
RESOLUÇÃO Nº 02, DE 05 DE ABRIL DE 2019

O  CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO

ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG - CMDCA, no uso

de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e

do  Adolescente,  a  Lei  estadual  nº  21.163/2014,  Lei  Municipal  nº  991/06  e  suas

alterações, Resolução nº 152/2012 e Resolução nº 170/2014 ambas expedidas pelo

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA,

RESOLVE:

Art.  1º O processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar

deverá observar as seguintes diretrizes:

I - o processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas

para membros titulares e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes;

II  -  a  candidatura  deverá  ser  individual,  não  sendo  admitida  a

composição de chapas, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso II, da

Resolução nº 170/2014, do CONANDA e artigo 14 da Lei  Municipal  nº 991, de

2006; 

III - é facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco)

dias contados da publicação das candidaturas registradas, aquelas que não atendam

aos  requisitos  exigidos,  indicando  no  instrumento  impugnatório  e  os  elementos

probatórios.

§  1º  A  Comissão  Especial  Eleitoral  estimulará  e  facilitará  o

encaminhamento  de  notícias  de  fatos  que  constituam  violação  das  regras  de

campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.

REGULAMENTA  O  PROCESSO  DE
ESCOLHA  UNIFICADA  DE
CONSELHEIROS  TUTELARES  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



§  2º  A  Comissão  Especial  Eleitoral  será  responsável  por  dar

publicidade ao processo e comunicar o Ministério Púbico sobre as etapas.

Art.  2º Os  candidatos  a  Conselheiro  Tutelar  deverão  preencher  os

seguintes requisitos:

I  –  idoneidade  moral,  comprovada  por  folhas  e  certidões  de

antecedentes  criminais  extraídas  na  esfera  estadual  e  militar,  neste  último  caso,

apenas para agentes militares, em atividade ou não, certidões de antecedentes cíveis

ou outros documentos que comprovem a idoneidade do candidato, notadamente por

folhas de antecedentes criminais (ATO DA INSCRIÇÃO); 

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

III – residir no Município de Elói Mendes há mais de um ano; 

IV – estar no gozo de seus direitos políticos, comprovado por meio do

Titulo de Eleitor e Certidão de quitação Eleitoral; 

V – possuir  escolaridade de nível médio,  comprovada por meio de

diploma  ou  Histórico  Escolar  ou  Declaração  de  Conclusão  de  Curso  no  Ensino

Médio; 

VI – comprovação de experiência profissional de no mínimo 12 (doze)

meses, com criança e/ou adolescente, mediante documentos hábeis, tais como cópia

autenticada  da  contratação  em carteira  de  trabalho  e/ou  declaração  da  respectiva

entidade, com firma reconhecida em cartório; 

VII – submeter-se a uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente, em caráter eliminatório, formulada segundo deliberação

da  Comissão  Eleitoral  Organizadora,  designada  pelo  Conselho  Municipal  dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 



VIII – não estar exercendo mandato eletivo; 

IX –  submeter-se  à  avaliação  psicológica,  em caráter  eliminatório,

sendo aprovado aquele que for considerado apto ao exercício da função; 

X  –  não  ter  sido  penalizado  com  a  destituição  da  função  de

Conselheiro Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos;

XI - apresentar Certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais

expedidas pela Justiça Estadual  (atestado de antecedentes “nada consta” expedido

pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais);

XII - apresentar comprovante de quitação com as obrigações militares

(homens); 

XIII  –  possuir  Carteira  Nacional  de  Habilitação  –  CNH,  categoria

mínima B, a ser comprovado no momento da posse; 

XIV - obter pelo menos 50% da prova específica.

§  1º  No momento  da  inscrição  o  candidato  deverá  apresentar  RG,

CPF,  comprovante  de  residência  atualizado  e  comprovar  o  cumprimento  dos

requisitos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI e XII deste artigo.

§  2º  Não é  permitida  a  candidatura  de  Conselheiros  Tutelares  que

estão no segundo mandato consecutivo.

§ 3º  São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher,

ascendentes  e  descendentes,  sogro  e  genro  ou nora,  irmãos,  cunhados,  durante  o

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



§ 4º Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo,

em relação  à  autoridade  judiciária  e  ao  representante  do  Ministério  Público  com

atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca.

Art. 3º Cada candidato poderá registrar, além do nome, um apelido, e

terá um número oportunamente sorteado pela Comissão Eleitoral.

Art. 4º A etapas do Processo de Escolha Unificado de Conselheiros

Tutelares, bem como as datas de cada etapa:

Evento Data
Publicação do Edital 06/04/2019

Impugnação do Edital 05 dias para impugnação do edital após

publicação
Resultados dos Pedidos de Impugnação 14/04/2019
Inscrições no site da FUMESC Entrega

da Documentação na sede da Prefeitura.

Rua Cel. Antônio Pedro Mendes, 225 –

Centro de Elói Mendes 

22/04/2019 à 31/05/2019

Análise da documentação dos candidatos Até dia 20/06/2019
Publicação dos candidatos com

inscrições deferidas e Indeferidas 21/06/2019
Prazo para recurso 24/06/2019 à 28/06/2019

Divulgação do Resultado dos Recursos e

Resultado Final dos Candidatos aptos

para participar da Prova objetiva 

01/07/2019

Prova objetiva de Conhecimento do

Estatuto da Criança e Adolescente

07/07/2019

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 08/07/2019
Recursos sobre o gabarito da Prova

objetiva 

09/07/2019

Resultado Preliminar da Prova objetiva e

Gabarito final 

15/07/2019

Prazo para recurso sobre o resultado

preliminar 

16/07/2019

Divulgação do Resultado dos candidatos

aprovados 

19/07/2019

Convocação para Avaliação Psicológica



(Somente candidatos aprovados na prova

Objetiva) 

22/07/2019

Divulgação do Resultado da Avaliação

Psicológica 

26/07/2019

Dia de Votação 06/10/2019
Resultado da votação 07/10/2019

Impugnação dos candidatos 07/10/2019 à 09/10/2019
Resultado definitivo e homologação do

conselho 

11/10/2019

Diplomação e Posse dos Conselheiros

tutelares e suplentes 

10/01/2020

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Elói Mendes/MG, 05 de abril de 2019.

JOÃO PAULO DA SILVA ROCHA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


