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RESOLUÇÃO 002/CMDCA/2015

                                                              Regulamenta o Processo Eletivo de Escolha dos
                                                              Conselheiros Tutelares Suplentes no âmbito do
                                                             Município de Canoinhas e dá outras
                                                            providências:

     O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA, através de sua presidente, Sra. Vera Lúcia 
Piotrowski Cubas, no uso de suas atribuições legais, torna público que, 
com base na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 3.804/2005
estão abertas as inscrições, para a eleição dos Conselheiros Tutelares 
Suplentes de Canoinhas.       

CAPÍTULO I

        Art.1º - O Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares 
Suplentes no âmbito do Município de Canoinhas, previsto na Lei nº
3.804/2005, obedecerá às normas previstas nesta resolução.

Art.2º - O Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares 
Suplentes é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente -CMDCA.

Art.3º - O mandato dos Conselheiros Tutelares terá validade até a 
posse da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares, de 
acordo com a Lei nº 12.696/2012.

Art.4º - O Conselho Tutelar tem como atribuições o atendimento a
crianças e adolescentes com medidas de proteção, requisitando 
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serviços públicos quando necessário, exigindo cumprimento da lei e 
denunciando as infrações ao Ministério Público, a fim de evitar a 
omissão ou abuso dos participantes do sistema (sociedade, estado, pais 
ou responsável), aconselha e exige dos pais ou responsável às medidas 
necessárias ao bem estar físico e/ou mental das crianças e 
adolescentes, encaminhando a tratamento, incluindo em programa de 
orientação, obrigando a acompanhar e matricular em escola regular, a 
fim de contribuir para uma vida em sociedade, além de:

I- Promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho 
e segurança e/ou representando junto à autoridade judiciária nos casos 
de descumprimento injustificado de suas deliberações, para garantir o 
seu cumprimento;

II- Representar a criança/adolescente e/ou família, notificando ao 
Ministério Público e recebendo notificação no caso de violação de 
direitos, para servir de elo, entre a comunidade e o estado; 

III- Expedir notificações, petições e outras correspondências seguindo 
instruções para atender rotinas administrativas.

IV- Poder representar o Ministério Público, para efeito das ações de 
perda ou suspensão do poder familiar.

V- Poder encaminhar à autoridade judiciária os dados de sua 
competência (infrações de adolescentes).

VI- Poder assessorar o executivo na elaboração de propostas 
orçamentárias para planos e programas de atendimento a criança e ao 
adolescente.
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Art.5º - O horário de expediente do Conselho Tutelar será das 08h 
às 12h e das 13h30min às 17h30mim. Após o horário de expediente, e 
no intervalo para o almoço o Conselho Tutelar atenderá em regime de 
plantão, de acordo com a escala elaborada pelos conselheiros. O 
Conselheiro que estiver de plantão folgará imediatamente no dia 
subsequente.

CAPÍTULO II 

DO REGIME DOS CANDIDATOS

Art. 6º - Os candidatos a Conselheiros Tutelares deverão inscrever-
se mediante requerimento endereçado a Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comprovando os 
seguintes requisitos:

I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III - residir no município há no mínimo 02 (dois) anos, 
comprovadamente;
IV – possuir diploma de nível superior na área afim;
V – reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com 
crianças e adolescentes.

§ 1º Deverão ser anexadas ao requerimento fotocópias dos 
documentos que comprovem as solicitações acima, sem as quais não 
será realizada a inscrição.
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§ 2º Nenhuma inscrição será admitida fora do período determinado no 
Edital.

§ 3º O membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que pretender concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar 
Suplente, deverá pedir afastamento da função no ato da inscrição da 
sua candidatura. 

§ 4º A comprovação dos requisitos estabelecidos por esta Resolução,
deverá ser fiscalizada pela comissão Eleitoral, composta pela Comissão 
de Normas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para aprovação ou não dos candidatos.

Art.7º - Expirado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral autuará 
os requerimentos e analisará os documentos apresentados, 
encaminhando relação das candidaturas homologadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para publicação em 
edital na Prefeitura do Município de Canoinhas, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no Diário Oficial dos Municípios e Jornais de 
circulação no Município, para ciência pública.

§ 1º A partir da publicação, poderão ser oferecidas impugnações a 
candidatura, no prazo de 02 (dois) dias úteis da última publicação, 
dirigida a Comissão Eleitoral;

§ 2º A impugnação será apreciada pela Comissão Eleitoral no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas.

§ 3 º O Candidato impugnado terá 02 (dois) dias úteis para manifestar-
se sobre a impugnação.
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§ 4º A decisão da respectiva impugnação será cientificada às partes no 
prazo de 03 (três) dias, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, da qual não caberá recurso.  

Art. 8º - O registro será individual e não por composição de chapa.

Art.9º - Para o registro da candidatura, o candidato deverá 
apresentar um requerimento acompanhado da documentação 
solicitada no Art. 6º desta resolução, que será protocolado e fornecido 
o número de inscrição, modelo fornecido pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Art.10 - O recebimento das inscrições será na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada à Rua: Três de Maio, nº 146 - Centro, 
conforme Edital nº001/2015.  

Art.11 - Conforme Lei Municipal nº 2445/91 ficam impedidos de 
servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendente e 
descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o 
cunhadio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado (a).

Parágrafo Único - Entende-se impedimento do Conselho, deste artigo, 
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Juventude, em exercício na Comarca, 
foro original ou distrital local.

Art. 12 - A mesa examinadora da documentação dos candidatos 
inscritos será composta por 04 (quatro) membros da Comissão 
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Eleitoral, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e da Secretaria Executiva do mesmo.

CAPÍTULO III

DOS DELEGADOS PARA VOTAÇÃO

Art.13 – Serão considerados delegados os 14 (quatorze) membros 
titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, ou no impedimento, ou ausência de alguns 
deles, o seu suplente e os representantes das entidades de 
atendimento e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
Município, inscritos no processo para eleição.

Art.14 - A inscrição dos delegados que não compõe o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se dará mediante 
ofício de apresentação emitido pela entidade, acompanhado de 
documento de identidade (original e cópia);que será protocolado.

§ 1º O recebimento das inscrições para delegados será na Secretaria 
Municipal de Assistência Social sita à Rua Três de Maio, nº146 – Centro 
no período de 16/03/2015 à 20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015,
das 08h00m às 12h00m e das 13h30m às 15h30m.

§ 2º Cada delegado deverá votar em 03 (três) candidatos.
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CAPÍTULO IV

DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art.15 - A escolha dos conselheiros será feita por votação secreta, 
pelos integrantes do Colégio Eleitoral, em cédula a ser definida e  
aprovada pela Comissão Eleitoral, processo coordenado pelo 
Presidente da mesa receptora e apuradora e fiscalizada pelo Ministério 
Público.

§ 1º Cada delegado deverá votar em 03 (três) candidatos inscritos e 
presentes no ato da eleição.

§ 2º Serão considerados eleitos para os cargos suplentes, os candidatos 
mais votados por ordem de votação.

§ 3º Em caso de empate a decisão será em favor do candidato que tiver 
maior idade, e persistindo o empate, pelo número de filhos.

Art. 16 - A data, horário e local do Fórum de Eleição, será definida, 
em Edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Art. 17 - A mesa receptora, que realizará também os trabalhos de 
apuração dos votos, será composta pelo Presidente, Secretário e 02 
(dois) membros efetivos indicados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, sendo 01 (um) representante de 
entidade não governamental e 01 (um) representante governamental.
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§ 1º Caberá ao Presidente da mesa receptora e apuradora:

I - Conferir o material que será utilizado na assembleia de eleição e na 
apuração;
II - Implantar a assembleia de eleição e os trabalhos de apuração de 
votos;
III - Abrir e lacrar a urna;
IV - Assinar as cédulas;
V - Abrir a urna para a apuração;
VI - Conferir a quantidade de votos contidos na urna com a listagem de 
votação;
VII - Assinar a ata de eleição e apuração;
VIII - Decidir sobre impugnações e anulação de votos.

§ 2º Caberá ao Secretário de mesa receptora e apuradora:
I - Fazer e Assinar a ata de eleição e apuração;
II - Realizar juntamente com os demais componentes da mesa a 
contagem de votos.

§ 3º Caberá aos Mesários da mesa receptora e apuradora:
I - Conferir as credenciais dos eleitores com a carteira de identidade e 
com a listagem de nominata;
II - Colher as assinaturas dos eleitores na listagem de nominata;
III - Entregar cédulas aos eleitores;
IV - Conferir a entrega de votos na urna;
V - Realizar juntamente com os demais componentes da mesa 
contagem de votos;
VI – Assinar a ata de eleição e apuração.
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Art. 18º - A apuração dos votos será realizada no mesmo local, 
após o término da eleição.

Art.19º - A mesa apuradora dos votos será a já definida no artigo 
17º, tendo, seus membros as funções descritas nos parágrafos do 
mesmo artigo.

Art. 20º - A publicação da relação dos candidatos escolhidos será 
através de edital publicado conforme locais e veículos de comunicação 
definidos nesta resolução.

Art. 21º – O Processo Eleitoral será acompanhado pelo Ministério 
Público.

Art. 22º - Os Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos deverão, 
obrigatoriamente, realizar acompanhamento de no mínimo 20 (vinte) 
horas no trabalho do atual Conselho Tutelar, sem qualquer 
remuneração, sob pena, de perda de mandato, quando chamados para 
assumir o cargo.

Paragrafo Único: A Comissão Eleitoral é soberana na tomada de 
decisões que poderão ocorrer durante o processo eleitoral.

Vera Lúcia Piotrowski Cubas

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.
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RESOLUÇÃO 002/CMDCA/2015

                                                              Regulamenta o Processo Eletivo de Escolha dos


                                                              Conselheiros Tutelares Suplentes no âmbito do


                                                              Município de Canoinhas e dá outras


                                                              providências:


     O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, através de sua presidente, Sra. Vera Lúcia Piotrowski Cubas, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 3.804/2005 estão abertas as inscrições, para a eleição dos Conselheiros Tutelares Suplentes de Canoinhas.       


CAPÍTULO I

         Art.1º - O Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares Suplentes no âmbito do Município de Canoinhas, previsto na Lei nº 3.804/2005, obedecerá às normas previstas nesta resolução.

 Art.2º - O Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares Suplentes é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA.

Art.3º - O mandato dos Conselheiros Tutelares terá validade até a posse da primeira eleição unificada para Conselheiros Tutelares, de acordo com a Lei nº 12.696/2012. 

Art.4º - O Conselho Tutelar tem como atribuições o atendimento a crianças e adolescentes com medidas de proteção, requisitando 

serviços públicos quando necessário, exigindo cumprimento da lei e denunciando as infrações ao Ministério Público, a fim de evitar a omissão ou abuso dos participantes do sistema (sociedade, estado, pais ou responsável), aconselha e exige dos pais ou responsável às medidas necessárias ao bem estar físico e/ou mental das crianças e adolescentes, encaminhando a tratamento, incluindo em programa de orientação, obrigando a acompanhar e matricular em escola regular, a fim de contribuir para uma vida em sociedade, além de:


I- Promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança e/ou representando junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, para garantir o seu cumprimento;

II- Representar a criança/adolescente e/ou família, notificando ao Ministério Público e recebendo notificação no caso de violação de direitos, para servir de elo, entre a comunidade e o estado; 

III- Expedir notificações, petições e outras correspondências seguindo instruções para atender rotinas administrativas.


IV- Poder representar o Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar.

V- Poder encaminhar à autoridade judiciária os dados de sua competência (infrações de adolescentes).

VI- Poder assessorar o executivo na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento a criança e ao adolescente.

Art.5º - O horário de expediente do Conselho Tutelar será das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30mim. Após o horário de expediente, e no intervalo para o almoço o Conselho Tutelar atenderá em regime de plantão, de acordo com a escala elaborada pelos conselheiros. O Conselheiro que estiver de plantão folgará imediatamente no dia subsequente.


CAPÍTULO II 

DO REGIME DOS CANDIDATOS


Art. 6º - Os candidatos a Conselheiros Tutelares deverão inscrever-se mediante requerimento endereçado a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comprovando os seguintes requisitos:

I – reconhecida idoneidade moral;


II – idade superior a 21 (vinte e um) anos;


III - residir no município há no mínimo 02 (dois) anos, comprovadamente;


IV – possuir diploma de nível superior na área afim;


V – reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no trato com crianças e adolescentes.

§ 1º Deverão ser anexadas ao requerimento fotocópias dos documentos que comprovem as solicitações acima, sem as quais não será realizada a inscrição.

§ 2º Nenhuma inscrição será admitida fora do período determinado no Edital.

§ 3º O membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que pretender concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar Suplente, deverá pedir afastamento da função no ato da inscrição da sua candidatura. 

§ 4º A comprovação dos requisitos estabelecidos por esta Resolução, deverá ser fiscalizada pela comissão Eleitoral, composta pela Comissão de Normas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para aprovação ou não dos candidatos.

Art.7º - Expirado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral autuará os requerimentos e analisará os documentos apresentados, encaminhando relação das candidaturas homologadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para publicação em edital na Prefeitura do Município de Canoinhas, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Diário Oficial dos Municípios e Jornais de circulação no Município, para ciência pública.

§ 1º A partir da publicação, poderão ser oferecidas impugnações a candidatura, no prazo de 02 (dois) dias úteis da última publicação, dirigida a Comissão Eleitoral;

§ 2º A impugnação será apreciada pela Comissão Eleitoral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3 º O Candidato impugnado terá 02 (dois) dias úteis para manifestar-se sobre a impugnação.

§ 4º A decisão da respectiva impugnação será cientificada às partes no prazo de 03 (três) dias, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual não caberá recurso.  

Art. 8º - O registro será individual e não por composição de chapa.

Art.9º - Para o registro da candidatura, o candidato deverá apresentar um requerimento acompanhado da documentação solicitada no Art. 6º desta resolução, que será protocolado e fornecido o número de inscrição, modelo fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art.10 - O recebimento das inscrições será na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua: Três de Maio, nº 146 - Centro, conforme Edital nº001/2015.  


Art.11 - Conforme Lei Municipal nº 2445/91 ficam impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado (a).

Parágrafo Único - Entende-se impedimento do Conselho, deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Juventude, em exercício na Comarca, foro original ou distrital local.


Art. 12 - A mesa examinadora da documentação dos candidatos inscritos será composta por 04 (quatro) membros da Comissão Eleitoral, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria Executiva do mesmo.

CAPÍTULO III


DOS DELEGADOS PARA VOTAÇÃO


Art.13 – Serão considerados delegados os 14 (quatorze) membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, ou no impedimento, ou ausência de alguns deles, o seu suplente e os representantes das entidades de atendimento e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município, inscritos no processo para eleição.

Art.14 - A inscrição dos delegados que não compõe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se dará mediante ofício de apresentação emitido pela entidade, acompanhado de documento de identidade (original e cópia);que será protocolado.

§ 1º O recebimento das inscrições para delegados será na Secretaria Municipal de Assistência Social sita à Rua Três de Maio, nº146 – Centro no período de 16/03/2015 à 20/03/2015 e 23/03/2015 à 27/03/2015, das 08h00m às 12h00m e das 13h30m às 15h30m.


§ 2º Cada delegado deverá votar em 03 (três) candidatos.

CAPÍTULO IV


DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS


Art.15 - A escolha dos conselheiros será feita por votação secreta, pelos integrantes do Colégio Eleitoral, em cédula a ser definida e  aprovada pela Comissão Eleitoral, processo coordenado pelo Presidente da mesa receptora e apuradora e fiscalizada pelo Ministério Público.

§ 1º Cada delegado deverá votar em 03 (três) candidatos inscritos e presentes no ato da eleição.

§ 2º Serão considerados eleitos para os cargos suplentes, os candidatos mais votados por ordem de votação.

§ 3º Em caso de empate a decisão será em favor do candidato que tiver maior idade, e persistindo o empate, pelo número de filhos.

Art. 16 - A data, horário e local do Fórum de Eleição, será definida,  em Edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 17 - A mesa receptora, que realizará também os trabalhos de apuração dos votos, será composta pelo Presidente, Secretário e 02 (dois) membros efetivos indicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo 01 (um) representante de entidade não governamental e 01 (um) representante governamental.

§ 1º Caberá ao Presidente da mesa receptora e apuradora:

I - Conferir o material que será utilizado na assembleia de eleição e na apuração;


II - Implantar a assembleia de eleição e os trabalhos de apuração de votos;


III - Abrir e lacrar a urna;


IV - Assinar as cédulas;


V - Abrir a urna para a apuração;


VI - Conferir a quantidade de votos contidos na urna com a listagem de votação;


VII - Assinar a ata de eleição e apuração;


VIII - Decidir sobre impugnações e anulação de votos.

§ 2º Caberá ao Secretário de mesa receptora e apuradora:


I - Fazer e Assinar a ata de eleição e apuração;


II - Realizar juntamente com os demais componentes da mesa a contagem de votos.

§ 3º Caberá aos Mesários da mesa receptora e apuradora:


I - Conferir as credenciais dos eleitores com a carteira de identidade e com a listagem de nominata;


II - Colher as assinaturas dos eleitores na listagem de nominata;


III - Entregar cédulas aos eleitores;


IV - Conferir a entrega de votos na urna;


V - Realizar juntamente com os demais componentes da mesa contagem de votos;


VI – Assinar a ata de eleição e apuração.

Art. 18º - A apuração dos votos será realizada no mesmo local, após o término da eleição.

Art.19º - A mesa apuradora dos votos será a já definida no artigo 17º, tendo, seus membros as funções descritas nos parágrafos do mesmo artigo.

Art. 20º - A publicação da relação dos candidatos escolhidos será através de edital publicado conforme locais e veículos de comunicação definidos nesta resolução.

Art. 21º – O Processo Eleitoral será acompanhado pelo Ministério Público.

Art. 22º - Os Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos deverão, obrigatoriamente, realizar acompanhamento de no mínimo 20 (vinte) horas no trabalho do atual Conselho Tutelar, sem qualquer remuneração, sob pena, de perda de mandato, quando chamados para assumir o cargo.

Paragrafo Único: A Comissão Eleitoral é soberana na tomada de decisões que poderão ocorrer durante o processo eleitoral. 

Vera Lúcia Piotrowski Cubas

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