junto ao respectivo Conselho Estadual para o empréstimo de urnas 
eletrônicas, o fornecimento das listas de eleitores, elaboração do software respectivo, 
observadas as disposições das resoluções expedidas pela Justiça Eleitoral e demais 
instâncias normativas. 
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Parágrafo Único. Em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, o 
Conselho Municipal deve obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns, 
a fim de que a votação seja feita manualmente, sem prejuízo dos demais apoios listados 
no caput. 

 
Art. 15 Estarão aptos a votar no processo eleitoral os eleitores constantes de lista 
fornecida pela Justiça Eleitoral. 

 
Art. 16 Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos: 
I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residência no município; 
IV - comprovação de, no mínimo, conclusão de ensino médio; 
V – estar em gozo dos direitos políticos; 
VI – aprovação em prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, 
de caráter eliminatório, a ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou por instituição por ele 
designada;  
VII – ser considerado apto por avaliação psicológica, após a aprovação em prova de 
conhecimento; 
VIII - comprovada experiência na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança 
e do adolescente, na forma indicada no edital. 

 
Art. 17 A candidatura a membro do Conselho Tutelar é individual e sem vinculação 
partidária, sendo esta precedida por uma pré-candidatura. 

 
Art. 18 A pré-candidatura deve ser registrada no prazo fixado no edital, que antecede ao 
processo de escolha, mediante a apresentação dos documentos endereçados à comissão 
especial eleitoral do pleito, que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos nos 
incisos I a V do art. 17. 

                              
Art. 19 A comissão especial eleitoral avaliará se o candidato cumpre com os requisitos 
elencados nos incisos I a V do art. 17, declarando inaptos aqueles que não apresentarem 
os respectivos documentos comprobatórios, apresentarem documentação incompleta ou 
incompatível com os requisitos fixados nesta lei. 

 
Art. 20 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.  

 
Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar em relação 
à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça 
da Infância e da Juventude da mesma comarca. 
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Art. 21 Após a publicação da lista dos pré-candidatos habilitados, será concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias, contados a partir da referida publicação, para o recebimento de 
impugnação de qualquer interessado. 

 
§1º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não 
preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à 
Comissão do processo de escolha: 

  
I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa, no caso 
de suspeita da prática de condutas ilícitas ou vedadas;  
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se 
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 
documentos e a realização de outras diligências.  

 
§2º Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter 
extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 

 
Art. 22 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá publicar 
edital, no Diário Oficial do Município, com as seguintes previsões, dentre outras: 

 
a) o período para registro das pré-candidaturas; 
b) documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o 
preenchimento dos requisitos previstos nesta lei; 
c) a data do pleito; 
d) a composição da comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha; 
e) o local de votação. 

 
Art. 23 Concluída a apuração dos votos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) proclamará o resultado do processo de escolha, publicando 
na imprensa oficial o nome dos candidatos titulares e suplentes, além do número de votos 
recebidos. 

 
§1º Os cinco primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os 
demais, pela ordem de classificação, como suplentes. 

 
§2º Havendo empate na votação, adotar-se-á como critério de desempate a idade do 
candidato, dando-se preferência ao candidato mais idoso. 

 
§3º Os eleitos serão empossados pelo Prefeito Municipal perante o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, dando-se ciência ao Ministério Público e a 
Câmara de Municipal de Vereadores. 

 
Art. 24 Não podem ser nomeados presidentes e mesários no processo de escolha: 
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I – os candidatos e seus parentes, por afinidade ou consanguíneos, até o terceiro grau 
inclusive; 
II – os ocupantes de mandato eletivo na municipalidade; 
III – os menores de dezoito anos. 

 
Art. 25 A fiscalização do processo de escolha poderá ser exercida por qualquer candidato, 
na forma prevista nas normas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

 
Art. 26 A veiculação de propaganda eleitoral pelos Conselheiros habilitados à votação 
obedecerá ao disposto nas normas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA. 

 
Art. 27 Qualquer candidato poderá requerer a desistência do processo eleitoral. 

 
Parágrafo Único. Caso a desistência do candidato seja comunicada após a inserção do 
seu nome nas urnas eletrônicas ou cédulas de votação, os votos conferidos ao desistente 
não serão computados no resultado final. 

 
Art. 28 As autoridades responsáveis por conduzir o processo de escolha garantirão o 
sigilo das votações, vedada qualquer interferência tendente a prejudicar a lisura do pleito. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E VEDAÇÕES 
 

Art. 29 São atribuições do Conselho Tutelar: 
 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105 do ECA, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII do ECA; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 
129, I a VII do ECA; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança; 
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações. 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário; 
VII - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do 
poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 
adolescente junto à família natural.   
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VIII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de 
divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças 
e adolescentes.  
IX - atender à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e 
familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de 
educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover 
orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários;   
X - representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor 
do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a criança e o adolescente;    
XI - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de 
urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e 
familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas;   
XII - representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de 
antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e 
o adolescente. 

  
Art. 30 São deveres dos membros do Conselho Tutelar:  

 
I - manter conduta pública e particular ilibada;  
II - zelar pelo prestígio da instituição;  
III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo sua 
manifestação à deliberação do colegiado;  
IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício das demais 
atribuições;  
V - comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o Regimento Interno;  
VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;  
VII - declarar-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta Resolução;  
VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de 
irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;  
IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do 
Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e 
de adolescente;  
X - residir no Município;  
XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que 
tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente constituídos;  
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e  
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes; 

 
§1º Em qualquer caso, a atuação do membro do Conselho Tutelar será voltada à defesa 
dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cabendo-lhe, com o apoio do 
colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes é devida. 

 
§2º A gestão orçamentária e administrativa do Conselho Tutelar ficará a cargo do Poder 
Executivo Municipal, que poderá designar à Secretaria Municipal à qual estiver vinculado 
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o Conselho Tutelar a competência para editar normas referentes à sua organização e 
funcionamento. 

 
Art. 31 É vedado aos membros do Conselho Tutelar:  

 
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer 
natureza;  
II - exercer atividade no horário fixado nas normas municipais; 
III - utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-
partidária;  
IV - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;  
V - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da 
atribuição que seja de sua responsabilidade;  
VI - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;  
VII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;  
VIII - proceder de forma desidiosa;  
IX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e 
com o horário de trabalho; 
X – divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito do fato que possa identificar a criança, 
o adolescente ou sua família, salvo com autorização judicial, nos termos da Lei Federal 
n° 8.069/90. 

 
Art. 32 A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o 
exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. 

 
§1º O membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo, não incluído na 
categoria de servidor público em sentido estrito, não gerando vínculo empregatício com 
o Poder Público Municipal, seja de natureza estatutária ou celetista. 

 
§2º O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar constituirá serviço 
público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

 
Art. 33 O servidor público efetivo desta municipalidade que for eleito para a função de 
Conselheiro Tutelar poderá requerer o afastamento do seu cargo para tomar posse no 
Conselho Tutelar, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

 
§1º É vedado ao servidor em estágio probatório requerer o afastamento previsto no caput 
para o exercício da função de Conselheiro Tutelar. 

 
§2º O direito previsto neste artigo será extensível aos servidores efetivos dos Estados e 
da União, desde que haja autorização expressa na legislação dos referidos entes públicos. 

 
§3º O direito à escolha da remuneração não garante o direito de percepção de vantagens 
pecuniárias pro labore, devidas exclusivamente em virtude do desempenho do cargo 
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efetivo, tais como, diárias, gratificações de desempenho, bem como pelo exercício de 
função de chefia ou direção. 

 
§4º Caso o servidor seja eleito para a função de conselheiro tutelar e opte pelo afastamento 
do seu cargo, com o recebimento da remuneração devida no cargo efetivo, o ônus 
financeiro recairá sobre o órgão de origem do servidor. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO DE CASSAÇÃO E VACÂNCIA DO MANDATO 

 
Art. 34 Dentre outras causas estabelecidas na legislação municipal ou do Distrito Federal, 
a vacância da função de membro do Conselho Tutelar decorrerá de:  

 
I - renúncia;  
II - posse e exercício em outro cargo, emprego ou função pública ou privada, salvo o 
direito de afastamento previsto nesta lei; 
III - aplicação de sanção administrativa de destituição da função;  
IV – falecimento; 
V - condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de 
crime ou por ato de improbidade administrativa. 

 
Parágrafo único. A candidatura a cargo eletivo diverso não implica renúncia ao cargo 
de membro do Conselho Tutelar, mas apenas o afastamento durante o período previsto 
pela legislação eleitoral, assegurada a percepção de remuneração e a convocação do 
respectivo suplente. 

 
Art. 35 Constituem penalidades administrativas passíveis de serem aplicadas aos 
membros do Conselho Tutelar:  

 
I - advertência;  
II - suspensão do exercício da função por até 30 (trinta) dias, com prejuízo da respectiva 
remuneração; e  
III - destituição do mandato. 

 
§1º A aplicação de penalidades aos conselheiros tutelares deve ser precedida de 
sindicância ou processo administrativo, assegurando-se a imparcialidade dos 
responsáveis pela apuração, e o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 
§2º O procedimento da sindicância e do processo administrativo disciplinar seguirá o 
disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, observadas as penalidades 
fixadas nesta lei. 

 
§3º Os casos omissos envolvendo as questões disciplinares serão resolvidas com base no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraíba do Sul e, subsidiariamente, pelas 
leis e normas editadas pela União, respeitadas as normativas expedidas pelo CONANDA. 
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Art. 36 São infrações sujeitas à pena de advertência: 

 
I - ausentar-se com frequência da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo 
quando devidamente comunicado o motivo e com a concordância do Colegiado; 
II - deixar de comparecer, de forma injustificada, em horário de expediente do Conselho 
Tutelar ou em atividade definida como obrigatória para os Conselheiros Tutelares; 
III - ausentar-se de formação ou qualquer outra atividade voltada à finalidade de 
capacitação e produção de conhecimento; 
IV - deixar de comparecer a reunião relacionada à atividade de Conselheiro Tutelar, sem 
justificativa razoável; 
V - deixar de colaborar ou dificultar a gestão administrativa e de pessoas na atividade do 
Conselho Tutelar; 
VI - deixar de instruir sistema de informação e coleta de dados que auxilie a integração e 
produção de dados que interessem à gestão da política pública de criança e adolescente, 
asseguradas as condições de uso do sistema, tais como infraestrutura adequada e 
treinamento. 

 
Art. 37 São infrações sujeitas à pena de suspensão: 

 
I - cometer quaisquer das infrações leves descritas no art. 16 por 3 (três) vezes; 
II - retirar, sem prévia anuência do Colegiado, materiais ou equipamentos da sede do 
órgão; 
III - destruir ou danificar informações, documentos ou sistema eletrônico de 
armazenamento de informações; 
IV - dificultar o regular andamento e funcionamento do Conselho Tutelar; 
V - destruir ou danificar propositadamente bem público; 
VI - utilizar a estrutura do Conselho Tutelar em serviços ou atividades particulares; 
 
VII - praticar comércio, ou qualquer outra atividade econômica, nas dependências do 
Conselho Tutelar; 
VIII - delegar a terceiros o desempenho de função privativa de Conselheiro; 
IX - recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se quanto ao exercício de suas funções 
durante o expediente regular ou no plantão; 
X - usar o cargo em benefício próprio ou de terceiros; 
XI - subtrair ou incorporar bens do Conselho Tutelar; 
XII - atender casos em que tenha interesse ou vínculos com a criança, o adolescente, seus 
familiares, responsáveis ou quaisquer outros implicados; 
XIII - exercer atividade incompatível com a função ou com o horário de trabalho. 

 
Art. 38 São infrações sujeitas à pena de destituição do mandato: 

 
I - cometer quaisquer das infrações descritas no artigo anterior por três vezes; 
II - praticar ato definido em lei como crime, independentemente da responsabilização 
criminal do conselheiro; 
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III - usar conhecimentos ou informações adquiridos no exercício de suas atribuições para 
violar ou tornar vulnerável a segurança de sistemas de informática, bancos de dados, sites 
ou qualquer outra rotina ou equipamento da administração pública destinado ao uso e 
acesso do Conselho Tutelar; 
IV - repassar dados cadastrais e informações dos casos que lhe sejam submetidos para 
terceiros sem autorização prevista em lei ou decorrente de ordem judicial; 
V - descumprir normas de saúde e cuidado sanitárias, deixando de prevenir ou 
colaborando para a difusão de perigo à saúde individual ou coletiva; 
VI - romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar; 
VII - exigir, solicitar, receber ou aceitar, em razão do exercício da função, propina, 
gratificação, comissão ou presente, bem como auferir vantagem indevida de qualquer 
espécie e sob qualquer pretexto; 
VIII - exceder-se no exercício do mandato de modo a exorbitar sua atribuição, abusando 
da autoridade que lhe foi conferida; 
IX - acessar, armazenar ou transferir, inclusive com recursos eletrônicos postos à sua 
disposição, informações de conteúdo pornográfico ou erótico, de violência, de 
intolerância ou de discriminação em qualquer de suas formas, exceto nos casos em que 
isso se configure relevante para atuação do Conselho; 
X - discriminar, ofender ou exercer qualquer conduta de desrespeito e intolerância com 
qualquer pessoa, no exercício da função, em razão de local de nascimento, nacionalidade, 
idade, etnia, raça, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, trabalho 
rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física, 
imunológica, sensorial, mental ou intelectual, por ter cumprido pena ou por qualquer 
outra particularidade ou condição; 
XI - utilizar-se do mandato de Conselheiro Tutelar ou da estrutura do Conselho para o 
exercício de propaganda ou atividade político-partidária ou religiosa; 
XII – se ausentar injustificadamente por 30 (trinta) dias consecutivos ou alternados no 
decorrer de 1 (um) ano; 
XIII - sofrer condenação judicial por crime, contravenção penal ou ato de improbidade 
administrativa, por decisão colegiada; 
XIV – apresentar documento falso ou adulterado à Administração Pública para fins de 
obter vantagem pessoal.  

 
Parágrafo único. Caso o Conselheiro Tutelar já tenha encerrado seu mandato quando da 
aplicação da sanção de destituição do mandato, terá suspenso o direito de participar do 
Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar pelo prazo de 4 (quatro) anos, a 
contar da última decisão administrativa que aplicar ou confirmar a penalidade. 

 
Art. 39 O processo administrativo para apuração das infrações éticas e disciplinares 
cometidas por membros do Conselho Tutelar deverá ser realizado por membros do 
serviço público municipal. 

 
Art. 40 Havendo indícios da prática de crime por parte do Conselheiro Tutelar, o fato 
será comunicado ao Ministério Público, pela Comissão Disciplinar, para a adoção das 
medidas legais. 
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Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

CAÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 41 Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

                  
Art. 42 O poder público municipal promoverá a capacitação permanente dos conselheiros 
tutelares. 

 
Art. 43 Ficam revogadas as Leis Municipais n° 2.385/04, 2.732/10 e 3.079/14. 

 
Art. 44 A remuneração fixada na forma do art. 10, caput, desta lei será devida aos 
conselheiros tutelares, a partir de 01 de janeiro de 2024. 

 
Art. 45 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 

 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

 Rua Visconde da Paraíba, 106 – 1º Andar – Centro, Paraíba do Sul – RJ – 25850-000 | (24) 2263-4469 

2022/09/14744   

NÚMERO FOLHA RÚBRICA 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 

Processo Administrativo: 2022/09/14744 

 

Trata-se de interposição de recurso administrativo ao processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 

cujo objeto é  a SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E ATENDIMENTO PÓS-CIRÚRGICO AOS 

ANIMAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, pela Empresa SANTO 

BICHO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP– CNPJ: 39.694.033/0001-14, a fim de revisar o resultado 

do processo licitatório.  

O Recurso apresentado foi recebido tempestivamente e conhecido pela Administração protocolado 

sob Processo administrativo nº 2023/03/3375. 

Contrarrazões não foram apresentadas. 

 

DOS FATOS 

 

Encaminhamos o presente PA a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, para que sejam 

analisados as questões técnicas a respeito das alegações da empresa recorrente, no que diz sobre localização e 

atestado da empresa até o momento declarada vencedora do certame ( Medi-Vet Veterinária LTDA, inscrita no 

CNPJ 47.081.754/0001-87), que após verificação, analisou e fez o relatório anexado abaixo: 
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 Rua Visconde da Paraíba, 106 – 1º Andar – Centro, Paraíba do Sul – RJ – 25850-000 | (24) 2263-4469 

2022/09/14744   
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È o relatório 
 

Deste modo, com embasamento técnico dos responsáveis pela fiscalização da funcionalidade dos serviços a serem 

prestados em forma de relatório anexado a este PA, e atendendo as necessidades da secretaria solicitante, e visando 

não causar prejúizos para a Administração Pública, dá PROVIMENTO AO RECURSO ORA 

APRESENTADO E INABILITANDO A Clinica Medi-Vet Veterinária LTDA, inscrita no CNPJ 

47.081.754/0001-87, POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL COM 

RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OFERTADO pela mesma, conforme constatou a Secretaria Municipal de 

Meio Anbiente e Desenvolvimento Agrário. 

 

Certame FRACASSADO. 

 
Paraíba do Sul, 31 de março de 2023. 

 

 

Tatiana Izidoro Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

Gabrielle Pereira Dias 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Érika Lisboa Ferreira Antunes  

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
 

A Prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Deborah Alexandra Neves, torna público aos 
responsáveis e/ou parentes consanguíneos dos citados na relação abaixo, do prazo 
máximo de 7 (sete dias), após a publicação deste edital, para comparecerem á 
Administração dos Cemitérios Públicos Municipais de Paraíba do Sul, situada na Rua 
João Ferreira de Araújo, nº 149, Centro – Paraíba do Sul – RJ, onde encontra-se sepultado 
seu familiar abaixo descriminado, localizado no Cemitério Público Municipal Dr. 
Leopoldo Teixeira Leite – 1º Distrito deste Município. 

 

Findo o prazo estipulado de 7 (sete dias) neste edital, serão os restos mortais 
exumados e transladados para o Ossuário Municipal, situado no Cemitério Dr. Leopoldo 
Teixeira Leite – 1º Distrito. 

 

NOME DO FALECIDO:  DATA DO 
SEPULTAMENTO: CHAPA: QUADRA:  Nº DO GAVETÃO:  

 
ADALBERTO LOURENÇO SIMÕES 09/10/2016 9199 M 32  
ALBERTO ALVERNAZ MENENDEZ  18/05/2019 9.954 M 30  
ANA CRISTINA DA SILVA RICARDO 18/01/2016 9228 M 36  
ANA SOARES BARBOSA REIS. 11/08/2016 9174 M 24  
ANTÔNIO TEXEIRA SOBRINHO  19/02/2020 10.252 M 28  
ARMENICO DE ANDRADE MATOS 29/09/2020 10.474 I 7  
CONCEIÇAÕ ROSA DA SILVA MEDEIROS  15/09/2019 10.084 M 32  
EDIR CARVALHO DUTRA  25/06/2020 10.377 N 41  
FERNANDO CLAÚDIO OLIVEIRA FARIAS 13/09/2020 10.462 M -  
GABRIEL VIEIRA  26/12/2017 9.543 M 40  
IDÊZ DOS SANTOS CARLOS  14/12/2019 10.169 J 18  
IRENE MARIA DOS REIS 08/11/2016 9222 M 34  
IZILDA ROSA ALVES 06/06/2020 10.356 M 30  
JACQUELINE THEODORO DE ABREU  17/12/2017 9.539 M² 17  
JEORGINA RODRIGUES VALADARES  18/01/2018 9.554 O 43  
JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO  10/05/2020 10.329 M 24  
JOÃO DE DEUS GERALDO  15/08/2020 10.275 M 29  
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA  21/09/2020 10.471 J 12  
JORGE SANTIAGO DA LUZ  16/11/2018 9.809 J 11  
JOSÉ CARLOS MANOEL DA SILVA  16/09/2020 9178 M 28  
JOSÉ PAULINO JACOB  04/01/2018 9.550 O 42  
JOSÉ RICARDO DE ARRUDA VIANA 31/05/2019 9979 M -  
JULCANA SILVA MEDEIROS 12/09/2016 9177 M 27  
LAERTE LOURENÇO DOS SANTOS  19/09/2020 10.467 J -  
LELIA SANTANA DE ARAÚJO  14/06/2020 10.368 M 17  

LUIZ CARLOS S. ALGUSTO  06/01/2020 10.200 J 20  
MANOEL ALVES DOS SANTOS  13/01/2020 10.209 O 42  
MARCELO FÉLIX VITOR 10/02/2020 10.244 M 34  
MARIA APARECIDA GOMES  26/04/2020 10.319 N 39  
MARIA DA GLÓRIA PINTO 04/01/2016 9216 M -  
MARIA DA GLÓRIA REZENDE  26/06/2020 10.359 N -  
MARIA DA SILVA  01/01/2020 10.196 M 37  
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 19/05/2019 9956 M -  
MARIA JOSÉ DA SILVA FLORINDA 28/11/2016 9236 M 36  
MARIA MATILDE FERREIRA 19/01/2020 10.212 J 11  
MARIA RIBEIRO DOS NEVES 14/11/2017 9.517 O 39  
MARIA VALDETI 24/08/2018 9742 I -  
MARILENE NASCIMENTO MOREIRA  29/01/2017 9.279 I 7  
MARINA DE MOURA 20/03/2018 9601 M -  
MAXIMILIA J. DA SILVA  03/05/2020 10.324 I 5  
NOEMIA GUIMARÃES DA SILVA  12/01/2020 10.207 M 26  
ODELIA MARTINS PEREIRA  15/09/2020 10.465 M -  
ORTÊNCIA DA COSTA TORRE 17/01/2018 9560 O 44  
OSWALDO ANCELMO MACIANO  18/11/2018 9.811 J 12  
PAULO DA SILVA  03/01/2018 9.549 O 41  
PEDRO PAULO GARCIA  12/06/2020 10.366 J 9  
RICARDO BARBOSA DE LIMA 11/01/2020 10.203 O -  
ROBERTO DA CUNHA DOS SANTOS 21/02/2020 10.253 O 43  
ROGÉRIO DE ALBURQUERQUE 23/11/2019 10.145 J -  
ROSIMAR MEDEIROS VENTURA  01/01/2020 10.195 O 38  
RUTE MARIA GONÇALVES DA SILVA  13/06/2020 10.367 M 17  
SANDRA DOMINGOS DOS SANTOS  12/01/2020 10.208 O 40  
SEBASTIANA DE MEDEIROS FELÍCIO  10/09/2020 10.457 M 37  
SEBASTIÃO DA SILVA  15/11/2018 9.808 N 32  
SINVALDO GERMANO DE ALMEIDA  22/02/2020 10.256 M 36  
TEREZINHA COSSIANO VIEIRA  29/04/2020 10.321 M 32  
VALCIR RODRIGUES DA SILVA  19/01/2020 10.211 M 27  
XARLES FRANCISCO  24/08/2019 10.062 M 17  
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PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2024/2027 

 

RESOLUÇÃO Nº 007/2023 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01 

 

 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público o presente EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, para o período 2024/2027, nos termos da 

RESOLUÇÃO Nº007/2023 de 30 de março de 2023.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo de Escolha para o Cargo de Conselheiro Tutelar é disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023 e RESOLUÇÃO Nº 007/2023, do CMDCA 

– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíba do Sul, sendo realizado sob a responsabilidade 

deste CMDCA e fiscalizado pelo Ministério Público em todas as suas etapas, mediante as condições estabelecidas neste 

Edital; 

 

1.2  Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos 

eleitores do município de Paraíba do Sul, em 01 de outubro de 2023, sendo a posse dos eleitos realizada em 10 de janeiro 

de 2024; 

 
 

1.3 Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e dar ampla visibilidade ao Processo de Escolha para o cargo de 

Conselheiro Tutelar para o período de 2024/2027, este Conselho torna público o presente Edital, nos seguintes termos: 

 

 

 

2. DO CONSELHO TUTELAR 

 

2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo  

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente nos termos do 

artigo 131, da Lei Federal nº. 8.069/90; 

 

PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2024/2027
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2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das atribuições contidas no Parágrafo 

Único do artigo 18-B, no inciso II do §3º do artigo 90 e nos artigos 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei Federal nº 

8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei Municipal n.º 4.076/2023 

e pela Resolução nº 231/2022 do CONANDA.  

 

2.3. O presente processo de escolha para o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Paraíba do Sul visa preencher 05 

(cinco) vagas para Conselheiro Tutelar Titular e suplentes, para cumprimento de mandato de 4 (quatro) anos, no período 

de 10 (dez) de janeiro de 2024 a 9 (nove) de janeiro de 2028, em conformidade com o art. 139, §2º, da Lei Federal n.º 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), permitida recondução por novos processos de escolha. 

 
2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 231/2022, do CONANDA, a candidatura deverá ser 

individual, não sendo admitida a composição de chapas; 

 

2.5. Segundo a Lei Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023, o membro do Conselho Tutelar, será remunerado pelo 

efetivo e pleno exercício da função, percebendo mensalmente o valor de RS 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), 

a contar de 01 de janeiro de 2024; 

 

2.6.  Segundo a  Lei Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023, 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. 

 

2.7. Se o servidor municipal estável 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. 

 

2.8.  O Conselheiro Suplente não receberá qualquer remuneração decorrente de sua qualidade de suplente; 

 

2.9.  A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer 

outra atividade pública ou privada. 

 
2.10. Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo municipal e 

todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. 

 

3– DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR: 
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3.1. 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, em seus Arts. 95, 136, 191 e 194. 

 

4– DA FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA: 

4.1. A jornada de trabalho de Conselheiro Tutelar é de 40 horas semanais, mais regime de sobreaviso, conforme definido 

na Lei Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023, na Resolução nº 231 do CONANDA. 

 

4.2. A função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função 

pública ou privada. 

 

4.3. O exercício da função de conselheiro tutelar não configura vínculo empregatício ou estatutário com o município. 

 

5- DOS IMPEDIMENTOS 

5.1. 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, conforme previsto no art. 140, da Lei nº 

8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 231/2022, do CONANDA;  

 

5.2. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério 

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

 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 

 

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituiu uma Comissão Especial de composição 

paritária entre representantes do governo e da sociedade civil, através da Resolução 06/2023, de 20/03/2023 para a 

organização e condução do presente Processo de Escolha, a saber:  

 I. Representantes do Poder Público:  

  a) Camila Nogueira Gama.  

  b) Elen de Fátima Almeida Rodrigues. 

  II. Representantes da Sociedade Civil  

  a) Cristovão Carvalho Rocha.  

  b) Miriam Ramos Dias. 

 

6.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral:  

 
 

I – Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;  
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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, determinar a juntada de documentos e a realização de 

outras diligências;  

V – 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 das sanções previstas na legislação local;  

VI – Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha 

por parte dos candidatos ou à sua ordem;  

VII – Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes 

ocorridos no dia da votação;  

VIII – Escolher e divulgar o local de votação e apuração de votos;  

IX – Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;  

X – Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias 

e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;  

XI – Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local, 

estimulando ao máximo a participação dos eleitores.  

 

6.3. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

7.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será composto das seguintes etapas: 

 

I – Registro de candidatura; 

II – Prova para aferição dos conhecimentos;  

III – Avaliação psicológica; e 

III – Votação. 

 

8. DO REGISTRO DE CANDIDATURA  

 

8.1. O Registro da candidatura iniciar-se-á no dia 03 de abril de 2023 e encerrar-se-á no dia 05 de maio de 2023, na 

sede do 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), no horário compreendido entre 

08:30 horas até às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, mediante apresentação de requerimento próprio e dos 
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seguintes documentos essenciais, original de identidade e demais declarações e cópias dos documentos: 

 

I – Pedido/Ficha de inscrição individual (Anexo I); 

II - Atestado/declaração de idoneidade moral (Anexo II); 

III – Documentos Pessoais: Documento de identidade pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, título 

de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

IV – Certidão de Conclusão do Ensino Médio ou Curso Técnico equivalente emitido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 

V – Declaração de pelo menos 01 (uma) instituição que comprove atuação do candidato por, no mínimo, 01 

(um) ano na promoção e, ou, proteção dos direitos da criança e adolescente ou atendimento à criança e adolescente 

ou apresentação de Certificado de conclusão de curso de especialização em matéria de infância e juventude 

reconhecido pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas (Anexo 

III); 

VI – Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar com dedicação 

exclusiva, sob pena das sanções legais (Anexo IV); 

VII – Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas ou Cláusula constante do termo de 

inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no momento da inscrição e declara que 

não foi penalizado com a destituição da função de conselheiro (Anexo V); 

VIII - Certidão negativas cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal;  

IX Prova de desincompatibilização, se for o caso, para as hipóteses exigidas por lei. 

 

8.2. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados impedirá a candidatura do candidato 

durante a análise dos documentos. Os documentos devem estar em envelope lacrado, apenas a cópia da ficha de inscrição 

deve estar grampeada na frente do envelope e a outra cópia dentro do envelope. Os demais documentos devem estar 

dentro do envelope lacrado. O envelope será aberto no momento da análise de documentos realizada pela comissão. 

 

8.3. Eventuais entraves no procedimento de inscrição de candidaturas ou à juntada de documentos devem ser 

imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministério Público; 

 

8.4. Não será admitida a entrega de qualquer documento após o encerramento do prazo acima previsto, ou seja, 05 de 

maio de 2023 após as 16:30 horas. 

 

8.5. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará 

a análise da documentação exigida neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos candidatos regularmente 

inscritos, em consonância com o disposto no caput deste artigo; 
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8.6. A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para 

ciência, no prazo de 02 (dois) dias, após a publicação referida no item anterior; 

 

8.7. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 

devidamente habilitados; 

 

8.8. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o CMDCA poderá suspender o trâmite do 

processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas. Caso ainda assim, não se atinja o número mínimo 

de 10 (dez) pretendentes, realizar-se-á o certame com o número de inscrições que houver. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS 

9.1. Encerrando o prazo para Registro das Candidaturas, será publicado Edital com a relação dos candidatos inscritos 

provisoriamente.  

 

9.2. Qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de plena capacidade civil e o Ministério Público poderão 

requerer a impugnação de candidato, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação da relação dos candidatos 

inscritos, em petição devidamente fundamentada e dirigida ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

do Município de Paraíba do Sul; 

 

9.3. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados serão notificados pessoalmente do teor da 

impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, começando, a partir de então, a correr o prazo de 05 (cinco) dias para 

o candidato apresentar sua defesa; 

 

9.4. A Comissão Especial Eleitoral analisará o teor das impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, podendo 

ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos e realizar diligências, conforme art. 11 §3º, II da Resolução 

231/2022 do CONANDA; 

 

9.5. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 07 (sete) dias, contados do término do prazo para apresentação de 

defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a impugnação; 

 

9.6. Concluída a análise das impugnações, a Comissão Especial Eleitoral fará publicar edital contendo a relação 

preliminar dos candidatos habilitados a participarem da próxima etapa do Processo de Escolha; 
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9.7. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão fundamentadas, delas devendo ser dada ciência aos 

interessados, para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital; 

 

9.8. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à Plenária do CMDCA, no prazo de 02 (dois) dias, 

contados da data da publicação do edital referido no item anterior, que deverá decidir em 03 (três) dias sobre o recurso; 

 

9.9. Esgotada a fase recursal, a Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente mandará 

publicar edital com os nomes dos candidatos aptos a realizarem a etapa de prova de conhecimentos sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

9.10. A Comissão Especial Eleitoral fará publicar a relação definitiva dos candidatos habilitados ao pleito, 

encaminhando cópia ao Ministério Público; 

 

9.11.  Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual for o momento em que esta 

for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente 

para apuração e a devida responsabilização legal. 

 

10.  DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE O E.C.A. 

 

10.1.  Da Prova de Conhecimentos: Homologadas as inscrições deferidas na fase de apresentação de documentos, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará edital com a relação definitiva dos pré-

concorrentes que se submeterão à prova de aferição de conhecimentos específicos sobre os direitos da criança e do 

adolescente, conforme previsão no Art. 16, VI, Lei Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023 e no §3º do Artigo 12 da 

Resolução n.º 231/2022 do CONANDA; 

 

10.2.  A prova versará sobre os direitos da criança e do adolescente previstos essencialmente na Lei Federal nº 8.069/90, 

que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o candidato verificar a redação em vigor até a data da 

publicação do presente Edital; 

  

10.3.  A prova de conhecimentos específicos é eliminatória e consistirá em Prova Objetiva, com 45 (quarenta e cinco) 

questões do tipo múltipla escolha, valendo 2 (dois) pontos cada uma e uma questão discursiva valendo 10 pontos, 

totalizando 100 pontos. 

 

10.4. Cada questão contará com cinco alternativas (a b c d e) de resposta e somente uma será a correta, devendo o 

candidato escolher a alternativa que responde corretamente ao comando da questão e assinalar no cartão resposta, onde 
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também deverá transcrever a questão discursiva; 

 

10.5.  A prova de aferição de conhecimentos será realizada no dia 16 de julho de 2023, na sala anexa ao 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), cujo prazo para realização da prova é de 04 (quatro) horas, 

com início às 8h. 

 
10.6. Somente será autorizado a portar o caderno de provas o candidato que deixar a sala de provas após decorridas 

2(duas) horas do início das provas; 

 
10.7. Os candidatos deverão comparecer ao local de 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 de identidade.  

 
10.8. 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, 

que serão atendidos dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade. 

 
10.9. No momento da prova não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos ou qualquer tipo de consulta a textos 

legais nem tampouco à doutrina sobre a matéria. 

 
10.10. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinado ou segunda chamada para as provas.  

 

10.11. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total da 

prova, ou seja, 60 pontos ou mais; 

 

10.12. O Resultado da prova de aferição será publicado no dia 24 de julho de 2023, no Diário Oficial do Município e 

na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

10.13. O CMDCA divulgará a lista dos candidatos habilitados na prova objetiva sem menção da nota obtida; 

 
10.14. O candidato poderá pedir recurso no prazo de 03 dias da divulgação do resultado da prova; 

 
10.15. O CMDCA terá 03 dias para analisar os recursos; 

 
10.16. A relação definitiva dos candidatos habilitados a participarem da próxima etapa, de avaliação psicológica, será 

publicada no dia 02 de agosto de 2023; 

 

11.  DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
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11.1. A avaliação psicológica verificará a aptidão psicológica do candidato para o exercício da função, terá caráter 

eliminatório e será composta por um conjunto de procedimentos objetivos e científicos reconhecidos como adequados e 

válidos nacionalmente, obedecendo rigorosamente o contido na Resolução nº 002/2013 do Conselho Federal de Psicologia. 

 

11.2.  A avaliação psicológica ocorrerá em data posterior à da prova escrita e deverá ser realizada em até 60(sessenta 

minutos), sendo aplicada por profissionais devidamente habilitados. 

 
11.3. Na Avaliação Psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado apto 

ou inapto para o exercício do cargo, nas seguintes condições: 

     a) Apto: significando que o candidato apresentou, no processo seletivo, perfil psicológico pessoal 

compatível com o perfil psicológico profissional. 

     b) Inapto: significando que o candidato não apresentou, no processo, perfil psicológico pessoal 

compatível com o perfil psicológico profissional adequado a função a ser exercida.  

 

11.4. Das decisões relacionadas à avaliação psicológica caberá recurso devidamente fundamentado ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser apresentado em 03(três) dias úteis da publicação do resultado. 

 
11.5. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá acerca dos recursos em até 07(sete) dias 

úteis, podendo requerer informações e diligências.  

 
11.6. Ao final do período de recurso, o CMDCA divulgará a relação de candidatos habilitados à etapa de votação. 

 

12.  DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 

12.1 Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar ampla divulgação ao Processo de 

Escolha desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conselho 

Tutelar, dia, horário e local de votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participação popular 

no pleito; 

 

12.2  É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da 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; 

 
 

12.3 Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação da relação definitiva dos candidatos 

habilitados; 

 

12.4 A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os limites impostos pela legislação 

eleitoral e pelo Código de Posturas do Município, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos; 
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12.5 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de debates e entrevistas, desde 

que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular; 

 
12.6 As instituições públicas ou particulares (escolas, câmara de vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em 

promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao 

cargo de membro do Conselheiro Tutelar; 

 
12.7 Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a todos os participantes e à 

Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo 

menos 05 (cinco) dias de antecedência; 

 
12.8 Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando para que sejam proporcionadas 

iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas exposições e respostas; 

 
12.9 A propaganda seguirá de acordo com a Resolução Nº 231/2022 do CONANDA. 

 
12.10 É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou 

insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes; 

 
12.11 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; 

 
12.12  A violação das regras de campanha ocasionará na cassação do registro da candidatura ou diploma de posse do 

candidato responsável, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

13.  DA VOTAÇÃO 

 

13.1.  A votação para os membros do Conselho Tutelar do Município de Paraíba do Sul realizar-se-á no dia 01 de 

outubro, das 08 horas às 17 horas, nos locais abaixo discriminados: 

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. 
 
LIMOEIRO: 
- Escola Municipalizada Albino Antônio de Barros.  
 
JATOBÁ: 
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- Escola Municipal Jornalista Sérgio Cabral. 
 
WERNECK: 
- Escola Municipal Professora Marly Madeira Soares. 
 
VILA SALUTARIS: 
- Colégio Estadual Bezerra de Menezes. 
 
BARÃO DE ANGRA 

  - Escola Municipal Sarah Faria Braz. 

  

13.2.  As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão Especial Eleitoral, adotando parâmetros similares 

aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção;  

 

13.3.  Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, números e codinomes dos candidatos a membro 

do Conselho Tutelar;  

 

13.4.  As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, nas 

quais serão registradas eventuais intercorrências ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores votantes em cada 

uma das urnas;  

 

13.5.  Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a votação;  

 

13.6. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de identificação; 

 

13.7.  O eleitor poderá votar em apenas um candidato;  

 

13.8. Será considerado inválido o voto:  

 

I – cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

II – cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;  

III – cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;  

IV – que tiver o sigilo violado.  

 

13.9. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 05(cinco) candidatos mais votados, seguindo a ordem de 

quantidade de votos obtidos, ressalvada a ocorrência de alguma das vedações legais acima referidas; 

  

13.10.  Em caso de empate na votação, será considerado eleito e terá preferência na classificação, o candidato com idade 

mais elevada;  
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13.11. O voto será exercido mediante sufrágio universal e direto, pelo voto nominal facultativo e secreto dos eleitores com 

domicílio eleitoral em Paraíba do Sul, conforme relação emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral 60(sessenta,) dias antes 

do pleito.     

 

13.12.  Para exercer o direito de votar nos candidatos ao Conselho Tutelar, os interessados deverão se dirigir ao local de 

votação indicado, portando documento oficial de identificação original com foto. 

 

13.13. Concluída a votação e apuração dos votos, a Presidente do CMDCA proclamará o resultado da escolha 

imediatamente, determinando a publicação do respectivo edital. 

 

14.  DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA 

 

14.1.  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;  

 

14.2.  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;  

 

14.3. 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;  

 

14.4.  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. 

 

15.  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

15.1.  Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar 

no Boletim Informativo Oficial do Município ou em meio equivalente e afixará na Sede da Casa dos Conselhos o nome 

dos candidatos eleitos para 05 (cinco) vagas para Conselheiro Tutelar titulares, e os respectivos suplente em ordem. 

 

16.  DOS RECURSOS 

 

16.1. Os recursos contra o Resultado Final do Processo de Escolha, deverão ser dirigidos à Presidente da Comissão 
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Especial do Processo de Escolha, devidamente fundamentados e protocolados no 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), respeitando todos os prazos estabelecidos neste Edital; 

 

16.2.  Julgados os recursos, o resultado final definitivo será homologado e publicado pela Presidente do Conselho 

Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente; 

 

16.3.  A decisão exarada nos recursos pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente é irrecorrível 

na esfera administrativa. 

 

17. DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

 

17.1.  A posse dos membros titulares do Conselho Tutelar será concedida pelo Chefe do Poder executivo municipal, no 

dia 10 de Janeiro de 2024, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90; 

 

17.2.  O membro regularmente empossado no cargo de Conselheiro Tutelar exercerá suas atribuições até o 

término do seu Mandato, podendo responder transitória e extemporaneamente pelo cargo até à efetiva posse dos 

novos Conselheiros Tutelares eleitos na próxima eleição ordinária, que a teor do art. 5º, inciso I da RESOLUÇÃO nº. 

231/2022 do CONANDA, realizar-se-á de forma unificada em todo território nacional, no primeiro domingo do mês de 

outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. 

 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleitoral dele decorrentes serão publicadas, com 

destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, bem como afixadas 

no 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);  

 

18.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, observadas as normas legais contidas na Lei 

Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal n.º 4.076/2023 e Resolução N. 231/2022 do CONANDA; 

 

18.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

 
18.4. A atualização do endereço para correspondência é de inteira responsabilidade do candidato e deverá ser feita, 

mediante protocolo, na sede do CMDCA.  

 

18.5. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes credenciados perante a Comissão Especial 
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Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, votação e 

apuração;  

 

18.6. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante para o local 

de votação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos e etapas preliminares do certame;  

 

18.7. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final contendo as intercorrências 

e o resultado da votação ao CMDCA;  

 

18.8. A não observância das regras determinadas neste Edital e das demais, oriundas da Comissão Especial do CMDCA, 

bem como a descortesia do candidato para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Processo de Escolha, ou 

de seus auxiliares, acarretará seu desligamento imediato e sumário do processo. 

 

19. CRONOGRAMA 

 

Procedimento Prazo 

1. Registro de Candidatura 03/04/23 a 05/05/23  

2. Análise de pedidos de registro 08/05/23 a 18/05/23  

3. Publicação da relação de candidatos inscritos 19/05/23  

4. Impugnação de candidatura 22/05/23 a 26/05/23  

5. Impugnação e Manifestação do MP(Impugnação) 22/05/23 a 26/05/23  

6. Notificação Pessoal do teor da impugnação 29/05/23 a 30/05/23 

6. Apresentação de defesa dos candidatos 31/05/23 a 06/06/23  

7. Análise e decisão dos pedidos de impugnação 07/06/23 a 15/06/23  

8. Publicação da relação preliminar dos candidatos 

habilitados a participarem da prova de Conhecimento 

Específico 

16/06/23 

9. Interposição de recurso 19/06/23 a 21/06/23  

10. Análise e decisão dos recursos 22/06/23 a 26/06/23  

11 – Publicação da relação definitiva dos pré-candidatos 

habilitados à etapa de prova de conhecimentos específicos 

27/06/2023 

12. Prova 16/07/23  

13. Resultado da Prova  24/07/23  

14. Impugnação (Recurso) 25/07/23 a 27/07/23 

15. Análise e decisão dos pedidos de impugnação 28/07/23 a 01/08/23 

16 – Publicação da relação definitiva dos pré-candidatos 

habilitados à etapa de avaliação psicológica 

02/08/23 
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17 – Avaliação psicológica 03/08/23 à 11/08/23 

18 – Divulgação dos candidatos aptos ou inaptos na 

avaliação psicológica 

14/08/23 

19 -   Interposição de recurso da avaliação psicológica 15/08/23 à 17/08/23 

20 - Análise e decisão dos recursos 18/08/23 à 24/08/2023 

21 - Resultado dos aptos para votação 25/08/23  

22. Reunião para firmar compromisso 28/08/23 

23. Votação 01/10/23 

24. Publicação do resultado das eleições 02/10/23  

25. Posse 10/01/24  

Publique-se 

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

Paraíba do Sul, 31 de Março de 2023. 

 

 

_____________________________________________ 
Camila Nogueira Gama 

Assistente Social – CRESS 17815/7ª Região 
Presidente do CMDCA – Paraíba do Sul/RJ 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA O PERÍODO 

2024-2027. 
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 007/2023 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 2024 a 2027, e concorda com todos os termos da Resolução. 

 

Paraíba do Sul, _______de_________________de 2023, 

 

__________________________________________                                                                                                                                

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: 
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). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ATESTADO / DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL 

 

DECLARAMOS, para os devidos fins, que conhecemos o(a) Senhor (a) _____________________________, 

com ______ anos de idade, estado civil _________, profissão __________________, filho de 

___________________________________ e ______________________________________, 

nacionalidade_________________________________, natural de ____________, residente e domiciliado (a) 

na _________________________________, N.______, Bairro_____________, CEP ____________, cidade 

de _________________, Estado de _____________, telefone (_____) ________________, e sabemos tratar-

se de cidadão (ã) de conduta ilibada, não sendo de nosso conhecimento nada que o desabone sua conduta até a 

presente data. ____________, ____/____/2023.  

 

DECLARANTES:  

Assinatura:______________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________              

         Título de Eleitor:__________________________________________________________  

 

Assinatura:______________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                       

Título de Eleitor:__________________________________________________________ 
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ANEXO III 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA (em papel timbrado da Instituição) 

 

- Nome da Instituição:___________________________________________________________________________ 

- Nome completo do Candidato: ___________________________________________________________________ 

- Período do exercício: __________________________________________________________________________ 

- Nome do Projeto (Se for o Caso): _________________________________________________________________ 

- Objetivo do Projeto (Se for o Caso):_______________________________________________________________ 

- 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 Lei 

Municipal nº. 4.076 de 30 de Março de 2023, estando cientes que tais informações poderão ser verificadas 

para confirmação das mesmas. 

 

 

 

Paraíba do Sul,_______de___________________ de 2023 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 

__________________________________________                                                                                                

Assinatura do Responsável pelo Projeto
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE 

CONSELHEIRO TUTELAR, com dedicação exclusiva, sob pena de sanções legais. 

 

 

 
 

Eu, ____________________________________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins, sob pena de     responsabilidade, que tenho disponibilidade para o exercício do mandato 

de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, afastando-me de qualquer outra função de natureza pública ou 

privada. 

 

 

 

 

Paraíba do Sul,  ________ de________________  de 2023. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO 

MOMENTO DA INSCRIÇÃO, e declara que não foi penalizado com a destituição da função de conselheiro.  

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________, declaro para os devidos fins, sob pena de 

responsabilidade que as informações prestadas são verdadeiras e eu me responsabilizo pelas mesmas. Declaro ainda 

que não fui penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 (cinco) anos. Por ser expressão 

de verdade, firmo a presente.  

 

 

 

 

Paraíba do Sul,   _______  de__________________   de 2023. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 


