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Criado pela Lei Municipal nº 2.445 de 19/12/1991

Rua 

                                                    

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

uso de suas atribuições legais, torna público que, com base 

e com as modificações introduzidas pelo Artigo 10 da Lei nº 8.242/1991 e Lei nº 

12.696/2012 e nas Leis Municipais nº 2.445 de 19/12/1991, alterada pela Lei nº 

3.804 de 18/03/2005, Lei  nº 3.280 de 19/02/2001, estão abertas as inscrições 

para a escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar de Canoinhas.

1 – DO CALENDÁRIO OFICIAL

Fica estabelecido o seguinte calendário:

- Publicação do Edital sobre a eleição de suplentes do Conselho Tutelar no site 

www.pmc.sc.gov.br e fixação do referido edital em local visível ao público, junto 

à Secretaria Municipal de 

- Publicação do Edital de Eleição de Suplentes do Conselho Tutelar em jornal 

de circulação local 12/03/2015.

- Inscrições dos candidatos

27/03/2015, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30

- Homologação e Publicação das inscrições deferidas

- Prazo para recurso e/ou impugnação dos candidatos:

02/04/2015.

- Avaliação dos recursos: 

- Homologação final das inscrições: 

- Data da Eleição: 15/04/2015

- Horário: 08h30 às 12h00

- Local: Câmara de Vereadores de Canoinhas
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EDITAL Nº 01/CMDCA/2015

                                                    Vera Lúcia Piotrowski Cubas, Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei nº 8.069/90 

e com as modificações introduzidas pelo Artigo 10 da Lei nº 8.242/1991 e Lei nº 

12.696/2012 e nas Leis Municipais nº 2.445 de 19/12/1991, alterada pela Lei nº 

3.804 de 18/03/2005, Lei  nº 3.280 de 19/02/2001, estão abertas as inscrições 

para a escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar de Canoinhas.

DO CALENDÁRIO OFICIAL

Fica estabelecido o seguinte calendário:

Publicação do Edital sobre a eleição de suplentes do Conselho Tutelar no site 

e fixação do referido edital em local visível ao público, junto 

à Secretaria Municipal de Assistência Social: 11/03/2015.

Publicação do Edital de Eleição de Suplentes do Conselho Tutelar em jornal 

12/03/2015.

Inscrições dos candidatos 16/03/2015 à 20/03/2015 e 

das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30.

Homologação e Publicação das inscrições deferidas: 31/03/2015.

Prazo para recurso e/ou impugnação dos candidatos:

Avaliação dos recursos: 06/04/2015.

mologação final das inscrições: 07/04/2015.

15/04/2015

08h30 às 12h00

Local: Câmara de Vereadores de Canoinhas

, Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no 

na Lei nº 8.069/90 

e com as modificações introduzidas pelo Artigo 10 da Lei nº 8.242/1991 e Lei nº 

12.696/2012 e nas Leis Municipais nº 2.445 de 19/12/1991, alterada pela Lei nº 

3.804 de 18/03/2005, Lei  nº 3.280 de 19/02/2001, estão abertas as inscrições 

para a escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar de Canoinhas.

Publicação do Edital sobre a eleição de suplentes do Conselho Tutelar no site 

e fixação do referido edital em local visível ao público, junto 

Publicação do Edital de Eleição de Suplentes do Conselho Tutelar em jornal 

e 23/03/2015 à 

31/03/2015.

01/04/2015 à 
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2  - ESCLARECIMENTOS ÚTEIS AOS CANDIDATOS:

      O processo eletivo terá vigência à partir da data de chamada,  até a posse 

da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares de acordo com a Lei 

nº 12.696/2012.

Os conselheiros suplentes serão chamados de acordo com

suprimento de vagas.

Vencimentos: R$ 1.266,75 

setenta e cinco centavos). O suplente somente fará jus ao valor do vencimento 

da vaga de Conselheiro Tutelar quando ocupar a vaga do titular.

Expediente: das 08h00m às 12h00

de plantões noturnos, sábados, domingos e feriados, conforme escala.

3 – DO REGISTRO PARA A CANDIDATURA:

a)   São critérios para o registro da ca

I – Reconhecida idoneidade moral (

II – Idade superior a 21 anos;

III – Residir no Município há mais de dois anos, comprovadamente

(anexo I):

IV – Possuir Diploma de nível superior na área afim;

V - Reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com 

crianças e adolescent

b)    Os candidatos, quando da inscrição, deverão anexar Curriculum V

c)     Para registro, o candidato deverá apresentar um requerimento, 

acompanhado da documentação comprobatória dos critérios 

estabelecidos (anexo II

           O prazo para registro de candidatos será do dia 

20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015,

15h30.
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ESCLARECIMENTOS ÚTEIS AOS CANDIDATOS:

O processo eletivo terá vigência à partir da data de chamada,  até a posse 

da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares de acordo com a Lei 

Os conselheiros suplentes serão chamados de acordo com a necessidade de 

R$ 1.266,75 ( hum mil, duzentos e sessenta e seis reais e 

setenta e cinco centavos). O suplente somente fará jus ao valor do vencimento 

da vaga de Conselheiro Tutelar quando ocupar a vaga do titular.

Expediente: das 08h00m às 12h00m e das 13h30m às 17h30m, com previsão 

de plantões noturnos, sábados, domingos e feriados, conforme escala.

DO REGISTRO PARA A CANDIDATURA:

São critérios para o registro da candidatura:

Reconhecida idoneidade moral (certidão emitida pelo Fórum);

Idade superior a 21 anos;

Residir no Município há mais de dois anos, comprovadamente

Possuir Diploma de nível superior na área afim;

Reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com 

crianças e adolescentes (declaração emitida pela entidade/instituição);

Os candidatos, quando da inscrição, deverão anexar Curriculum V

Para registro, o candidato deverá apresentar um requerimento, 

acompanhado da documentação comprobatória dos critérios 

(anexo II).

O prazo para registro de candidatos será do dia 

20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 

O processo eletivo terá vigência à partir da data de chamada,  até a posse 

da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares de acordo com a Lei 

a necessidade de 

( hum mil, duzentos e sessenta e seis reais e 

setenta e cinco centavos). O suplente somente fará jus ao valor do vencimento 

m e das 13h30m às 17h30m, com previsão 

de plantões noturnos, sábados, domingos e feriados, conforme escala.

certidão emitida pelo Fórum);

Residir no Município há mais de dois anos, comprovadamente

Reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com 

declaração emitida pela entidade/instituição);

Os candidatos, quando da inscrição, deverão anexar Curriculum Vitae.

Para registro, o candidato deverá apresentar um requerimento, 

acompanhado da documentação comprobatória dos critérios 

O prazo para registro de candidatos será do dia 16/03/2015 à 

das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 
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d) O recebimento de inscrições será na Secretaria Municipal de 

Social – SEMAS local

e) Conforme o Artigo 140 da Lei Federal nº 8.069/90 são impedidos de 

servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e sogra  ou  nora, irmãos , cunhados, durante o 

cunhadio, tio e sobrin

o impedimento do conselheiro, à autoridade judiciária, ao representante 

do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude, em exercício na Comarca, foro Regional ou Distrital.

f) As declarações apresentadas no ato da inscrição ficam sob 

responsabilidade do candidato, sujeitas as penas da lei (art.299 do 

Código Penal).

4 – DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

A relação dos candidatos inscritos será publicada no dia 

no sitio: www.pmc.sc.gov.br

Social – SEMAS.  

5 – DA ELEIÇÃO

a) Dando início a eleição

leitura de sua justificativa para a função;

b) A eleição será feita por votação secreta, pelos delegados nomeados por 

entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, que se 

na Secretaria Municipal de Assistência Social 

direito a voto os

da Criança e do Adolescente ou, no impedimento destes, seus 

suplentes.

c) O processo eleitoral 

IV artigo 17.
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O recebimento de inscrições será na Secretaria Municipal de 

localizado à Rua Três de Maio, nº 146 – Centro.

Conforme o Artigo 140 da Lei Federal nº 8.069/90 são impedidos de 

servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e sogra  ou  nora, irmãos , cunhados, durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta ou enteado. En

o impedimento do conselheiro, à autoridade judiciária, ao representante 

do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude, em exercício na Comarca, foro Regional ou Distrital.

ações apresentadas no ato da inscrição ficam sob 

responsabilidade do candidato, sujeitas as penas da lei (art.299 do 

DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS:

relação dos candidatos inscritos será publicada no dia 15/04/2015

www.pmc.sc.gov.br, em edital na Secretaria Municipal de Assistência 

Dando início a eleição cada candidato terá 05 (cinco) minutos para 

leitura de sua justificativa para a função;

ição será feita por votação secreta, pelos delegados nomeados por 

entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do 

que se inscreverem no prazo de 16/03/2015

na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. Terã

membros efetivos do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente ou, no impedimento destes, seus 

O processo eleitoral ocorrerá conforme Resolução nº 02

O recebimento de inscrições será na Secretaria Municipal de Assistência

Centro.

Conforme o Artigo 140 da Lei Federal nº 8.069/90 são impedidos de 

servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e sogra  ou  nora, irmãos , cunhados, durante o 

rasto ou madrasta ou enteado. Entende-se 

o impedimento do conselheiro, à autoridade judiciária, ao representante 

do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude, em exercício na Comarca, foro Regional ou Distrital.

ações apresentadas no ato da inscrição ficam sob 

responsabilidade do candidato, sujeitas as penas da lei (art.299 do 

15/04/2015

, em edital na Secretaria Municipal de Assistência 

cada candidato terá 05 (cinco) minutos para 

ição será feita por votação secreta, pelos delegados nomeados por 

entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do 

16/03/2015 à 02/04/2015

SEMAS. Terão também

do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente ou, no impedimento destes, seus 

2/2015, capítulo 
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d) Os candidatos inscritos devem ter conhecimento do E

e do Adolescente.

                                                        

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e d
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inscritos devem ter conhecimento do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.

                                                        Canoinhas, 10 de Março de 2015.

Vera Lúcia Piotrowski Cubas

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e d

Adolescente.

statuto da Criança 

10 de Março de 2015.

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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EDITAL Nº 01/CMDCA/2015





                                                    Vera Lúcia Piotrowski Cubas, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei nº 8.069/90 e com as modificações introduzidas pelo Artigo 10 da Lei nº 8.242/1991 e Lei nº 12.696/2012 e nas Leis Municipais nº 2.445 de 19/12/1991, alterada pela Lei nº 3.804 de 18/03/2005, Lei  nº 3.280 de 19/02/2001, estão abertas as inscrições para a escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar de Canoinhas.



1 – DO CALENDÁRIO OFICIAL



Fica estabelecido o seguinte calendário:

- Publicação do Edital sobre a eleição de suplentes do Conselho Tutelar no site www.pmc.sc.gov.br e fixação do referido edital em local visível ao público, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social: 11/03/2015.

- Publicação do Edital de Eleição de Suplentes do Conselho Tutelar em jornal de circulação local 12/03/2015.

- Inscrições dos candidatos 16/03/2015 à 20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30.

- Homologação e Publicação das inscrições deferidas: 31/03/2015.

- Prazo para recurso e/ou impugnação dos candidatos: 01/04/2015 à 02/04/2015.

- Avaliação dos recursos: 06/04/2015.

- Homologação final das inscrições: 07/04/2015.

- Data da Eleição: 15/04/2015	

- Horário: 08h30 às 12h00

- Local: Câmara de Vereadores de Canoinhas







2  - ESCLARECIMENTOS ÚTEIS AOS CANDIDATOS:

      O processo eletivo terá vigência à partir da data de chamada,  até a posse da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares de acordo com a Lei nº 12.696/2012.

Os conselheiros suplentes serão chamados de acordo com a necessidade de suprimento de vagas.

Vencimentos: R$ 1.266,75 ( hum mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). O suplente somente fará jus ao valor do vencimento da vaga de Conselheiro Tutelar quando ocupar a vaga do titular.

Expediente: das 08h00m às 12h00m e das 13h30m às 17h30m, com previsão de plantões noturnos, sábados, domingos e feriados, conforme escala.



3 – DO REGISTRO PARA A CANDIDATURA:

a)   São critérios para o registro da candidatura:

I – Reconhecida idoneidade moral (certidão emitida pelo Fórum);

II – Idade superior a 21 anos;

III – Residir no Município há mais de dois anos, comprovadamente (anexo I):

IV – Possuir Diploma de nível superior na área afim;

V - Reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com crianças e adolescentes (declaração emitida pela entidade/instituição);

b)    Os candidatos, quando da inscrição, deverão anexar Curriculum Vitae.

c)     Para registro, o candidato deverá apresentar um requerimento, acompanhado da documentação comprobatória dos critérios estabelecidos (anexo II).

           O prazo para registro de candidatos será do dia 16/03/2015 à 20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h30.



d) O recebimento de inscrições será na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS localizado à Rua Três de Maio, nº 146 – Centro.

e) Conforme o Artigo 140 da Lei Federal nº 8.069/90 são impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e sogra  ou  nora, irmãos , cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta ou enteado. Entende-se o impedimento do conselheiro, à autoridade judiciária, ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, foro Regional ou Distrital.

f)  As declarações apresentadas no ato da inscrição ficam sob responsabilidade do candidato, sujeitas as penas da lei (art.299 do Código Penal).



4 – DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS:



A relação dos candidatos inscritos será publicada no dia 15/04/2015

no sitio: www.pmc.sc.gov.br, em edital na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.  



5 – DA ELEIÇÃO

a) Dando início a eleição cada candidato terá 05 (cinco) minutos para leitura de sua justificativa para a função;

b)  A eleição será feita por votação secreta, pelos delegados nomeados por entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que se inscreverem no prazo de 16/03/2015 à 02/04/2015 na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. Terão  também direito a voto os membros efetivos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou, no impedimento destes, seus suplentes.

c) O processo eleitoral ocorrerá conforme Resolução nº 02/2015, capítulo IV artigo 17.



d) Os candidatos inscritos devem ter conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.



                                                        Canoinhas, 10 de Março de 2015.











Vera Lúcia Piotrowski Cubas

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



Rua 3 de Maio, 146 – Centro, Canoinhas – SC

CEP 89.460-000 
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