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EDITAL (Nº 02/2019)

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Simões Filho - BA

EDITAL Nº 02/2019

Dispõe sobre a Abertura de
Regulamenta o Processo de

Membros

do

Conselho

Município de Simões Filho

o Quadriênio 2020/2024.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Simões Fi -r
de suas atribuições, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 e da Lei Municipal
torna público o presente Edital de Convocação para o Processo de Escolha dos
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024 do Município de Simões F ilhopela Resolução n.º04/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
nos seguintes termos:
]. DO CONSELHO TUTELAR
1.1 O Conselho Tutelar e' órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, en
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolesc

no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n.“ 8.069/90 (Art.131)
1.2 O Conselho Tutelar será composto de cinco membros efetivos e ci
escolhidos pelo voto direto, facultativo e secreto dos cidadãos regularmen
município, preenchidos os requisitos do art. 47 da Lei Municipal n.“ 962/ A
terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução, em pleito
coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do .Ad,
também ficará encarregado de lhe dar a mais ampla publicidade, sendo to
fiscalizado pelo Ministério Público. (Art. 53 - (jlº da Lei Municipal nº 962/2
2. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

2.1 O exercício da função do Conselheiro Tutelar constituirá serviço público
jornada semanal de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o'exerfunção pública. (art. 43. & 6º, da Lei Municipal n.0 962/2015);
2.2 O funcionamento do Conselho Tutelar nos dias úteis será das

ininterruptamente; plantão noturno das 18h às 08h do dia seguinte; plant
semana (sábado e domingo) e feriados (art. 66. da Lei Municipal n.º 962/20]

2.3 Durante os dias úteis o atendimento será prestado diariamente por pelo men
conselheiros tutelares, cuja escala e divisão de tarefas será disciplinada .:
Regimento Interno. (art. 66, da Lei Municipal n.º 962/2015);
2.4 Durante os plantões noturnos e de finais de semana/feriados será previamen
escala, também nos termos do respectivo regimento interno, observand
necessidade de previsão de segunda chamada (conselheiro tutelar de apoio). «
Municipal n.” 962/2015);
2.5 Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração da hinção, v

pagos pelo Município com rendimento correspondente ao Simbolo DAS l'
R$

1.725,00 (hum mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme di

Municipal n.“ 941/2014. A remuneração dos conselheiros. não gera relaç
entre estes e a municipalidade:
2.6 Sendo eleito funcionário público municipal, fica-lhe facultado optar pelos vantagens de seu cargo. vedada a acumulação de vencimentos;
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2.7 O membro do Conselho Municipal dos Direito
s da Criança e do Ado
pretender concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar, deverá
pedir afastame ..
no ato da inscrição da candidatura;
2.8 Caso o Candidato tenha vínculo com órgão público deverá
apresentar docu .
comprove o seu desligamento no ato da posse de Conselheiro
Tutelar;
3. DOS IMPEDIMENTOS
a) São

impedidos

de

servir

no

mesmo

Conselho

marido

e

mulher,

as

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante
o cunhadio, ti

padrasto ou madrasta e enteado, nos termos do art. 140,da Lei
Federal nº 8.06'

64, da Lei Municipal n.“ 962/2015, bem como os termos
do art. 15. da R-

170/2014 do CONANDA;
b) Estende-se o impedimento do caput ao Conselheiro
tutelar em relação .
judiciária e ao representante do Ministério Público com
atuação na Justiça .
Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.
e) Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo
Conselho Tutelar e q
votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros
lugares, co.
eleito aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será
reclassi :
seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância
e desde que
impedimento:
(1) É impedido de se inscrever no processo de escolha- unificad
o, o membro d
Tutelar que tiver exercido cargo de forma consecutiva, por período
superior a

cia e

e meio, nos termos do art. 6º, êZº, da Resolução 170/2014
do CONANDA.

e) Fica impedido de se inscrever no mesmo processo aquele
candidato que não
requisitos deste Edital.
[) Não será permitida a composição de chapas, devendo a
candidatura ser
conforme o art. 5º, Inciso II, da Resolução n.º170/2014 do CONANDA.
4. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

4.1 Somente poderá concorrer ao pleito os candidatos ao Conselho
Tutelar que p
os seguintes requisitos, conforme o art. 47, da Lei Municipal n.º 962/2015
;
4.1.1 Ter reconhecida idoneidade moral. firmada em documentos próprios,
segun
estipulados pelo CMDCA, através de Resolução;
4.1.2 Possuir idade superior a 21 (vinte e um) anos;
» _
_ .
4.1.3 Comprovar residência no municipio há mais de 02 (dois) anos;
4.1.4 Ter concluído o ensino médio;
4.1.5 Comprovar atuação. de no mínimo, 02 (dois) anos. na área de atendimen
to, ..

defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes;
4.1.6 Não ter sofrido penalidade de perda de mandato de conselheiro
tutelar nos
(cinco) anos;
4.1.7 Estar quite com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos políticos;
4.1.8 Não exercer mandato político;

4.1.9 Não estar sendo processado criminalmente no município ou em qualquer out .
4.1.10 Não ter sofrido nenhuma condenação judicial, transitada em julgado, nos
te .
129, da Lei Federal nº8.069/90;
4.1.1] Estar no pleno gozo das aptidões fisica e mental para o exercício
do
conselheiro tutelar;
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4.1.12 Ter domicílio eleitoral no município por no mínimo,02 (dois) anos;

4.1.13 Ter disponibilidade para exercer o cargo em caráter exclusivo;
4.1.14 Ter sido aprovado em prova de conhecimentos específicos sobre o Estatu .,
e do Adolescente para concorrer a Eleição Direta pela comunidade (Lei
962/2015);
4.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da inseri «

:n .n.”

5. DA COMISSÃO ELEITORAL

5.1 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, elegerá na *
Regimento Interno. quatro conselheiros, para com o seu presidente. formar u .
encarregada da condução de todo processo de escolha do Conselho Tutelar, atu »
na firnção de Junta Apuradora, na contagem e apuração de votos sendo den
Comissão Eleitoral.
5.2 A Comissão Eleitoral é encarregada de ministrar a condução do processo de
Conselheiros Tutelares, bem como de autuar e atuar como Junta Apuradora dos

:

composta pelos seguintes membros:

a)

Maria Luiza Manzine Menezes - Conselheira do CMDCA / Associação de DaSimões Filho — ADESF:
b) Elaine Cristina Araújo da Rocha - Conselheira do CMDCA / Associação 0.
Irmã Dulce — OSID;

c) Eliade Lisboa Santos — Conselheira do CMDCA / Secretaria Municipal de Ed «
d) Lázaro Roque Teixeira de Souza - Conselheiro do CMDCA / Secretaria
Fazenda;
e) Joseane Santos Barbosa — Presidente do CMDCA / Secretaria M —
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC .
5.3 A Comissão Eleitoral contará com o apoio da equipe técnica da Prefeitura
Simões Filho:

: ,da
de

: de

a) Anhtony Cordeiro de Oliveira — Advogado / Procuradoria do Município;
b) Rita de Cássia da Silva Barbosa dos Santos — Assistente Social - Secretaria
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC;
c) Dayse Lucide Ribeiro Rocha — Chefe de Gabinete - Secretaria M ,
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC;

d) Selma Cristina Silva Gouveia — Secretária Executiva — CMDCA / Secretaria
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC;

e) Josicleide Oliveira da Silva — Psicóloga — Secretaria Municipal de Desenvolvi .
e da Cidadania — SEDESC.
5.4 Cabe a Comissão Eleitoral:

a) Providenciar a publicação de todos os atos referentes ao processo de escolha no
Prefeitura Municipal. Câmara de Vereadores, sede do CMDCA e Ministério Púb
b) Designar pessoal para receber e registrar as inscrições dos candidatos;
e) Analisar os pedidos de inscrição e dar ampla publicidade a relação dos candidat.
d) Preparar relação nominal de todos os candidatos inscritos, publicando—a em e
respectiva relação para fins de eventuais impugnações;
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Decidir, em primei
ra instância admini
strativa, acerca da
candidaturas, podend
impugnação das
o, se necessário,
ouvir testemunhas
determinar a juntad
eventualme .
a de documentos e
a
rea
lização de outras dil
g) Realizar reunião
igências;
destinada a dar con
hecimento formal
candidatos considera
das regras da c
dos habilitados ao ple
ito, que firmarão co
sob pena de indefe
mpromisso d
rimento do registro
de candidatura, sem
sanções previstas na
prejuízo da i .
legislação local;
í) Escolher e divulg
ar os locais de votaçã
o e apuração de votos;
_D Constituir as mes
as receptoras de votos;
k) Afixar relação dos
candidatos registrad
os nas cabines de vot
[) Credenciar os fis
ação;
cais indicados pelos
candidatos;
m) Tomar as provid
ências cabíveis par
a a aplicação da pro
preparatório e entrev
va de conhecirne
ista pública, diligenci
ando o material necess
datas, horários e faz
ário e os locais
endo as comunicaç
ões necess
n)

Divulgar amplamente
o ple

árias;

ito à população, com
Executivo local, est
o auxílio do CMDC
imulando ao máximo
A e
a participação dos ele
o) Divulgar, imediatam
itores;
ente apos a apuração,
o
resultado oficial da vot
p) Dar ciência ao Minist
ação;
ério Púb
lico de todos os atos do
processo de escolha.

ao presente Edital;
6.2. O Conselho Mun
icipal

dos Direitos da Crianç
atribuições, fará publicar
a e do Adolescente,
no
editais específicos“ no Diá
rio Oficial ou meio equiva uso
uma das fases do proces
so de escolha de
lente .

a) Inscrição e entrega de
documentos;
b) Relação de candidato
s inscritos;

membros do Conselho
Tutelar. dispondo so . .

e) Relação preliminar
dos candid

atos considerados habi
litados, após análise
d) Relação definitiva dos
dos docu ..
candidatos considerados
habilitados, após o julgam
impugnações;
ento de e

e) Aplicação de prova
de conhecimento sobre
os direitos da criança e
O Dia e local da entrevis
do adolescente;
ta pública;
g) Dias e locais de votaçã
o;
h) Resultado preliminar
do pleito. logo após o enc
erramento da apuração;
í) Resultado final do plei
to, após o julgamento de
eventuais impugnações;
j) Formação inicial;
k) Termo de Posse dos Con
selheiros Tutelares elei
tos.

7. DAS INSCRIÇÓES
7.1 A inscrição será rea
lizada pessoalmente, por
meio de requerimeto exp
pelo CMDCA, na Sec
resso, fo .
retaria Municipal de
Desenvolvimento Social
e da Cid

—
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a função de membro do
Conselho Tutelar;
g) Certificado de reservis
ta ou documento compro
vando estar em dia com
para candidatos do sex
o servi
o masculino;

Instituição reconhecida pelo
MEC (Ministério da Educação
);
j) Declaração de que não exer
ce mandato politico;
k) Atestado médico e de sani
dade mental;
|) Certidão de antecedentes crim
inais;
m) Curriculum Vitae com a com
provação das experiências.
n) 02 (duas) foto

7.6 As inscrições serão registrada
s individualmente.
.7 As informações prestadas e docu
mentos apresentados por ocasião
da inscrição são .“
responsabilidade do candidato;
7.8 O protocolo do pedido de
inscrição implica por parte do
candidato no conhecím
aceitação de todos os termºs fixa
dos nas Resoluções Nº 04/2019
e 05/2019 do C
em prévia aceitação do cumprime
nto do que estabelece a Lei Fede
ral nº 8.069. de
julho de 1990 e Lei Municipal nº 962/
2015.
7.9 Não serão admitidas inscrições
após o período lixado neste Edital.

,_.—-..—.-—|-'

s 3x4. atual.
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7.10 O candidato que tiver sua inscrição deferida fica ciente de que se subme
escrita de seleção, que abrangerá conhecimentos específicos sobre o Estatuto
»
do Adolescente — ECA. Lei Municipal n.º 962/2015 que dispõe sobre a Políti
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo a prova a —

pela Comissão Eleitoral e fiscalizada pelo Ministério Público.

8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXlGlDA
8.1 Encerrando o prazo de inscrição de candidatura, a Comissão Eleitoral des
CMDCA efetuará a análise da documentação exigida. neste Edital, com :
publicação da relação dos candidatos inscritos, até o dia 28 de maio de 2019;

8.2 A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão enc
Ministério Público para ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação
item anterior;
8.3 Não serão homologadas as inscrições do/a candidato/a que não a- .
documentações exigidas neste Edital
9. DA INIPUGNAÇÃO AS INSCRIÇÓES DE CANDIDATURA

9.1 Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação da inscrição do candidato no ;

9.2 Findo o prazo mencionado no item anterior e, ocorrendo impugnação, o c
notificado pessoalmente para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias útei»
9.3 A Comissão Eleitoral analisará os requerimentos de impugnações e

apresentadas pelos candidatos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
prazo para apresentação de defesa, podendo solicitar a qualquer dos interessadr
de documentos e outras provas do alegado;
9.4 Concluída a análise das impugnações, a comissão eleitoral fará publicar edital
relação preliminar dos candidatos habilitados;

9.5 As decisões da Comissão Eleitoral serão fundamentadas, delas devendo ser . :
aos interessados, para fins de interposição dos recursos previsto neste Edital;
9.6 Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso à Plenária do CMDCA no (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do edital referido no item ant
9.7 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá o prazo :,
dias úteis para decisão;

9.8 Esgotada a fase recursal, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação de.
candidatos habilitados ao pleito, nos murais da Prefeitura Municipal, na (
Vereadores, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da CiCMDCA, com cópia ao Ministério Público;

' '

'

9.9 Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja
momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem :

encaminhamento dos fatos
responsabilizaçâo legal.

a

autoridade

competente

para

apuração

e

10. DA PROVA ESCRITA
10.1 A prova escrita será realizada no dia 14 de Julho de 2019, às 08 horas, com «
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04 (quatro) horas, em local a ser defmido pela Comissão Eleitoral
posteriromente.
10.2 A prova visa avaliar o conhecimento do candidato em relação Política
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente; o Estatuto da C
Adolescente. assim como, a capacidade de interpretação do texto legal:
10.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da .
com meia hora de antecedência. O fechamento dos portões será às 08h10
estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de um document
identidade com foto e do comprovante de inscrição;
10.4 No local da prova o candidato deverá apresentar o Protocolo de Inscrição
Lista de Presença junto ao fiscal da entrada da sala, sendo a assinatura conferi
documento de identidade apresentado pelo candidato, o qual deverá se.

apresentado no ato da inscrição;
10.5 No ato da realização da Prova, serão fornecidos o Cademo de Questões,
Respostas e Folha da Redação. O candidato poderá, ao término da prova,

sala de prova levando apenas a Folha de Passagem;
10.6 Ao terminar. o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e '
Respostas, o candidato em nenhuma hipótese poderá levar consigo 0
Questões e a Folha de Respostas;
10.7 Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível;
10.8 O candidato só poderá se ausentar do local de realização das provas após 60
início da mesma e, os três últimos candidatos só poderão ausentar-se da s

juntos.
10.9 Não será permitida consultas a textos legais, nem tampouco a doutrina sobre :
10.10 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo especial para a realização das provas deverá solicita-la, por escrito, no ato .?
indicando os recursos especiais, materiais e humanos necessários, 0 qual s-—«
dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade;

10.11 A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de
durante o periodo de realização de prova, deverá levar um acompanhante. qu

cpm

a criança em sala reservada, determinada pela Comissão Eleitoral. Durante o
amamentação a candidata será acompanhada apenas por 01 (uma) fiscal,
acompanhante retirar-se da sala;

10.12 Será
Edital,
.
.

excluído do processo o candidato que, além das demais hipóteses pr
incidirem nas hipóteses a seguir:
Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova;
Apresentar-se para a prova em outro local;

o

Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;

.

Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos t
Resolução. para a realização da prova;
Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
Ausentar—se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de :
minutos a partir do inicio da mesma;
_
. .
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utili
calculadoras, relógios digitais, livros, notas, lápis, lapiseira,

o

impressos não permitidos;

.

Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento e
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comunicação (pagers, celulares,etc.);
.

s;
Estiver usando boné, chapéu e óculos escuro

.
o

da prova;
Lançar mão de meios ilícitos para a execução
tado;
solici
al
materi
o
e
alment
Não devolver integr

discursiva e redação sendo:
10.13 A prova será composta de questões objetiva,
fundamentadas nos seguintes
icas
especif
as
objetiv
es
questõ
o 40 (quarenta)
a e do Adole
o
> Lei Federal nº 8.069/90 — Estatut da Crianç

“suas

atualizações;

a Municipal de
Lei Municipal n.º 962/2015 que dispõe sobre a Polític
cente;
Adoles
do
e
a
Crianç
da
s
dos Direito
Direitos da
> Atribuições do Conselho Tutelar e Conselho de
Adolescente;
Quatro questões discursivas — Estudo de Caso;
cente.
Redação - Tema relacionado ao Estatuto da Criança e do Adoles

nto

>

“edo

10.14 Tabela de valores por itens e valor total da prova escrita
N.0 de itens
'

Valor total
' '
40 '

Prova
Questões objetivas

40

Questões discursivas

4

20

1

0

edação

OTAL 100
e Adole
10.15 Não serão disponibilizados materiais do Estatuto da Criança

dando.

pois, de inteira responsabilidade do/a candidato/a.
ados
10.16 A primeira etapa é de caráter eliminatório, sendo que serão classific
seguintes, aquele que obtiver 50% (cinquenta por cento) da prova
(cinquenta por cento) da prova discursiva e 50% (cinquenta por cento
ó
Entende-se como etapa seguinte a entrevista pública (caráter não eliminat
de:
direta pela comunida
julho
10.17 O gabarito será divulgado pela Comissão Eleitoral no dia 15 de
Veread
de
l
Municipa
Câmara
l,
Municipa
a
Prefeitur
afixado no mural da
Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidadania, Conselho Munici

do
da Criança e do Adolescente, Ministério Público, além do diário oficial
r da entr
10.18 Os classificados na prova escrita serão convocados a participa

Etªpªs
50%
', ção.

eleição
,êsendo
X taria

“mitos
gio:
' lica a

ser realizada no dia 27 de agosto de 2019, no Auditório da Secretari

13511 de

Desenvolvimento Social e da Cidadania;
seguinte
10.19 Somente poderá efetuar o registro de candidatura, para a etapa

,direta

pela comunidade o candidato habilitado na prova de conhecimentos;
10.20 O resultado de todo o processo de escolha será afixado nos murais
Prefeitura Municipal de Simões Filho, na Secretaria Municipal de Desenv
da Cidadania, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doA

., s na
,

iale

tb e no

Ministério Público.

1 1. DA ENTREVISTA PÚBLICA - NÃO ELIMINATÓRIA
membros
11.1 A entrevista será realizada. pela Comissão Eleitoral, demais
End
Social.
Centro
do
o
Auditóri
no
12h
às
08h
dia 27 de agosto 2019, das

A, no
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Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidadania, situada na Avenida W »_
Souza, s/n, km 25, Centro - Simões Filho/Bahia. As entrevistas têm por

«_. . de
.:.e a

apresentação dos candidatos e, também, aferir seus conhecimentos sobre .

«:. da

Criança e do Adolescente aplicados à realidade de Simões Filho, serão realiza-

ordem

alfabética.
12. DA CAMPANHA ELEITORAL

12.1 Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa loc
divulgação ao processo de escolha desde o momento da publicação do p incluíndo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horãri
votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participaç

mpla
'
»:. de
L l'ar- no

pleito;

12.2 Os candidatos poderá dar início à campanha eleitoral após a publicaç

çao

definitiva dos candidatos habilitados, encerrando-se 02 (dois) dias antes da

para o pleito;
12.3 É vedada a propaganda eleitoral em meios de comunicação (jornal, rádio .
anúncios em carro de som, faixas, brindes de quaisquer espécies, cart ;
camisas, bonés, inscrições ou qualquer outro meio em locais públicos;

12.4 A mídia poderá realizar debates e entrevistas, observando a igualdade .
oportunidades a todos os candidatos e com autoriução expressa da Comissãr
12.5 A divulgação das candidaturas será permitida através da distribuição indicando o nome do candidato bem como suas características e proexpressamente vedada sua afixação em prédios públicos ou particulares, co
Municipal n.“ 962/2015.
12.6 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores. ;
redes sociais na intemet;
12.7 As instituições públicas ou particulares (escolas, câmara de vereadores. I;»

:

.

ada

.
o-rs,

: os e

sendo
. 'a Lei
"o das

etc) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deve :

alizar

convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro
Tutelar;
12.8 Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos or_
todos os participantes e à Comissão Eleitoral com pelo menos 05 (e'

* - lho
ares a
à de

antecedência;

12.9 Cabe a Comissão Eleitoral supervisionar a realização dos debates. zel :
sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas

a que
. :. s e

respostas;
12.10 É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha el .
vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pess

sendo
»: os

concorrentes;
12.11 Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia, da eleição. em q
público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando
de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de v
12.13 Os candidatos que infringir as normas deste EDITAL, bem como a legisla

,« tos
.
' nte

a matéria, e as RESOLUÇÓES 04/2019 e 05/2019, emanada pelo CMDU
penalidade a desabilitação ao Processo Eleitoral;

13. DA ELEIÇÃO DIRETA PELA COMUNIDADE
13.1 A eleição para os membros do Conselho Tutelar do Município de Sim
realizar—se a no dia 06 de outubro de 2019 das 8h às 17h, conforme previsto |

_
SQ da
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Lei Federal n.“ 8.069/90 e Resolução nº 152/2012 do CONANDA;
13.2 A votação será através de cédulas de votação que serão confeccionadas pe

Municipal de Simões Filho, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimr
da Cidadania, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos
Criança e do Adolescente;

13.3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto *
Executivo, solicitará a Justiça Eleitoral, até o dia 05 de agosto de 2019, o apo
à realização do pleito: urnas, relação das seções de votação do município, be
cidadãos aptos ao exercício do sufrágio.
13.4 A Eleição será através de votação secreta, direta, por parte da comunid
cédula própria constando o nome dos candidatos, onde cada eleitor poderá
(um) candidato.
13.5 As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fo
Comissão Eleitoral. nas quais serão registradas eventuais intecorrências oco
da votação, além do número de eleitores votantes em cada uma das urnas;
13.6 Nas cabinas de votação serão fixadas listas com relação de nomes, condin
números de candidatos a membro do Conselho Tutelar;

13.7 Só poderá votar nos candidatos os eleitores do municipio de Simões Fil
contrário, será vedado o direito ao voto;

13.8 Após identificação. o eleitor assinará a lista de presença e procederá a votaç
13.9 O eleitor que não souber ou não puder assinar. usará a impressão digital co
identificação.
13.l0 As cédulas que contenham rasuras, com voto em mais de um candida
ilegíveis e que não estejam rubricadas pelo membro da mesa de votaç
validade.
13.11 Procedida à apuração pela Comissão de Seleção. os 05 (cinco) candidatos
serão os conselheiros titulares e os 05 (cinco) seguintes serão suplentes, hav
será considerado, eleito o candidato com maior idade;
13.12 O CMDCA publicará edital com os nomes dos candidatos habilitados a
processo de escolha que dar-se-á através de voto direto, podendo votar facul :
eleitores inscritos no município de Simões Filho mediante apresentação do tín
e comprovante da última eleição acompanhado de documentos de identificaç
14. DAS VEDAÇOES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE E

14.1 Conforme previsto no art.]39, & 3º, da Lei Federal nº 8.069/90, e' vedado
doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal
natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
14.2 É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarre .
indevida ao candidato, como “boca de uma”, transporte de eleitores,
previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois, embora não caracterizem .

importam na violação do dever de idoneidade moral que se constitui em um »
elementares das candidaturas;

14.3 Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itdurante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado
de candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo cia-apuração da responsa
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;

14.4 Caberá a Comissão Eleitoral ou. após sua dissolução, à Plenária do C
pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a '
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o
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contraditório e da ampla defesa.
15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1 Ao final de todo o processo. a Comissão Eleitoralencaminhará relatório an“
que fará divulgar, no dia 07 de outubro de 2019, através do Diário Oficial, o nr

(cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes
decrescente de votação.

16. DA POSSE
16.1 A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente no dia 10 de janeiro de 2020. conforme previsto no art. 139. 52“, da Lei Federal n.º
16.2 Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse, .
05 (cinco) suplentes, também observadas à ordem de votação, de modo a :

continuidade no funcionamento do órgão em caso de férias, licenças ou imped'
titulares.

,
:

s.
a

dos

17. DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
17.1 Após a posse, os candidatos escolhidõs passarão por “formação específica, .
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo o
presença de todos os classificados, com carga horária de 100% de frequência,
sua eliminação;

17.2 Serão indeferidas. de imediato, as impugnações desprovidas de fundam

provas;
17.3 O processo seletivo será para preencher 05 (cinco) vagas oferecidas neste E |“
os Conselheiros Titulares e 05 (cinco) vagas para os Conselheiros Suplentes;

17.4 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição,
apresentação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição,

,, a
« =

verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrente;

17.5 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita d.—
impostas no presente EDITAL;

ções

l7.6 Sem prejuízo das sanções criminais, a qualquer tempo, a Comissão Eleitoral ,

de escolha, poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desd

verificadas falsidades de declaração ou. irregularidades em qualquer fase do escolha e/ou na prova;

17.7 Todas as convocações. avisos e resultados serão publicados e anexados
localizados na Prefeitura Municipal de Simões Filho, na Secretaria M.—
Desenvolvimento Social e da Cidadania , no Conselho Municipal dos Direito
e doAdolescente e no Ministério Público;

17.8 Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral ejudicialmente pelas '
e aceitará a legislação que regulamenta o processo de escolha;
17.9 Serão eleitos no processo de escolha os 05 (cinco) candidatos que obtiv

número de Votos, observados os critérios de desempate;
17.10 Havendo empate será escolhido o candidato de maior idade, art. 60, da Le,

nº 962/2015, 52“;
17.11 Quaisquer recursos deverão ser feitos através de requerimento próprio fo
CMDCA e dirigido a coordenação da comissão do processo de escolha protocolado;
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17.12 As despesas de todo processo de escolha correrão pela Prefeitura Municip _
Filho;
17.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observadas

legais contidas na Lei Federal n.º8.069/90 e Lei Municipal n.0 962/2015;
17.14 E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de toeditais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada do;
do Conselho Tutelar;

17.15 É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes credenciad
Comissão Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, '
cerimônias de lactação de umas, votação e apuração;_
. .
.
17.16 Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas do plei
representante por local de votação para acompanhar a apuração dos vot

preliminares do certame;
17.17 Os trabalhos da Comissão Eleitoral se encerram com o envio de relatório ti .
as intecorrências e o resultado da votação ao CMDCA;
17.18 O CMDCA poderá emitir atos complementares a este Edital.
Publique-se e cumpra-se.

Simões Filho-BA, 08 de abril de 2019.

Presidente do Conselho Munici

! dos Direitos da Criança e do Adolesce
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Í

Simões Filho - BA

8
e
g
;

04 a 07 de junho de 2019

21 de junho de 2019

' gil &

ª:

&

%

5—

8
:

ANEXO 1 - CRONOGRAMA DAS ErArAsno rRocrisso
Publicação do Edital de Convocação

Homologação e publicação da lista dos candidatos inscrit

Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo .

Publicação da análise dos pedidos ,de impugnação ..“

Eleitoral

02 a 04 de julho de 2019

Análise pelo CMDCA dos pedidos de recurso

14 de julho de 2019

Prova de Conhecimentos Específicos e Redação

31 dejulho de 2019

Publicação do resultado da Prova de Conhecimentos Es
os candidatos aprovados

07 de agosto de 2019

Publicação de Edital com os candidatos habilitados p
Homologação das candidaturas

27 de agosto de 2019

Entrevista coletiva dos candidatos habilitados

Novembro de 2019 (data a Capacitação dos Conselheiros Tutelares eleitos
confirmar)
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MÁTICO DA PROVA DE co
ANEXO 11 - CONTEÚDO PROGRA
ESPECÍFICOS
.

tuto da C
julho de 1990, que institui o Esta
Lei Federal nº 8.069 de 13 de
;
Adolescente e suas atualizações

0

'

õe so bre
Lei Municipal n.0 962/2015 que disp

a POlitica Municipal de Aten

nte.
Direitos da Criança e do Adolesce

escente
ao Estatuto da Criança e do Adol
REDAÇÃO: Tema relacionado
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RESOLUÇÃO (Nº 02/2019)

CMCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente Simón Filha - BA

Resolução Nº. 02/2019

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
rio Batista Sala :
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho do Centro Comunitá
Simões Filho,
de
l
Municipa
a
Prefeitur
a
com
ção
Filho/BA para Acordo de Coopera
Vida.
Minha
em
Música

e do Adolescente - C *
A Conselheira Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
962/2015 e em conso
suas atribuições legais e das competências que lhe confere a Lei nº

conforme A :
deliberações na Reunião Colegiada, realizada em 11 de março de 2019,
02/2019.

u ões
'

o de
vam as

=": 'a nº

RESOLVE:

Comunitário B
Art. lº - Apreciar o Plano de Trabalho apresentado pela Instituição Centro
— CECBASA, referente ao Projeto A Música em Minha Vida.

, o Plano de TraArt. 2º Aprovar por unanimidade, através dos Conselheiros presentes
com a Prefeit
ção
Coopera
de
Acordo
para
A,
CECBAS
—
Salamina
Batista
rio
Comunitá
Vida.
Simões Filho, do Projeto A Música em Minha

às disposiç
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação, revogando
contrário.

Registre-se e Publique-se.

Simões Filho, ll de março -

Presidente do

selho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente — CMCA
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.
“

,

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
.Simões Filho -»BA-

RESOLUÇÃO N.“ 04/2019
Dispõe sobre as diretrizes do Processo
dos Membros do Conselho Tutelar d-

de Simões Filho/BA para o quadri
2024.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado
Simões Filho-BA, no uso de suas competências legais, atribuídas pelo art. 1 ]. Inc
Lei Municipal n.“ 962/2015. atendendo ao disposto na Lei Federal nº8.069/90
criança e do adolescente) e fundamentado na resolução nºl70/2014 do CONAND
conhecimento público e estabelece as normas e diretrizes para o Processo de
Conselho Tutelar de Simões Filho-BA.
Considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do '
— CMDCA convocar e regulamentar o Processo de Escolha dos Membros d
Tutelar, nos termos do art. 139, da Lei Federal n.º 8.069! 1990 que institui o '
Criança e do Adolescente — ECA e do art. ll, Inciso XII], XIV da Lei M

962/2015.
Considerando que os Conselheiros serão escolhidos em sufrágio universal, direto,
e secreto dos cidadãos do Município, em processo de escolha presidida pel
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA e fiscalizado pel-

Público.
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A
CMDCA, em reunião ocorrida em 02 de abril de 2019, aprovou o Edital n.“

constituiu a seguinte Comissão para operacionalização do Processo de Escolha dq»
do Conselho Tutelar. quais sejam:
! Maria Luiza Manzine Menezes - Conselheira do'CMDCA / Associação de
de Simões Filho — ADESF;

! Elaine Cristina Araújo da Rocha -

Conselheira do CMDCA / Associ

Sociais Irmã Dulce — OSID;

( Eliade Lisboa Santos — Conselheira do CMDCA / Secretaria Municipal de :
f Lázaro Roque Teixeira de Souza - Conselheiro do CMDCA / Secretaria
Fazenda;

( Joseane Santos Barbosa — Presidente do CMDCA / Secretaria M '
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC .

XXXXX

Parágrafo único A Comissão Eleitoral contará com o apoio da seguinte equip
Prefeitura Municipalde Simões Filho:
Anhtony Cordeiro de Oliveira — Advogado / Procuradoria do Município;
Rita de Cássia da Silva Barbosa dos Santos — Assistente Social - Secretari :“
do Desenvolvimento Social e da Cidadania - SEDESC;

Dayse Lucide Ribeiro Rocha , Chefe de Gabinete — Secretaria M
Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC;

Selma Cristina Silva Gouveia — Secretária Executiva — CMDCA /
Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidadania — SEDESC;

Josicleide Oliveira da Silva — Psicóloga — Secretaria Municipal do DeseSocial e da Cidadania — SEDESC.
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RESOLVE expedir a seguinte Reso
lução para regu

lamentar o processo de e
preparatórios, recepção de votos
, garantias eleitorais,_totalização,
divulgaç

procedimentos para Mesários e Junta
s Apuradoras) e posse dos Conselhe
iros
Município de Simões Filho-BA.

; ,

_

.. do

Capítulo [
DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

Art.]º. Serão realizadas eleições para
os membros do Conselho Tutelar do
Simões Filho-BA, em 06 de outubro
de 2019, por sufrágio universal e voto
dir
facultativo.
Art. 2" — O processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares será realizado
»
seguintes etapas, observando o calendário
anexo ao Edital n.º 02/2019 do CMDC
*
a) Inscrição e entrega de documentos
;
b) Aplicação de prova de conhecimento
sobre os direitos da criança e do adol
e) Entrevista Pública;
d) Eleição Direta pela Comtmidade;
e) Formação Inicial;
l') Posse dos Novos Conselheiros Tutelares.
Art.3º. Nas eleições, serão utilizadas urnas
de lona fornecidas pelo Tribun.
Eleitoral, as cédulas aprovadas e confeccion
adas segundo as orientações e deli-

CMDCA, bem como, os demais recurs
os humanos e matérias, necessários p

andamento do pleito.

Parágrafo único. As urnas e demais recursos
previstos no caput deste artigo serão
exclusivamente em equipamento previamente design
ados pela Comissão Eleitoral
pelo CMDCA.
Art. 4“. Podem votar os maiores de 16 (dezes
seis) anos, inscritos regularnente com
do municipio de Simões Filho-BA.
Art. Sº. Só poderá votar nos candidatos os eleitor
es do município de Simões Filho -

contrário, será vedado o direito ao voto.

Art. 6". Cada eleitor poderá votar em 01 (tun) candid
ato;
51“. Terão preferência para votar os candidatos,
componentes da Mesa Receptora,
Eleitorais, Policiais Militares, membros da Guard
a Municipal em serviço, eleitores «,
60 (sessenta) anos, enfennos, eleitores com
deficiência ou com mobilidade
mulheres grávidas e lactantes.
52º. São documentos oficiais para comprovação
da identidade do eleitor

:
[. Carteira de identidade. passaporte ou outro docum
ento oficial com foto de v
equivalente, inclusive
carteira de categoria profissional reconhecida por
lei;

11. Certificado de reservista;

III. Carteira de Trabalho;
IV. Carteira nacional de habilitação.
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53”. Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de 1—'
eleitor no momento da votação.
54“. Na cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celul
fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer ins
possa comprometer o sigilo do voto devendo ficar retidos na Mesa Receptora ª

eleitor estiver votando (Lei nº 9 504/97. art. 91 -A parágrafo único).
55“. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a ver
serão submetidos à decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os com

Mesa obrigados a fornece-los.

56". O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser a
pessoa de sua confiança. ainda que não o tenha requerido antecipadamente :
Eleitoral.
ê7º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível :,

com deficiência seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autori : :*
dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo esta. inclusive, escrever .
apelido ou número do candidato.
58“. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência não poderá ser o candidato —
ter participado da campanha do candidato.
59". A assistência de outra pessoa ao eleitor com deficiência deverá ser consignad

Art. 7º. Os locais designados para votação e apuração dos votos serão publicad-

oficial, site eletrônico da prefeitura Municipal de Simões Filho/BA, murais do C
editais afixados em locais públicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias
pleito.
Art. 8“. As umas de lona que serão utilizadas para votação serão devidamente

lacradas em cerimônia especifica, sendo convidados todos os interessados e ..
notificado o representante do Ministério Público.
51". As urnas de contingência também serão preparadas e lacradas, sendo identifi
fim a que se destinam;

gzº. Os lacres das urnas descritas no caput e 51“ deste artigo serão assinad
membros da Comissão Eleitoral e pelo representante do Ministério Público.
53“. Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não utilizados deverão ser aco
em envelope lacrado e assinado pelos presentes, aqueles assinados e não utiliz ser destruídos.
54“ A ata referida no 53“ deverá ser assinada pelos presentes e conter, dentre
seguintes dados:
1. Data, horário e local de inicio e término das atividades;

11. Nome e qualificação dos presentes:
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lIl. Quantidade e identificação das urnas a serem distribuídas para os locais de vcomo as de contingência.
55“. Cópia da ata será afixada no local onde se realizou o procedimento,
original arquivada na secretaria executiva do CMDCA.
56“. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais umas antes e
votação, o Presidente da Mesa Receptora, na presença dos ficais, poderá «.
substituição por outra de contingência.

Art. 9“. As cédulas de votação serão confeccionadas pela Prefeitura Municip
Filho, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidad .
modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos“ da Criança e do Adolesca
Capitulo [[
DAS ATRIBUIÇÓES DO CONSELHEIRO TUTELAR
Art. 10º. Nos termos do Art. 136 da Lei Federal n.º 8069/90: são atribuições (
Tutelar:

[ - Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, »
medidas previstas no art. 101, l a VII;

[1 - Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas .
a VII;

III - Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
:) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
trabalho e segurança;
b) Representarjunto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento inj
suas deliberações.
IV - Encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração a-ª»
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

. «, de

V - Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

Vl - Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as pre
101, de 1 a V1, para o adolescente autor de ato infracional;
Vll - Expedir notificações;

VIII - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolesc
necessário;

IX - Assessorar () Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
art. 220, 5 3º. inciso II, da Constituição Federal;

XI - Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspe *
familiar, depois de esgotadas as possibilidades de manutenção da cri
adolescentejunto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009
XII - Promover e incentivar. na comunidade e nos grupos profissionais, ações de .
treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em
adolescentes. (incluído pela Lei nº 13.046, de 2014).
Capítulo III

DOS IMPEDIMENTOS
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Art. 11“. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, eu
mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por af
terceiro grau, conforme o Art. 15 da Resolução nº 170/2014, art. 140 da Lei

8069/90 e o Art. 64 da Lei Municipal n.“ 962/2015.
Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma dest
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com
Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional

(Parágrafo único do Art. 64 da Lei Municipal n.º 962/2015).
Art. 12". Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho T
obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares
se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassi
seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância e desde que
impedimento;
Art. 13". É impedido de se inscrever no processo de escolha unificado, o
Conselho Tutelar que tiver exercido cargo de forma consecutiva, por período s *
mandato e meio. nos termos do art. 6“. 52“, da Resolução 170/2014 do CONAND *
Art. 14“. Fica impedido de se inscrever no mesmo processo aquele candidato que
aos requisitos do Edital nº 02/2019.

Art. 15“. Não será permitida a composição de chapas, devendo a candidatura s .
conforme o art. 5ª. Inciso II. da Resolução n.0 170/2014 do CONANDA.
Art. 16“. Ficarão impedidas de participar deste Processo aquelas pessoas
penalizadas com destituição da função de Conselheiro Tutelar, que exerça man- .
esteja sendo processada criminalmente no município ou em qualquer outro Pai
sofrido condenação judicial. transitada em julgado, nos termos do art. 129, da L

8.069/90 (Art. 47. Inciso VI. IX, X da Lei Municipal n.º- 962/2015).
Capítulo IV

DAS INSCRIÇÓES
Art. 17“. A Candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será individual e a inseri »

do preenchimento dos seguintes formulários próprios do Conselho Municipal dos [
Criança e do Adolescente - CMDCA:
a) Formulário de Requerimento de Inscrição;
b) Declaração de Residência;

e) Declaração de Idoneidade Moral;
d) Declaração de Disponibilidade Exclusiva para atuar como Conselheiro Tute
5 lª. O requerimento, declarações e documentos (conforme listados no Edital n." 0
CMDCA) deverão ser preenchidos no ato da inscrição, entregues no local de insc
mesmos deverão ser protocoladosjunto ao CMDCA sendo permitido ao candidato
além do nome, um condinome (apelido);

' '

'
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52“. Não será admitida inscrição condicional ou por
correspondência, exceto por .
Pública desde que apresentada o respectivo mandato, acompa
nhado de document
identidade do procurador.

_
Capítulo V
DA COMISSAO ELEITORAL DO PROCESSO DE
ESCOLHA
Art. 18ª- Em preparação aos trabalhos no dia da eleição,
compete a Comissão

processo de escolha, designada pelo CMDCA, sem prejuíz
o de outras providênci .
I- A escolha dos locais de votação e apuração, observando, em
qualquer caso, a 3
acesso à população e as condições de acessibilidade de eleitores
com deficiência..

possuam dificuldade de locomoção;
II- A realização de reunião destinada a informar aos candidat
os, fiscais e demais .

sobre as condutas vedadas durante a campanha e no dia da
votação, com a elabo .
termo de compromisso de que serão observadas as normas
respectivas, a ser as
candidatos;

III- A realização de uma entrevista pública, para que os candida
tos exponham s :
à população, assegurando a isonomia entre os mesmos;
IV- A ampla divulgação da eleição junto à população, assim)
como locais e horári

e término da votação. tanto por meio dos órgãos oficiais, quanto
por meio d
chamadas em programa de rádio e televisão;
V- A ampla divulgação do local e horário em que receberá denúnci
a acerca de irre
na propaganda;
Vl- Providenciar a confecção de cédulas eleitorais, conforme modelo
previamentcriando mecanismo de segurança que impeçam a duplicação daquelas
por terceiro
a evitar fraudes;
Vll- Providenciar a seleção e adequada capacitação dos mesários
, secretário
escrutinadores e demais servidores designados para atuar no dia da
eleição;
Vlll- Providenciar apoio junto aos órgãos de segurança pública,
mediante con
junto aos comandos da Policia Militar e Guarda Municipal, para
garantir a se_
locais de votação e apuração dos votos, além de coibir possíveis
abusos e/ou tum
fornecimento, aos integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa
e Ministé
dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de serviço
no dia da vota
IX- O transporte seguro das células e umas eleitorais ate' os locais
de votação e on «»

a apuração dos votos, devendo prever. com a antecedência devida,
a forma —
ocorrerá;

X- A devida organização dos locais de votação, com a colocação das
urnas e .
votação em locais adequados, fomecimento de canetas de cor padrão (e
diferenci cabines de votação, mesas receptoras e apuradoras, cartazes contendo
orientação ao
alimentação para os mesários, etc.;
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Xl- Fazer gestões, junto ao Poder Público local, para o fornecimento de veículo

para os membros da Comissão Eleitoral e representantes do Ministério Públi
possam acompanhar de perto a votação e realizar o trabalho de fiscalizaç
ão, *
diligências necessárias para aferir possíveis irregularidades;
XII- A confecção, juntamente com as cédulas para votação manual, de crach
formas de identificação dos mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores,
própria Comissão Eleitoral (além de outros servidores que atuarão em caráter
processo de escolha), assim como, dos fiscais indicados pelos candidatos, segu'n
padrão previamente aprovado. que deverão ser a todos distribuídos com a .
devida;
'
XIII- A definição do número máximo de fiscais dos candidatos que poderão aco
trabalhos de votação e apuração, como forma de evitar aglomeração, com a previ
em sendo necessário. haverá “rodízio” entre os mesmos;

XIV- A designação de servidores para atuar nos locais de votação e apuração,
eleitores e prestando apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à própria
Eleitoral.
glº- Para o adequado desempenho de suas atribuições, a Comissão Eleito
assessoramento técnico e administrativo, dentre outros, pela Procuradoria do M
órgão equivalente com conhecimento em matéria de Direito.
52“- No dia da votação, a Comissão Eleitoral permanecerá em regime de plantão, q
se encerrará após a apuração dos votos e proclamação do resultado do processo de ",

gsº- Para facilitar o acionamento dos membros da Comissão Eleitoral, seus t
contato serão fornecidos aos integrantes das Mesas Receptoras e Juntas Apurad
como ao representante do Ministério Público.

Art. l9º. A Comissão Eleitoral enviará ao Presidente de cada Mesa Receptora de
que couber, o seguinte material:
I- Uma(s) lacrada(s)

11- Lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos candidatos habilitados, a
disponível nos recintos das Seções Eleitorais;
lll- Cadernos de votação dos eleitores da Seção;
IV- Cabina de votação sem alusão a entidades externas;

V— Cédulas eleitorais;
Vl- Formulários “Ata da Mesa Receptora de Votos”, conforme modelo fom
Comissão Eleitoral;

VII- Almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do eleitor qu
ou não possa assinar;
Vlll- Senhas para serem distribuídas aos eleitores após as l7horas;
IX- Canetas esferográficas nas cores azul e/ou preta e papéis necessários aos trabal .
X- Envelopes para acondicionar os documentos relativos à mesa;
Xl- Lacre para fenda da uma de lona, a ser colocado após a votação.
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Parágrafo único— O material de que trata este artigo _deverá ser entregue ao

Mesa Receptora, mediante protocolo, acompanhado da relação, na qual o
declarará o que e como recebeu, apondo sua assinatura (código Eleitoral, art. 133,
Art. 20“. Todas as decisões da Comissão Eleitoral serão imediatamente eo
Ministério Público.
Capítulo VI

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

. o na

Art. 21“. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa Receptora de Vo
hipótese de agregação de Seções.
Parágrafo Único- A Comissão Eleitoral, a qualquer tempo, poderá determinar a .
Seções Eleitorais visando à racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que

*

qualquer prejuízo à votação.
Art. 22“. Constituirâo as Mesas Receptoras de Votos um Presidente, um
Secretário e um Suplente, nomeados e convocados pela Comissão Eleitoral.

zw dc
ugortc

*,

,, um

.—
êlº- Serão designados Mesários Suplentes da ordem de 10% (dez por cento) do
para eventuais substituições.
gzº- E facultada a Comissão Eleitoral a dispensa do Suplente nas Mesas Receptmí '
bem como a redução do número de membros as aludidas Mesas, para no

lois)

membros;
ê3º- Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos:
incl
1- Os candidatos e seus parentes, consangiiíneos ou afins, até o terceiro grau,
II- O cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;

[11- As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um d
concorrentes ao pleito;

IV- os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.

54ª- Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos . —
IV do ê3º deste artigo estarão sujeitos a sanções de ordem civil e administrativ

1 a
': tie na

forma prevista pela Lei nº8.429/92.

gsº- O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa Receptora de Votos, 0 t
e a carteira de identidade ou outro documento oficial com foto.

. » «' itor

âõº— Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa de
10 sobre os dados constantes no título de eleitor ou no documento de
confrontando & assinatura do documento de identidade com aquela feita pelo

"'—:.Íonª= : ao.
& sua

presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada;
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57"— A impugnação da identidade do eleitor, formulada por membros da Mesa,
candidatos, Ministério Publico ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmn
escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar;

58“ - Constará na ata as impugnações e o número de votos impugnados;
59“ - Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fiscalização de votação, a
de protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo se
em ata.
Art. 23º - Após a apresentação do eleitor para votar, o mesário deverá certificar se
eleitor consta na listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 24º- Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo será encaminhado :
votação, devendo o mesário colher sua assinatura no caderno de votação.

Art. 25º- Fica assegurado o sigilo do voto mediante:
l- O isolamento do eleitor. apenas para efeito de escolha dos candidatos;

[1- A impossibilidade de ser acompanhado por qualquer pessoa à cabina eleitor
hipóteses previstas nos çãº a 8º do art. Sº, desta Resolução. '
Parágrafo único- Os votos serão efetuados através da cédula eleitoral, onde o elei «.

o número e/ou nome e/ou apelido do candidato.

Capítulo VII
DAS ATRIBUIÇÓES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA

Art. 26º- Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos:
l- Receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos d
Eleitoral;

[1— Comparecer no local de votação, juntamente com os demais membros da Mes
de Votos, até as 07 horas do dia da eleição, para inspeção. do local, instalando :
conferindo e organizando o material de votação;
lIl- Estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo f.
comunicando o impedimento à Comissão Eleitoral, pelo menos 24 (vinte e quatro) &
da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro des
no curso de eleição;

IV- Afixar as listas dos candidatos próximo a cabina de votação;
V- Providenciar almofada com tinta para os analfabetos e os que não pude ,
exercerem o seu direito ao voto;
Vl- Substituir umas e remanejar cédulas eleitorais, caso seja necessário;
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VII- Autorizar os eleitores a votar;

VIII- Informar à Comissão Eleitoral, os fatos que impeçam ou dificultem o inicio
de votação;

IX- Resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
X- Manter a ordem, podendo acionar a Policia Militar ou Guarda Municipal;

Xl- Consultar a Comissão Eleitoral e o Ministério Público sobre ocorrências cuj
deles dependerem;

XlI- Receber as impugnações dos ficais candidatos, consignado-as em ata;
XIII- Fiscalizar a distribuição das senhas;
XlV- Zelar pela preservação das urnas, cabina de votação e da lista contendo os
apelidos e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;
XV- Verificar as credenciais dos representantes e/ou fiscais dos candidatos;

XVI— Coordenar o trabalho do Mesário, Secretário e ficais no intuito de organizar
de eleição;

XVII- Vedar a fenda da uma de lona com o lacre apropriado, rubricado por
Secretário e facultativamente. pelos ficais dos candidatos e do representante dn,
Público;

XIX- Reconhecer todo o material de votação e entrega-lo mediante recibo em 02
com a indicação de hora à Comissão Eleitoral e/ou representante indicado por ela,

vez entregará o material no local designado para escrutínio, para a contagem fin

logo após o encerramento da eleição.
Art. 27º- Compete ao Secretário:

I- Elaborar a ata da eleição, onde constarão as impugnações, os incidentes ocorri -'
da votação e o número de eleitores votantes;

II- Distribuir aos eleitores, às l7horas, as senhas de entrada, previamente
carimbadas, segundo a ordem numérica;

III- Cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.
Parágrafo Único- A ata deverá ser assinada pelo Secretário, Presidente e Mes

fiscais presentes.
Art. 28º- Compete aos Mesários:
I- Identificar o eleitor e entregar o comprovante de votação;
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11- Substituir o Presidente, do modo que haja sempre quem responda pesso
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da el »

Parágrafo único- Não comparecendo o presidente até às 07h30min, assumirá a p
Mesário e a sua falta ou impedimento, o Secretário ou um dos Suplentes inCoordenador Local.
Art. 29º- Compete aos componentes das Mesas Receptoras:
I- Cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Eleitoral;
ll- Registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais na ata e proce -.
do voto em separado;

v: . ita

lII- Verificar a uma de lona e o material necessário para votação, antes do início
em caso de irregularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho M
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, tomando as providências cabiv

IV— Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.
Capítulo VII]

DA VOTAÇÃO
Art. 30º- O processo de escolha será fiscalimdo pelo Ministério Público, pe
Eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Diretos da criança e do adolescente- C
êlº- Poderão permanecer nas Seções de Votação, no mínimo, 07(sete) pessoas,
candidato ou seu fiscal/representante, membros do Conselho Municipal dos
Criança e do Adolescente- CMDCA, representante do Ministério Público, além .,
da Mesa Receptora;
. »
.
gzª- O candidato ou pessoa por ele designada a representa-lo, que por qual-

-« ' ou

omissão venha a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será co
Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retira do local, sem prejuízo
aplicação de outras sanções decorrentes de tal conduta.
Art. 31º- Serão observados na vota Ç ão os se E“ intes Procedimentos:
I- O eleitor, ao apresentar-se na seção e, antes de adentrar o recinto da Mesa
Votos, deverá postar-se em fila;

II- Admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de identificação
Mesa Receptora de Votos. 0 qual poderá ser examinado pelos fiscais dos candi
representante do Ministério Público;

[11- O componente da Mesa localizará o cadastro de eleitores da uma e no cade
o nome do eleitor e o confrontará com o nome constante no documento de identi :
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IV- Não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor será ele convidado a apor s
ou impressão digital no caderno de votação
V- Identificado, O eleitor será instruído sobre a forma de dobrar a cédula após a .
voto, bem como a maneira de coloca-las na uma de lona", '
VI- Entrega da cédula aberta ao eleitor;

VII- O eleitor será convidado a se dirigir a cabina para escrever o nome e/ou :
número do candidato de sua preferência e dobrar a cédula;

VIII - Ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na uma de lona, fazendo- —
a mostrar a parte rubricada ao Mesário e aos fiscais dos candidatos, para que ve '
nela tocar, se não foi substituída;

IX- Se a cédula não for à mesma, o eleitor será convidado a votar à cabina e a
voto na cédula que recebeu:

u

X- Caso o eleitor não queira retomar a cabina, será anotado na ata a ocorrênci
eleitor retido pela Mesa Receptora de Votos, com imediato acionamento .

, «'ª» o
“ão

Eleitoral e do Ministério Público;

Xl- Se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de votar, verificar que se .

«. [: . a
a

ou de algum modo viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou i

a
' do

inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir outra ao Mesário, res
primeira, que será imediatamente inutilizada a vista dos presentes e sem quebra

que o eleitor nela haja indicado;
Xll- Após o depósito da cédula na uma de lona, o Mesário devolvera o dr

de

identificação ao eleitor.
_ uc
to

Parágrafo único— Caso necessário a inutilização de cédulas de votação por erro .
solicitar nova cédula (o fato deverá ser registrado) com O reconhecimento e .
da cédula inutiliutda em separado, nela grifando a expressão “INUTILIZADA” o

Art. 32“ - As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos cadernos de votaç
juntamente com o relatório final/ata da eleição e o material restante será entre ;:

designado para apuração.
o

êlº— O transporte dos documentos do processo de escolha será providenciado pv
Eleitoral ou pessoa que esta designar para este fim;

1

52º- Cabe à Comissão Eleitoral garantir a segurança dos encarregados do transpo
até o local de apuração.

" as

Capítulo IX

DA APURAÇÃO
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Art. 33“ A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após o recebimento das
designado para escrutínio. observados no que couber, os procedimentos previsto
159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta Resolução.

.
T“ ". os

glº- A apuração será feita por meio de umajunta apuradora em número de 03 (trê

mais 02 (dois) auxiliares por seção eleitoral;
êlº- Haverá (“(uma) junta apuradora para 02(duas) urnas de lona;

53“- No caso dos trabalhos, todos os membros das Juntas Apuradoras e respectiv
somente poderão porta e utilizar caneta esferográfica de cor vermelho;

g4º- O representante do Ministério Público será notificado para participar do ato d
caput e os candidatos e seus fiscais credenciados serão convocados para aco
procedimentos relativos à apuração;
55“ - As Juntas de Apuração procederão da seguinte forma:

[- Receberão os documentos da votação, examinando sua idoneidade e regularid :»
quanto ao funcionamento normal da Seção;

ll- Receberão as urnas e providenciarão a abertura das mesmas;
Ill- Resolverâo todas as impugnações e incidentes verificados durante os u
apuração:

IV- Registrarão todos os procedimentos e ocorrências em ata específica para tal.
Art. 34"- Serão consideradas válidas as cédulas que corresponderem ao mom
conforme estabelecido no caput do art. 9ª desta Resolução.

glº- Serão nulos para todos os efeitos, os votos:
l- Que contiverem o número e/ou nome/ou apelido de candidatos inexistentes na r
II- Dados a candidatos inelegíveis ou não registrados para concorrer ao pleito eleita

III- Das cédulas que não estiverem devidamente rubricadas, na forma prevista _
Resolução;

lV- Que tornem duvidosa a vontade do eleitor;
V- Das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham caracteres estranhos ao idioma .*

VI- Das cédulas que contenham rasuras que impeçam o reconhecimento do n
nome e/ou apelido do candidato;
VII- Das cédulas que contenham mais de um nome de candidato à eleição.
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52“ Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá ser
imediatament

Comissão Eleitoral e notificado o representante do Ministério Público.
Art. 35º- A apuração dos votos ocorrerá num local único, especial
mente desig
da seguinte maneira:
[- Retirando-se o lacre das urnas, na presença dos candidatos ou seus
fiscais, . —
Público e dos demais escrutinadores;
ll- Contar as cédulas depositadas na urna;

IIl- Desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as sequencialmente;

IV- Ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões “em branco” ou
“nulo”, s
colhendo-se a rubrica do Secretário;

'

' '

'

V- Preencher no mapa de apuração o número de votos recebidos pelo candidato
no sistema de apuração o numero e/ou nome e/ou apelido do candidato;
VI- Após conferência, gravar a mídia com os dados da votação da Seção especific
51"— As ocorrências relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa
opo

gzº- Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares somente desdobrarão a céd
após a continuação do registro da cédula anterior na uma;
53“ - Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for
confirmação final do conteúdo da cédula.
Art. 36º - Verificada a não correspondência _entre o número seqtlencial da cédula
e o apresentado pela urna. deverão os escrutinadores:
[ — Emitir o espelho parcial de cédulas;
ll — Comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a partir da últim
o momento em que se iniciou a incoincidência;

III — Comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas incoincidentes e
apuração.
Parágrafo único —- Havendo motivo justificado, a critério da Junta Apuradora,

poderá ser reiniciada, apagando-se todos os dados da Seção até então registrados.
Art. 37º — A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas ap

constituirá motivo de nulidade da votação. desde que não resulte de fraude
(Código Eleitoral, art. 16651“)
'
'
'
51" - Se os membros da Junta Apuradora entenderem que a incoincidência resulta
imediatamente acionados a Comissão Eleitoral e notificado o representante do
Público;
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52“- Caso a Comissão Eleitoral entenda necessario anular a votação de uma
dete
determinará sua apuração em separado e recorrerá de ofício para a plenária do C «
Art. 38º- Concluída a contagem de votos. os membros da Junta Aptn'adora
pro
emissão do boletim de uma em 03 (três) vias.

ªlº - Os boletins de umas serão assinados pelos 03 (três) membros da Junta
pelos 02 (dois) auxiliares e, se presentes. pelos fiscais dos candidatos e pelo rep ,

Ministério Público.
Elº - Apenas os boletins de umas poderão servir como prova posterior perante o .“
Art. 39“ - O encerramento da apuração de uma Seção consistirá na emissão duma com os resultados.
Art. 40" - Concluída a apuração de uma uma e antes de se passar à subseqiien ,
serão recolhidas em envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim perm
o dia 06 de outubro de 2019 às 22 horas, salvo se houver pedido de recontage .

quanto ao seu conteúdo.

'

' '

'

Art. 41º - Apuradas todas as urnas, a Comissão Eleitoral receberá o resultado das
apuração e, não havendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos votos p..
lavrando a ata respectiva.
Art. 42- Resolvida às impugnações apresentadas durante a votação, a Comis

divulgará o resultado da eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da C
Adolescente — CMDCA proclamará o resultado da eleição, que será posteriormen

nos órgãos oficiais.
Art. 43º - Após a proclamação do resultado os candidatos poderão apresentar i .
que serão decididas pela Comissão Eleitoral, após ouvida do Ministério Público.

Parágrafo único — Caberá recurso, da decisão da Comissão Eleitoral ao Conselh
dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA, imediatamente após a decisArt. 44" - Os pedidos de impugnação referentes ao resultado geral da eleiç
propaganda irregular de candidatos, deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois)

publicação oficial do resultado, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da O",
Adolescente — CMDCA decidir, em reunião extraordinária especialmente design fim, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo único — A decisão do CMDCA será precedida de parecer da Procurad
do Município, com notificação pessoal ao Ministério Público.

Art. 45" - A pendência do julgamento de recursos não impede a divulgação do
votação, que deverá, no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de alteraç
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Art. 46“ - Uma vezjulgados os recursos, cabe ao CMDCA dar ampla publicidad
final da eleição, sem prejuízo da retificação das publicações anteriormente ef
necessário.
Capítulo X

DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 47“ - Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes será consi
o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).

Art. 48“ - Serão considerados suplentes dos candidatos eleitos todos os demais eu
não forem eleitos, na ordem decrescente de votação.
Art. 49” - Ao final dos trabalhos, a Junta Apuradora e seus auxiliares prrelatórios por regional (mapas da apuração) conforme modelo fornecido pelo 0
duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos os componentes da -..,
fiscais dos candidatos que estiverem presentes e pelo representante do Ministério

quais constarão, pelo menos, os seguintes dados (analogia ao disposto no art.
Código Eleitoral):
1. 0 número de votos apurados diretamente pelas umas;
11. As urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o número de votos an

apurados;
III. A votação dos candidatos, na ordem da votação recebida;

IV. As impugnações apresentadas às Juntas Apuradoras e como foram reso
como, os recursos que tenham sido interpostos. , ,
Art. 50“ - Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, co-

Procuradoria do Município e notificação pessoal do Ministério Público.

Simões Filho, 08 de abril de 2019.

Josefªàçâbosa
Presidente do Conselho Munic p dos Direitos da Criança e do Adolesc
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RESOLUÇÃO (Nº 05/2019)

-,

,.

»»

CM_DCA _

. -

_
Conselho Municipal dos Direitos da Crianç
a e do Adolescente
Simões Filho - BA

RESOLUÇÃO nº 05/2019
Dispõe sobre as condutas ,
candidatos e respectivos fisc
Processo de Escolha dos
'

Conselho Tutelar e sobre o .
de sua apuração.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOL
CMDCA de Simões Filho/BA. no uso de suas
atribuições conferidas pela lei

962/2015, bem como pelo Art.

139 Lei Federal nº8.069/90 (Estatuto

da C“
Adolescente) e pelo Art.7º, da Resolução CONA
NDA nº 170/14, que lhe
presidência do Processo de Escolha dos Membros do
Cón'selhoTutelar e, '
CONSIDERANDO que o Art. 7º, ªlº, letra
“C”, da Resolução CONANDA

n'
dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe
definir as condutas permitid
aos candidatos a membros do Conselho Tutelar;
CONSIDERANDO, ainda. que o Art.1 1, êóº, incisos
III e IX, DA Resolução CO
170/20

14 aponta também ser atribuição da Comissão Eleitor
al do CMDCA, anali :,
em primeira instância administrativa, os pedidos de
impugnação e outros incident
no dia da votação, bem como resolver os casos omisso
s,

RESOLVE
Art. lº- A campanha dos candidatos a membros do
Conselho Tutelar e' permiti
após a publicação da lista final dos candidatos habilitados
no Processo de Esc
encerrada 02 (dois) dias antes da data marcada paraa
votação. ,

Art. 2º- Serão consideradas condutas vedadas aos
candidatos devidamente haProcesso de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de
2019 e aos seus prepost
DA PROPAGANDA
a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa
. sorteio ou vantagem . 3
natureza;

b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos
de instumentos sonoro
acústicos;
e.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto
que pessoa inexperiente
possa confundir com moeda;
d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespe
itar posturas municipai
implique qualquer restrição de direito;
e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem
como órgão ou entí
exerçam autoridade pública;
“
_ ' '
' *
'
f.) fazer propaganda de qualquer natureza. que for veicula
da por meio de pichação. '
tinta, fixação de placas. estandartes, faixa e assemel
hados, nos bens

cujo uso d

cessão ou permissão do poder Público, ou que a ele pertençam, e
nos de uso comu "
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios
, ainda que de p
privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização
de tráfego, viadutos, :
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
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Art. 3º- O desrespeito
às regras apontadas no
Art. 2D desta Resolução
inidoneidade moral. deixando
car
o candidato passível de impugn
ação da candidatura. .
da inobservância do requisit
o previsto no Art.]33, inci
so I, da lei Federal nº ?
(Estatuto da Criança e do Adol
escente).
DO PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO DE CONDUT
AS VEDADAS
Art. 4º- Qualquer cidadão ou
candidato poderá representar
a Comissão Eleitoral do
contra aquele que infringir
as normas estabelecidas por
meio desta Resolução, ins
representação com provas
ou infi'açã .
Parágrafo único- Cabe à com
issão Eleitoral do CMDCA
registrar e fornecer proto
representante, com envio de
cópia da representação ao Mini
stério Público. .
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Art. Sº - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infraç e
vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA de
procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência,
notificação ao infrator para que, se o desejar, apresenta defesa no prazo de 0
contados do recebimento da notificação (Art.] 1, 53“, inciso I, da Resolução Cl

170/2014).
Parágrafo único- O procedimento administrativo também poderá ser insta
pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qual-

m, da

prática da infração.
Art. 6º- A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá no prazo de 02 (dois) dias .“
prazo da defesa:

w .. do

I- arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a in u.
houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o repr

representante, se for o caso;
II- determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em O,
contados do recurso do prazo para defesa (Art. 11, ê3º, inciso 11, Resolução C

170/ 14).
51“ No caso do inciso ll supra, o representante será intimidado pessoalment
comparecer a reunião designada a efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz
argumentos apresentados pela defesa;
52" Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será
representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor cons-

zm ao

gsº Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a '.
reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificad
Art. 7º- Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas .,

= s, a

Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificand

prazo, o representado e, se o caso, o representante, que terão também o mes .
interpor recurso, sem efeito suspensivo, a Plenária do Conselho Municipal d
Criança e do Adolescente (Art. 1 1, ê4º, da Resolução CONANDA nº. 170/2014)

êlº- A plenária do Conselho Municipal dos'Direitos da'Criançã e do adoléscen
02 (dois) dias do término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, —

: cm
' for,

extraordinariamente (Art.] 1. ê4º, da Resolução CONANDA nº 170/ 14)

gzº- No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado
a 3" da presente Resolução.

Ç“, ªlº

Art. 8“— Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo háb
candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da uma e
Parágrafo único- Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do can
da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porven
serão considerados nulos.

—:'..ado
'
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Art. 9º- O (A) representante do Ministério Público
, tal qual determina o . «
Resolução CONANDA nº 170/ 14, deverá ser cientif
icado de todas as decisões
Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de
02 (dois) dias de sua prolaç «
Art. 10º- Os prazos previstos

seguirão a regra do Art. 172 do Código de Preces
Federal nº. 13.105 de 16/03/2015), ou seja,
realizar-se-ão em dias úteis, das 06

(vinte) horas.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

Art. llº— Para que o teor desta Resolução. seja de conhec
imento de todos

os
candidatos, ela deverá ter ampla publicidade, sendo publica
da no Diário Oficial “
ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais
de grande acesso ao public
em rádios, jornais e outros meios de divulgação,
inclusive e. se possível, pela inte

Parágrafo único- O Conselho Municipal dos Direito
s da Criança e do Adol
ampla divulgação dos telefones, endereços eletrôn
icos e locais onde
encaminhadas denúncias de violação das regras de campan
ha;
Art.12º- A fim de que os candidatos não aleguem desconh
ecimento do teor desta
Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com ele em 02
(dois) momentos do
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar:
2.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada relação
dos candidato -:
considerados habilitados - Art.1 1, êSº e êõº. da resolução CONAN
DA nº 170/ 14
b.) na véspera do dia da votação
Parágrafo Único- Em cada uma dessas reuniões, será lavrado Termo
de C
assinado por todos os candidatos a Membros do Conselho Tutelar
e integrantes . '
Eleitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resoluç
ão serão .
respeitadas, sob pena de impugnação da candidatura (Art.1 ], êõº,
inciso 1, da

CONANDA nº 170/14).

Simões Filho-BA, 08 de abril de 2019
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ÓRGÃO/SETOR: SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
JULGAMENTO (TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
EDETAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução de
pavimentação asfáltica, meio fio e passeio em ruas do bairro do Engenho
Novo no Município de Simões Filho, Bahia, conforme Contrato de Repasse
nº 845825/2017.

Após análise das Propostas de Preços das empresas participantes da citada
licitação, nós podemos considerar:

A) ANGRA ENGENHAREA LTDA
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
B) PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUENAS LTDA
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
C) COMPASS ENGENHAREA LTDA - ME
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
D) CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL
E) GAN ENGENHAREA EERELE
Descumpriu o item 8.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de
todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos
eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme
acordo coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela
execução dos serviços objeto desta licitação.
O insumo Servente de Obras APRESENTA valor abaixo da Convenção Coletiva
de Trabalho da Categoria: R$ 4,53 /h.
Os insumos: Pedreiro, encanador ou bombeiro hidráulico, carpinteiro de formas e
demais operários qualificados APRESENTAM valores abaixo da Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria: R$ 7,78/h.

A empresa apresentou os valores da mão de obra da Convenção Trabalhista
de 2017.
F)

REDEM SERVEÇOS LTDA EPP

Descumpriu o item 8.2 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão
de todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos
eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme acordo
coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, de modo a constituir a unica contraprestação pela execução dos
servicos objeto desta licitação.
Descumpriu o item 8.12 - Os licitantes deverão apresentar a Composição dos
Preços Unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária,
detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos itens, e
Contendo os encargos e BDI utilizados, qual deverá ser apresentada na forma
impressa em papel e no formato de planilha eletrônica em Excel gravada em CDR, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços.
APRESENTOU BDI SEM desoneração e no detalhamento de Encargos Sociais:
considerou INSS com O,OO %.
2
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL
G) G3 POLARES SERVEÇOS EERELE
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.

H) LN CONSTRUTORA LTDA

Descumpriu o item 8.1.4 - Composição Detalhada do BDI (Bonificação de
Despesas Indiretas), elaborada de acordo com os parametros estabelecidos neste
Edital, com arredondamento de O2 (duas) casas decimais.

A Empresa APRESENTOU BDE com valor de 30,66 % e considerou a
desoneração da Folha (4,50 %).

Após avaliação das Propostas de Preços, nós desclassificamos as seguintes
Empresas: GAN ENGENHAREA EERELE, REDEM SERVEÇOS LTDA EPP e LN
CONSTRUTORA LTDA por NÃO atender às exigências contida no Edital.

E nós classificamos as seguintes Empresas: ANGRA ENGENHAREA LTDA,
PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUENAS LTDA, COMPASS
ENGENHAREA LTDA – ME, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA E
G3 POLARES SERVEÇOS EERELE.

DESTE MODO DECLARAMOS VENCEDORA DESTA LECETAÇÃO A EMPRESA
ANGRA ENGENHAREA LTDA, POR ATENDER A TODAS AS EXEGÊNCEAS
EDETALECEAS.
NESTE MOMENTO ABRE-SE O PRAZO RECURSAL DESTA LECETAÇÃO.

Simões Filho, O4 de abril de 2O19.

Isacarla dos Santos Silva
Presidente
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL
Orlando de Souza Teixeira
Chefe de Gabinete
Mat. Nº 942355

Crea-Ba Nº 25.502-D
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JULGAMENTO (TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
EDETAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução de
pavimentação asfáltica, meio fio e passeio em ruas do bairro do Engenho
Novo no Município de Simões Filho, Bahia, conforme Contrato de Repasse
nº 847833/2017.

Após análise das Propostas de Preços das empresas participantes da citada
licitação, nós podemos considerar:

A) ANGRA ENGENHAREA LTDA
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
B) PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUENAS LTDA
Descumpriu o item 8.2 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão
de todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos
eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme acordo
coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, de modo a constituir a unica contraprestação pela execução dos
servicos objeto desta licitação.

Descumpriu o item 8.12 - Os licitantes deverão apresentar a Composição dos
Preços Unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária,
detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos itens, e
Contendo os encargos e BDI utilizados, qual deverá ser apresentada na forma
impressa em papel e no formato de planilha eletrônica em Excel gravada em CDR, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL
A Empresa APRESENTOU na Planilha Orçamentária, no Cronograma FísicoFinanceiro e nas Composições de Preços Unitários, valores ilegíveis e
incompreensíveis para determinação do valor da sua Proposta de Preços
para a execução do Objeto da Licitação.

C) COMPASS ENGENHAREA LTDA - ME
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
D) CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
E)

REDEM SERVEÇOS LTDA EPP

Descumpriu o item 8.2 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão
de todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos
eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme acordo
coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, de modo a constituir a unica contraprestação pela execução dos
servicos objeto desta licitação.

Descumpriu o item 8.12 - Os licitantes deverão apresentar a Composição dos
Preços Unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária,
detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos itens, e
Contendo os encargos e BDI utilizados, qual deverá ser apresentada na forma
impressa em papel e no formato de planilha eletrônica em Excel gravada em CDR, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços.

APRESENTOU BDI SEM desoneração e no detalhamento de Encargos Sociais:
considerou INSS com 0,00 %.
F) G3 POLARES SERVEÇOS EERELE
Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL

G) LN CONSTRUTORA LTDA

Descumpriu o item 8.1.4 - Composição Detalhada do BDI (Bonificação de
Despesas Indiretas), elaborada de acordo com os parametros estabelecidos neste
Edital, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais.

A Empresa APRESENTOU BDE com valor de 30,66 % e considerou a
desoneração da Folha (4,50 %).

Após avaliação das Propostas de Preços, nós desclassificamos as seguintes
Empresas: PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUENAS LTDA,
REDEM SERVEÇOS LTDA EPP e LN CONSTRUTORA LTDA por NÃO atender às
exigências contida no Edital.
.

E nós classificamos as seguintes Empresas: ANGRA ENGENHAREA LTDA,
COMPASS ENGENHAREA LTDA – ME, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
GS2 LTDA E G3 POLARES SERVEÇOS EERELE.

DESTE MODO DECLARAMOS VENCEDORA DESTA LECETAÇÃO A EMPRESA
ANGRA ENGENHAREA LTDA, POR ATENDER A TODAS AS EXEGÊNCEAS
EDETALECEAS.
NESTE MOMENTO ABRE-SE O PRAZO RECURSAL DESTA LECETAÇÃO.

Simões Filho, 04 de abril de 2019.

Isacarla dos Santos Silva
Presidente

3

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
08 de abril de 2019
Ano XI • Edição Nº 4447

-44Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - COPEL
Orlando de Souza Teixeira
Chefe de Gabinete
Mat. Nº 942355

Crea-Ba Nº 25.502-D
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ÓRGÃO/SETOR: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5267/2018)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010l2

' ÚF

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019

Autorizamos a empresa: DFG
1 1 .03.2019,conforme solicitações.

CONSTRUÇOES

LTDA,

a

iniciar

os

Conforme condições mencionadas no contrato, celebrado entre a administraçã
d
a empresa supracitada, referente aos serviços de Contratação de empresa

para reforma geral e ampliação das unidades de ensino ENOCK PIMENTE
e PADRE LUIZ PALMEIRA envolvendo a prestação de serviço, de caráte
construtivo de novos equipamentos, com fornecimento de mão de obra,

ramentas e equipamentos necessários para execução de todos os serviç
Filh
na planilha orçamentária, a serem realizados no Municipio de Simões

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5267/2018
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÉNCIA PÚBLICA Nº 005/2018.
CONTRATO Nº: 0010/2019-PMSF
VALOR DO CONTRATO:R$ 6.244.092,08(seis milhões duzentos e quaren
noventa e dois reais

,oito centavos)

Simões Filho. 11 de Ma ço d

DI

019

' s TOLENTINO OLIVEIRA

PREF no

DE ACORDO em

!

l2019

AA; %
KFG CONSTRUÇÓES LTDA

PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, 359 — CENTRO -- SIMOES FILHO/BA
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ÓRGÃO/SETOR: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2019.
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público
aos interessados que realizará Licitação, cujo objeto será: Contratação de empresa
especializada para AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO QUILOMETROS, AMBULANCIA
SIMPLES DE REMOÇÃO TIPO A, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de
Simões Filho/BA. Tipo: Menor Preço. Data: 23/04/2019, às 09h00min (horário de
Brasília). Informações na sala da COPEL ou através do telefone (71)3296-8300, Ramal
300. Aquisição do edital através do site: www.licitacoes-e.com.br. Simões Filho,
20/02/2019. Sirleide Santos de Cerqueira – Pregoeira.
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