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Aos  15  dias do mês de Março do ano de 2019, às  10 horas e 30 minutos, na Sala da

Promotoria de  Justiça da Comarca de  Choró,  se achavam presentes o  representante do  Ministério

Público Dr.  Othoniel Alves de Oliveira, o presidente do CMDCA, Amaldo lnácio de Oliveira e os

Conselheiros Tutelares Douglas Barreto de Lima e Ana Flávia de Sousa Lima.

Iniciados os trabalhos, os membros da Comissão do Processo de Escolha infomaram

os   trabalhos   que   já   estão   sendo   realizados,   bem   como   apresentaram   os   documentos.   Na

oportunidade foi entregue ao presidente do CMDCA a Recomendação n° 02.2019.

Nada  mais  havendo  tratar,  para  constar,  mandou  o  Promotor  de  Justiça  mandou

encerrar   o   presente   temo   que,    lido   e   achado   conforme,   vai   devidamente   assinado.   Eu

(Yandara Bezerra de Andrade), assessora jurídica, digitei-o.
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
N°. 0022019 CMDCA de 15 de Março de 2019

ASSUNTO: Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUçÃO N° 003/2019, do
CMDCA local.

MUNICÍPIO: Choró-CE   DISPoslçÃO LEGAL:  Edital N°. 002/2019

DATA:  15 de  Março de 2019.  lnicio:  13:00 h.  Término:  14:00 h.

LOCAL: Sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ata   da   reunião   extraordinária   do   Conselho   Municipal   dos   Direitos   da
Criança e do Adolescente (CMDCA) realizada  hoje aos Quinze dias do  Mês de
Março de Dois  Mil e Dezenove,  na sala deste conselho,  sito à  Rua  Coronel oão
Paracampos,1410,  Alto  do  Cruzeiro  -Centro  Administrativo  Expedito  Quirino
Borges

Realizou-se      a      reunião      extraordinária,      deste      colegiado,      com
representantes  do  segmento  do  poder  público  e  sociedade  civil,  onde  o  Sr.
Presidente    Sr.    Arnaldo    lnácio    de    Oliveira,    declarou    aberta    a    reunião,
deliberando-se   a   seguinte   pauta:   Processo   Unificado   de   Escolha   dos
Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela
RESOLUÇÃO N° 003/2019, deste conselho.

0  Senhor  Presidente,  disse  que  em  torno  da  pauta  comunicou  que  por
meio de ofício  n.  37/2019,  expedido pelo Ministério Público do estado do Ceará
/  3a  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Quixadá,  através  do  Promotor  Dr.
Othoniel Alves de Oliveira,  onde requisitou na data de hoje 15/03/2019,  reunião
com   o   esta   presidência   e  os   membros   da   Comissão   Especial   Eleitoral,  já
constituída  conforme  a  Resolução  N°.  001/2019  de  11  de  março  do  corrente
ano,  conforme  termo  de  audiência  lavrado  pela  respectiva  promotoria  e  pelos
senhores  Arnaldo  lnácio  de  Oliveira  (presidente  do  CMDCA),  Douglas  Barreto
de  Lima  (Coordenador da  Comissão  Eleitoral  Especial)  e Ana  Flávia  de Sousa
Silva (Membro da Comissão).

Em   linhas   gerais   o   Sr.   Presidente   disse   que   a   promotoria   requisitou
documentos   preliminares   ao   processo   de   escolha   o   que  foi   devidamente
apresentado,   após  questionando  o  promotor  com   relação  a  quantidade  de
votos  por eleitor,  nos  respectivos  candidatos,  foi  determinado  que  cada  eleitor

poderá  votar  apenas  em  um  único  candidato,  conforme  regulamentação  por
meio   do   Conselho   Estadual   dos   Direitos   da   Criança   e   do   Adolescente
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(CEDCA),  CONANDA  Resolução  170/2014,  enfatizando  que  a  lei  é  clara  e  a
interpretação é obvia.

Foi  inclusive esclarecido  que a  mesma determinação á foi  aplicada  aos
municípios de Banabuiú, Canindé e demais pelos quais responde e que caberá
agora ao conselho institucionalizar a conduta.

Na  seqüência o  Sr.  Presidente  diante  da  determinação,  respaldada  por
lei, o Sr.  Presidente colocou em Regime de votação: Quem for a favor de que
o e[eitor vote em apenas  um  candidato ao a conselho tutelar,  permaneça
como está, quem for contra se manifeste.

Colocado em  Regime de Votação,  feita a coleta dos votos apurou-se o
resultado: 5 votos a favor / 1  voto contra. Como votaram os conselheiros:

CONSELHEIRO SEGUIMENTO VOTO
Douglas Barreto de Lima Socjedade Cjvjl Favorável
Antonio Gilberto Silva de Almeida Poder Público Favorável
Ana Flávia de Sousa Lima Poder Público Favorável
Francisco Francimar de Sousa Sociedade Civil Contra
Renei Benício de Sá Freitas Scx3iedade Civil Favorável
Nailton Honório de Lima Socjedade Civil Favorável

Desta  forma  o  Sr.  Presidente  declara  aprovado,  ficando  a  partir  desta
data   regulamentada no âmbito deste município que o eleitor terá  direito em
apenas  01  (um)  voto,  ou  seja  votando  apenas em  Lim  candidato  apenas
uma  única  vez,  a  matéria  seguira  paTa  resolução,  a  ser encaminhada  a
promotoria de justiça.

Na seqüência ficou definido e aprovado por unanimidade que o processo
de classificação será realizado por meio de   prova específica a ser elaborada e
aplicada empresa e/ou profissional qualificado,  sob a supervisão dos membros
da Comissão Especial Eleitoral.

Nada  mais  havendo  há  tratar,  senhor  presidente  agradeceu  a  todos  e
todas,  determinou  que se procedesse com  a  leitura da  presente ata,  que  em
segujda  foi  discutida,  aprovada  e  lavrada,  por  mim  Ana  Patrícia  de  Lima  -
Secretária Executiva.

Choró/Ce,  15 de Março de 2019

Secretária Executiva
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA

Comissão Eleitoral Especial do Processo de Escolha do
Conselho Tutelar -2019

CMDCA F`ua Cel. Joao Paracampos. N°.1410, Al.o do Cr`izelro
Choró -CE -CEP: e3.960-OOO

CHORO-CE E+nall: cmdca.choro.ce.oov®dmail.com Fones: (88) 9 88661238
Criado pela Lol MuniclDal N°. 068/96

RESOLUÇÃO C.E.C.T N° 001  de 28 de Março de 2019

Dispõe    sobre    a     PUBLICAÇAO     DO     EDITAL
CMDCAN°.0022019          que       regulamenta       o
Processo de Escolha Unificado dos Membros do
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024.

®
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0     CONSELHO     MUNICIPAL     DOS     DIREITOS      DA     CRIANÇA     E     DO
ADOLESCENTE   (CMDCA)   do   Município   de   CHORÓ/CE,   no   uso   de   suas
atribuições conferidas pela  Lei  Municipal N° 426 de 2015,  bem como pelo art.  139
Lei  Federal  n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo art.  7°,  da
Resolução CONANDA n° 170/14, que lhe conferem a presidência do Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

CONSIDERANDO que o art.  7°,  §1°,  Ietra "c",  da  Resolução  CONANDA n°
170/14,  dispõe  que  à  Comissão  Eleitoral  do  CMDCA  cabe  definir  as  condutas
permitidas  e  vedadas  aos  (às)  candidatos  (as)  a  membros  do(s)  Conselho(s)
Tutelar (es);

CONSIDERANDO,  ainda,  que o art.11,  §6°,  incisos  111  e  lx,  da  Resolução
CONANDA  n°  170/14,  aponta  também  ser  atribuição  da  Comissão  Eleitoral  do
CMDCA, analisar e decidir, em primeira instância administrativa;

CONSIDERANDO,  a  conformidade de  todos  os  atos  preparatórios  para  o
processo de escolha  conforme consta  no  Relatório  Circunstanciado da  la  Etapa
do   Processo   Unificado  de   escolha  dos   Membros   do   Conselho   tutelar  2019,
protocolizado no Ministério Público sob o n°. 216 em 21/03/2019.

CONSIDERANDO,  a  conformidade do  EDITAL  N°.  003  de  18 de  Março de
2019,  protocolizado no Ministério Público sob o n°.  218 em  21/03/2019 e consulta
para ao órgão ministerial nesta data.

CONSIDERANDO,    o    prazo    legal    para    publicação   do    referido    edital
conforme EDITAL C.E.C.T N°.  001/2019, que trata do calendário de atividades do
processo de escolha.

RESOLVE:
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ART.1° -Tornar público a partir desta data o EDITAL N°.  003 de 18 de Março de
2019, na forma da Lei, para que se surta seus efeitos legais.

ART.3°  -  Os  candidatos  a  fim  de  oumprir os  prazos  devem  observar  o  EDITAL
C.E.C.T  N°.   001/2019,   que  trata  do  calendário  de  atividades  do  processo  de
escolha.

Art.   3°  -  Esta   resolução  entra  em  vigor  revogadas  todas  as  disposições  em
contrário,

Choró/CE, 28 de Março de 2019

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE

Coordenador da Comissã
DE  LIMA
leitoral Espeoial

CUMPRASE
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PREFEITURA  MUNICIPAL
Lei  Municjpal  n°:  426/2015  de  18  de junho  de 2015

Ementa:    Altera    a    lei    n°:    216    de    21    de   junho    de    2005

adequando-a  aos  termos  da  Lei  Federal  n°:   12.696  de  2012.
regulamenta   a   eleição   para  o   Conselho  Tutelar  e   dá   outras

providências

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE CHORÓ-CE

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eü promulgo a seguinte Lei:

Art  1°  A  lei  Municipal  n°:  216  de  21   de junho  de  2005  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,   nos

termos  da  Lei  12.696  de  2012.  e  ainda  consoante  dispõe  o  art   217  da  Lei  Orgânica  do  Munici-pio  cle
Choró-Ce.

Art.2°   Fica   mantido  o  Conselho  Tute!ar  já  criado  e   !nstalado,   Órgão   permanente  e  autônomo,   não

jurisdicic>nal,   encarregado   pela   sociedade  de   c!esempenhar  funções  administrativas  direcionadas   ao
cumpr.imento dos direitos da cnança  e do adcilescente.

§1°-Enquanto  Órgão  público autônomo.  no  desempenho  cle  suas  atribuições  legais,  o  Conselho Tutelar
Íiào  se  subordína  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  municipais,  ao  Poder Judiciário ou  ao  Ministério
Público

§2°-Cada   Conselho  Tutelar,   Órgão   integrante  da   administração   pública   !ocal,   será  compcsto   por  05
(cincc))   membros,   escolhiclos  pela  população   local  para  um  mandato  de  04   (quatro)  anos,   permítida
uma (01)  única   recondução:  mecliante  novo  processo  de escolha.

§3°-A recondução   permitida  por uma  única  vez,  consiste  nci  direito  do  conselheiro  tutelar de  concorrer
ao mandato subsequente,  em  igualdade de condições com  os c!emais pretendentes,  submetendo-se ao
riiesmo   processo   de   escolha   pela   sociedade,   {nclusive   a   realização   de   prova   de   conhecimentcis
especificos,  vedada qualquer outra forma de  rec,ondução.

§4°-A  poss!bilidade  de  uma  Única  recondução  abrange  todo  o  território  dc,  Município,   sendo  vedado
concorrer  a   um  terceiro   mandatc]   consecutivo  ainda   que   para   c`  outro  conselho  tutelar  existente   riíi
mesmo  Município.

§5°-0   Conselheirc   Tutelar   deverá   trabalhar   em   regime   de   c]edicação   exclusiva,   sendo   vedada   a
cumulação  com  qualquer o'utro  cargo,  funçãc  ciu  ativ!dade

DAS  GARANTIAS  DOS  CONSELHEIROS TUTELARES

Art.  3°-Aos Cor\selheiros Ti.telares é asseguradc o direito  a:

§1°-Cobeftura  prevídenciária;

§2°-gozo   de   férias   anuais   remuneradas`   acresciclâs   de   1/3   (`um   terço)   do   valor  da   remuneração
mensal;

§3°-!icença-maternidade.

Centrc Aciministrati\.o  Expedito Qi,irino  Borges,  Choró -Ceará  i,:CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381096
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§4°. iicença-paternidade;

§5°-gratificação  natalina.

DAS ATRIBulçõES

Art 4° São atribuições do Conselho Tutelar:

§1°  -Atender  as  crianças  e  adolescentes  nas  hipóteses  previstas  nos  afts.  98  e  105,  aplicando  as
medidas  previstas  no  art   101,  1  a Vll;

§2°-Atender e aconselhar os pais ou  responsável   aplicando as  medidas  previstas no art.129,  !  a Vll,

§3°-Promover a execução de suas decisões,  podendo  para tanto:

1-  requisitar  serviços  públicos  nas  áreas  de  saúde.   educação,   serviço  social,   previdência,   trabalho  e
segurança,

11-   representar  junto   à   autoridade   judiciária   nos   casos   de   descumprimento   injustificado   de   suas

deliberações.

lll-encaminhar   ao   Ministério   Público   noticia   de   fato   que   constitua   infração   administrativa   ou   penal

contra os direitos da  criança ou  adolescente,

lv -encaminhar à autorídade judiciária os casos de sua competência;

V-providenciar a  medida  estabelecida  pela  autoridade judiciária,  dentre  as  previstas  no  art.101,  de  1  a

Vl,  para o adolescente autor de ato  infracional;

Vl -expedir  notificações,

Vll-requisitar Certidões de  Nascimento e de Óbito de criança ou  adolescente quando  necessário;

Vlll-   assessorar  o   Poder   Executivo   local   na   elaboração   da   proposta   orçamentária   para   planos   e

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

lx -representar,  em  nome da  pessoa  e da família,  contra  a violação dos direitos  previstos  no art  220,  §
3°,  inciso  1  da  Constituição  Federal;

Xl  -representar ao  Ministérío  Público  para  efeito  clas  ações  de  perda  ou  suspensão  do  poder familiar
depois  de  esgotadas  as  possibilidades  de  manutenção  da  criança  ou  do  adolescente  junto  à  família
natural.

Xll-promover   e    incentivar,    na    comunidade   e    nos    grupos    profissionais,    ações    de    divulgação    e
treinamento  para o  reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes

§4°-Se  no  exercício  de  suas  atnbuições,   o  Conselho  Tutelar  entender  necessário  o  afastamento  do
convívio   familiar,   este   deverá   comunicará   /.r?coní/r7enf/.   o   fato   ao   Minístério   Públíco,    prestando-lhe

informações  sobre  os  motivos  de  ta!  entendimento  e  as  providências  tomadas  para  a  orientação,   o
apoio e a  promoção social da família

Art.5°  As  decisões  do   Conselho  Tutelar  scimente  poderão  ser  revistas  pela   autorídade  Judiciária  a

pedido de quem tenha  legitimo  interesse.

Centro  Admin.istrativo  Exped`ito Quir.ino  Borges,  Choró -Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381096



<:|`',i>,-L`  F,o  IC\L,tl(,  {_.qT,+,

PREFEITURA MUNICIPAL
Art.6°  Constará  na  lei  Orçamentária  municipal  previsão  dos  recursos  necessários ao funcionamento  do
Conselho Tutelar e à  remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

DO PROCESSO DE ESCOLHA

Ari.7°  Os  membros  do  Conselho  Tutelar  serão  esco!hidos  segundo  o  princípio  majoritário,   pelo  voto

secreto  e  facultativo  do  cidadão  do  Municíp!o.  através  de  eleições  realizadas  sc)b  a  coordenação  do
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente-CONDICA  e  fiscalização  do  Mmistério
Público  local

§1°-Serão   escolhidos   no   mesmo   pleito   para   o   Conselho   Tutelar  o   número   mínimo   de   05   (cinco)
suplentes;

u  _          §2°-havendo vacância de cargo assumirá o suplente que houverobtido o maior número de votos,

§3°-0  processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  ocorrerá  em  data  unificada  em  todo  o
territóric)   nacional   a   cada   04    (quatro)    anos,    no    primeiro   domingo   do    mês   de   outubro   do   ano

subsequente ao da eleição  presic]encial

§4°-A  posse  dos  conselheiros  tutelares  ocorrerá  no  dia   10(dez)  de  janeiro  do  ano  subsequente  ao
processo de escolha,  e ocorrerá em sessão solene

1-o   candidato eleito  deverá  apresentar Declaração  em  formulário fornecido  pelo  Conselho  dos  Direitos

da   Criança   e   do   Adolescente   de   que   dispõe   de   40(quarenta)   horas   semanais   em   regime   de
exclusividade  para   as atividades do Conselho Tute!ar,  condição s/.r7 qua rior}   para  receber a  posse

§5°-No  processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  é  vedado  ao  candidato  doar,  oferecer,
prometer  ou  entregar  ao  eleitor  bem  ou  vantagerri  pessoal  de  qualquer  natureza,  inclusive  brindes  de
pequeno valor.

1-              o  candidato  que  incorrer  nesta   infração  terá  mpugnadci  o  registro  de  sua  candidatura  pela
Comissão Organizadora  do  processo de escolha

DA CONSTITUIÇÃO  DA COMISSÂO  ORGANIZADOFU

Art.8°  Será  constituída  a  Comissão  Organízadora  do  processo  eleitoral  cle  escolha  dos  Conselheiros
Tutelares em  reunião  do  Conselho  dos  Direitos da  Criança  e  do  Adolescente-CONDICA marcada  com
a função precípua de exarar resolução que determinará os  membros desta mesma   Comissão.

Art.9° A candidatura é  individual  e  sem  vinculação  a  partido  político.

Art  10  Poderão  concorrer  nas  eleições  para  os  cargos  de  Conselheiros   pessoas  que  preencherem  os
seguintes  requisitos;

§1°-ldade superior a  21  anos comprovada através de  um  doc`umento de identificação;

rovada através de

§3°-ldoneidade    moi.al    comprovada    através    de    certidões    negativas    dos    caftórios    e    fo!ha    de
antecedentes  policiai.

Centro Ac!m',nistrativo  Expedito  Quirino  Borge5,  (,no!.Ó -Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381096
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PREFElluRA MUNICIPAL
§4°-Ter  cursado  no  mínimo  o  Ensino  Médio,  com  comprovaçãc)  através  de  diploma  ou  Certificado  de
cx)nclusão de Curso,

§5°-Aprovação   prévia   em   prova   escnta   de   suficiência   promovida   pela  comissão  eleitoral,   versando
§obre conhecimento dos  princípios e  normas gerais do  Estatuto da Criança e do Adolescente.

§6°Disponibilk]ade de tempo de 40(quarenta)  horas  semanais.

Aft.11-A  Comissão   Organizadora   do   processo   de   escolha   dos   membros   do   Conselho  Tutelar  e   o
Conselho  dc6  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente   baixarão  Edftal  fixando  a  data  das  ek5ições  e
abrindo  inscrições para  os  candidatos:  estabelecendo  entre a  abertura  das  inscrições e  a  data  do pleito
um  período  mínmo de 45(quarenta e  cincc))  dias

§1°-As   inscrições   de   candidatos   serão   feitas   no   prazo   de   15(quinze)   dias   contados   a   pariir   da
pubncação  do  edita!,  e  serão  recebidas  em  dias  úteis  no  periodo  compreendido  entre  sh  e   15h   no
Centro de  Referência de Assistência Social -CRAS do Mun¢Ípio de Choró-Ce.

§2°No  ato  da  inscrição  o  candidato  deverá  apresentar  cópia  autenticada  dos  seguintes  documentos
cadastro de  pessoa  física,  Cehidões  de  antecedentes  cnminais da Coma_rca  de Choró-çÊ,  Comarca  de
Quixadá-Ce na !ustiçaL£ornum  Estadual, `Juizado  Especial  e !tis_tjij£g  FedÊ[±L

§3°0  pedido  de  inscrição  será  autuaco  pela  Comissào  eleitoral  abrindo-se  vista  ao  representante  do
Ministério   Público   para   eventual   impugnação     pelo   prazo   de   05(cinco)   dias,   decidindo  a   Comíssão

Organkadora em  igual  prazo.

Art.12      Terminado   o   prazo   para   a   inscrição   a   Comissão   Organizadora   do   Processo   de   escolha

piiblicara  edital  que  sera  afixado  em   locais  púbiicos  e  divulgado  através  dos  meios  de  corr`unicaçào
local

§1°-No  ed.til  que  trata  o  caput  deste  ariigo  constarão  os  nomes  dos  candidatos  inscritos  e  fixará  o
prazo   de   10   (dez)   dias   a   contar   do   dia   seguinte   à   data   da   publicação   para   o   recebimento   de
impugnação  por qualquer cidadão.

§2°-Oferecida  impugnação esta  será  encaminhada  ao  MinistérK)  Público  para  a  manífestação  no  prazo
de cinco  (05)  dias,  decidindo a  Comissão Organizadora em  gual  prazo

Aít.13  Das  decisões  relatwas  às  impugnações  caberà  recurso  ao  Conselho  dos  Direitos  da  Criança  e
do Adolescente-CONDICA   no  prazo cle   (05)  cinco dias contando da  impugmção.

Artl4   Vencidas   as   fases   de   impiignação   e   recurso   o   Conselho   dos   Direitos   da   Criança   e   do
Adolescente  -  CONDICA    mandará  publ)car  edftal  indicando  dia,   horario  e  loca!  bem  como  os  nomes
dos candidatcG habilitados para  a  realização da  p,ova  escnta   de sufmiência.

§1°-A  classificação  dos  candidatos   será  feita   com   base  em   nota   obtida   em   prova   escrita,   senclo
considerado   habilitado   ao   pleito   cjs   candidatos   que   obtiverem      nota   igual   ou   supericw   a   07(sete),
condição  indispensável  para concorrer ao  pleito.

§2°-A  lista  dos  candklatos  habilitados  ao  pleito  será  publicado  em  edital.

Art.15  Definidos  os  candidatos  que  concorrerão  ao  pleito:  a  Comissão  Orga"zadora  do  Processo  de
escolha  convocará    eleiçãc  mediante  edital  pubiicando  a  data,  o  dia,    o  horário  e  o  local  da  votação
bem como a lísta dos candidatos habnüdos.

Centro Administrativo  Expedito  Quirino  Borges,  Choro --Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone: (88)34381096
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PREFEITURA  MUNICIPAL
Art  16  Qualquer cidadão  portador de Título  Eleitora!  e  com  domicílio  eleitoral  no  Município  de  Choró-Ce
estará apto a votar nas eleições  para Conselheiro Tutelar

Art.17  0s  componentes  da  mesa  apuradora   são  escolhidos  por  `indicação  do  presidente  do  Conselho
dos Direitos da  Criança e do Adolescente-CONDICA,  e terá a  seguinte composição:

§i°-Presidente;

§2°-Secretário

§3°-Dois (02)  mesár.ios.

Art.   18   Na  cabine  eleitoral  será  obrigatoriamente  afixada   uma  relação  com  os  nomes  de  todos  os
candidatos.

Art.   19   A   junta   apuradora   será   assim   composta:   representantes   da   Comissão   organizadora   do

processo  eleitoral,  técnicos  da  Secretaria  de  trabalho  e  desenvoMmento  social,  Conselho  dos  Direitos
da Criança e do Adolescente.

Art.20  A  Junta  apuradora  fará  a  contagem  dos  votos  [ançando  os  totais  apurados  por  urna  em  um
mapa  discriminativo,  onde  constará  o  número  de  seção  e  iocal  de  funcionamento,  o  número  de  votos
válidos  para cada candidato,  votos  nulos e votos em  branco.

Parágrafo  único-  No  caso  de  empate  entre  os  candidatos,   consíderar-se-á  eleito  o  de  maior  idade

passando  o  candidato  mais  novo  para  o  lugar  seguinte  na  ordem  decrescente  de  classificação  até
obter os cinco mais votados.

Art.21   Aos  candidatos  é  facultado  Índicar  até  02(dois)  fiscais  por  sessão  eleitoral,   cuja  qualificação
completa  deverá ser entregue  no  CRAS  no  prazo  de  15(quinze)  dias que  antecede o  pleito eleitoral,  no
horário de  sh  àsl5h.

§1°-A Comissão  Organizadora  do  processo  de  escolha  fornecerá  a  cada  fiscal  de  urna  uma  credencial
para que este tenha acesso à sessão eleitora!

§2°-0  fiscal  poderá  requerer a  impugnação  cle  qualquer voto,  fazendo  a junta  apuradora  o  registro  do
fato  por  escrito  com  tcidas  as  alegações  do  fiscal  devericlo  o  voto  ser  recebido  em  separado  para

posterior  julgamento   do   Conselho  dos  Direitos  da   Criança  e  do  Adolescente-  CONDICA,   ouvido  o
Ministério  Público.  o  qual  operacionalizará     as  ações  necessárias    para  manter a  ordem  e  evitar atos

que de qualquer  forma   possam  prejudicar a  ordem dos trabalhos ou  influir no resultado das e!eições.

Art.22  ApÓs  o  término  do  horário  de  votação,  pen'odo  compreendido  entre  as  sh  e  as  17  h  do  dia  do

pleito  eleitoral,  o  Presidente  das  respectivas  sessões  levará  a  urna  e  a    depositará,  mediante  recibo,
nas dependências do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo  ún.ico-  0  Presidente  da  Comissão  Organizadora  somente  iniciará  o  processo  de  apuração
dos votos após a chegada de todas as urnas

Art.23  A  Junta  Apuradora  fará  a  contagem  dos  votos  lançando  os  totais  apurados,  urna  por  urna,  em
um   mapa   discriminativo   no   qual   cons{ará   o   númerci   da   sessão   eleitoral   e   o   respectivo      local   de
funcionamento,  o  número  de  vc)tos  vá!idos  para  cada  candidato,  o  total  de  votos  brancos  e  o  tota!  de
votos nulos.

Centro Admin'istrativo  Expedito  Quirino  Borges,  Choró -Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381096
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Parágrafo  único-  No  caso  de  empate  entre  os  candidatos  será  considerado  eleito  o  de  maior  idade

passando  o  candidato  mais  novo  para  o  lugar  seguinte  na  ordem  decrescente  de  classificação  até
obter os cinco (05)  mais votados

Art.24 0 Ministério  Púbico fiscalizará todas as fases do  processo eleitoral e resolverá os casos omissc)s
e conflitos surgidos,  requerendo,   se  necessário,  a ação do  Poder Judiciário para  solução final.

Art.25  0correrá  a  perda  do  mandato caso  o  Conselheiro  incorra  em  qualquer das   seguintes  condutas,
seja de modo isolado ou  cumulativo:

§1°-Que  for  condenado  por  sentença  transitada  em  julgado  pela  prática  de  crime  ou  contravenção
penal,  Ou;

§2°-Que  faltar  aos  trabalhos  do  Consc.lho  Tutelar  sem  justificativa  por  05(cinco)  vezes  seguidas  ou
10(dez) vezes intercaladas,  ou;

§3°-Que descumprir com suas atribuições e competências

§4°-Que não  mantiver a dedicação exclusiva exigida  para o exercício do cargo;

§5°-Que  tenha  oferecido   qualquer  vantagem   ao  ele.itor  em   troca  de  voto   por  ocasião  do  pleito  de
escolha;

§6°-Em  se verificando  qualquer das  situações  descritas  no  §1°  ao  §5°  será  instaurada  Sindicância  que
poderá   culminar  com   Processo  Administrativo   Disciplinar  conduzido   pelo   Conselho  dos   Direitos   da
Criança  e  do  Adolescente  CONDICA,   nos  termos  da  Lei  Complementar  001/93  de  10  de  março  de
1993,  sendo assegurado ao Conselheiro a ampla defesa,

§7°-  Em  caso  de declaração de  vacância  do  cargo  de  Conse!heiro  Tutelar pelo  CONDICA,  o  Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente dará  posse imediatamente ao suplente.

Art.26  Todas  as  despesas  com  a  preparação,   organização  e  realização  das  eleições  do  Conselho
Tutelar serão custeadas pe!o Município  de Choró-Ce.

DOS  IMPEDIMENTOS

Art.27  São  !mpedidos  de  servir  no  mesmo  Conselho  mando  e  mulher,  ascendentes  e  descendentes,
sogro  e  genro  ou  nora,  irmãos,  cunhados,  durante  o  cunhadio,  tio  e  sobr.inho,  padrasto  ou  madrasta  e
enteado.

Parágrafo   Único  -  Estende-se  o  impedimento  do  conselheiro,   na  forma  deste  artigo,   em   relação  à
autondade judiciãria  e  ao  representante  do  Ministério  Publico  com  atuação  na  Justiça da  !nfância  e  da
Juveritude,  em  exercicio  na Comarca,  Foro  Regional ou  Distrital.

DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS

Ah 28  As  reuniões  do  Conselho  Tutelar são  públicas   podendo  ser  reservadas  por  sua  deliberação  ou

quando a matéria da  pauta o exig'ir.

Art.29 0  Conselho Tutelar funcionará  ininterruptamente 24  horas diariamente.

An 30  Esta  lei entra  em vigor na  data  de  siia  publicação   ficando  revogadas as  disposições em  sentido
contrário.

Centro Administrativo  Expedito  Quirino  Borges,  Choró -Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381Ü96
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PREFEITUF`A  MUNICIPAL

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ-CE AOS  DEZOITO (18)  DIAS  DO  MÊS DE JUNHO
DO ANO  DE  2015.

Prefeito Municipal de Choró-Ce.

Centro Administrativo  Expedito  Quirino  Borges,  Choró -Ceará  (CEP: 63.950-000)

Telefone: (88)34381096
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EDITAL DE  PUBLICACÃO  N°:426.2015.06.18

0  Prefeito  Municipal  de  Choró-Ce,  no  uso  da  competência  que  lhe  confere  o  artigo
28,  inciso X da  Constituição do  Estado do  Ceará e ainda:  a  Lei  Orgânica  do  Município,
a   Lei   Mun.icipal   n°..140/2000  de  22  de  fevereiro  de  2000  resolve  publicar  mediante
afixação  em  local  próprio  e  de  acesso  público,  na  sede  da  Prefeitura  e  da  Câmara
municipal a  Lei  Municipal de n°: 426 de  18 de junho de 2015,  nesta data.

® PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE

CUMPRA-SE

#ê°D:tupREàEbTgââg:Ei:àFâ.LDECHORo-cE,AosistDEzo,To,D,ASDo

-----

José io Rodrigues Mendes
Prefeito Municipal

Centro Administrativo  Expedito  Quirino  Borges,  Choró -Ceará  (CEP:  63.950-000)

Telefone:  (88)34381096
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PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER PGM

Z=

Consulta rcalizada pela Comissão Eleitoral Especial do

Processo  de  Escolha  do  Conselho  Tutelat,  acerca  da

existência  de  previsão  de   candidat`m  por  meio  de

chapas e se existe previsão lçgal relativa à quanüdade de

votos Pot eleitof.

BR13VE REmTÓMo.

Trata-se de consulta realizada peh Ptesidência da Conrissão Eleitoral Especial

do  Processo  de  E§colha  do  Consclho  Tutelar,  haja  vista  a  necessidade  de  apresentação  do

modelo do edital da eleição que se avizinha, ao D. reptcsentante do Ministério Público atuante

na Comatca.

Cita   o   Oficio   C.E.C.T.   n.°   02/2019,   de   15.03.2019,   que   a   Resolução

CONANDA n.° 170/2014 teíia previsto que a candidatufa às vagas do Consemo Tutelat seria

de cará®er individual, noma esta que teria sido acatada na Resolução ChDCA n.° 005/2019, de

15.03.2019,  e  que  após  reunião  com  o  D.  representante  ministerial  em  Choró/Ce.,  restou

definido que cada eleitot §ó poderi vota.r em `m candidato.

Questiom   a   Comissão   Eleitoral   Especial   do   Processo   de   Escoma   do

Conselho Tutclat, acerca da existência, na LeSslação Municipd, de ptevisão de candidatura ao

Consemo Tutelar por meio de chapas, e se exi§te previsão legal rehtiva à quantidade de votos

por cleitor em um candidato que disputa mesma atribuição/cargo no pleito.
Além   das   resoluções,   o   oficio   em   questão   aborda   temas   que   estão

disdplimdos na I£i Fedetal n.° 8.069/90 e na I£i Municipàl n.° 426/2015.

Eis o sintético rehtório.

Paço Munidpal Expedito Q`iirino Borges
Av. Corondjoão Pa[acmpos,1410 -Alto do CÍuzem. CEP: 63.950Jm {horó -CE CNP|: 16.538.408/Oml-51
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DA ANÁLISE.

De  princípio,  há  de  se  tet  que  a  resposta  ao  quesdonamento  acerca  da

posribilidade de  candidatura às vagas  do Conselho Tutelar por meio de chapas é inequívoca,

haia vista a existência de Resolução do CONANDA  (n.°  170/2014)  a qual ptevê sugestão de

que a candidat`m será frita, PREFERENCIAIMENTE, de foma pessoal/individual, sendo

que,  tendo  aceitado  dita  possibilidade,  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adole§cente - ChDCA de Choró, por meio da Resolução n.° 005/2019, transfomou aqueh

u             Possibilidade em noma cogente a set obcdecida no p[ocesso eleitofal de eleição às vagas do
Conselho  Tutelar  no  Município,  não  se  havendo  que  fflar  na  possibihdade  de  inscrição  de

chapas no processo eleitoral.

Nem  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  nem  a  l.ei  Municipal  n.°

426/2015   tratam  especificamente   desta   primeria  questão,  ou   seja,   não  mencionam   se  a

candidat`m se dari por meio de chapa ou será pessoal/individual.

No que tange, pot outro lado, acera da quanüdade de votos por eleitot num

u

candidato  que  disputa  ta.l cargo  no  pleito,  tal questionamento  é,  deveta§,  com todo respeito,

flórico e indevido. Ora, 0 processo elcitorial ao cargo de conselheiro tut€lar do Município tem

por  finalidade  escolher quem.  dentre  a  população  que  preencha  os  requisitos  legais  e  tenha
interesse,  pos§a  ocupar  as  vagas  em  tão  importante  Consemo.  Trata-se  da  escolha  de  um

representante municipal que ocupará um caigo de foma temporária e terá mzí#w púbüco, sobre

o que a douttina menciona:

"Os membros do ConseDio Tutelat, por sua vez, exefc€m fiinção pública considemda.

pof    expfessa    disposíção    legal,    serriço    púbüco    felevante,    a8®im    o    fazendo,
t.ansitofiamcnte, 8em qualqu€t vhculo empregatlcío ou estat`iüfío con o Mtiricbio,

podendo ou não Bcrcm fcmuncaado8.

Com efeito, a fiinção dc Conselhcieo Tutelar: a) comspond€ a ÂmçÃo púbHca felevanú;

b) é excocida cm ca.áte. tfansitório (mandato cletivo); c) pode mr seu exerclcio realizado

gtatLútamente, conquanto Berá ou não femune.ada. a critério do Conselho Municipal dos
Direít®  da  Criança  e  do  Adolcsccntc  c  d)  é  ocupada  sem  gerar  qualquer  vhc`ilo

Paço M`inidpal Expedito Quimo Boq3es
Av. Coronel]oÃo Pmcaiiipos,1410 -Alto do Cfuzem. CEP: 63.950-000 -horó -CE CNpj: 16.53&408/Oml -51
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empregadcio ou estatutáfio do scu exefcmte con o cstc cstatal pam o qual Bc etLcot)tm

setvindo. (...)

Por  coíolário,  não  podcm  usuhiit  discriciomriamente  dos  mesmos  disfcios  a  cBtcs

oonftridas no Estatuto dos  Sefvidof€8  Públicos Municipaio, 8ó faz;endo jua aos dioeitos

quc mc fotem atnl]uJdos cspccificamcnte pcla lcgiBhção pertinencte . m foma por cla
eatabelccida, os quai8, rc88àlte-8e, utg€m scfcm compadris com a nat`ireza da fimção

quc  exefcem."  (BRANCO,  Paulo  josé  Azevedo.  Nat`if\eza  ]tir[dica  do  Conscüieifo
Tutcla.,                 aftigo                 publicado                 em                 htp:/ /www.am.bim-

juridico.com.bt/8ite/index.i]hph_link=fevista_arigps_leit`ira&ardgo_id=1508)

Ota. neste sentido, a eleição, em bora não sendo, se aproxima às eleições para

escolha dos representante§ do Exccutivo e do Lerislativo municipais, ou seja, tem pot base os

mcsmos princípios, a mesma lódca, sendo, a possibmdade de que um eleitor vote mais de

uma vez num candidato que dísputa mesmo catgo no pleito diante dos demai8, algo

sequet  codtado  em  nosso  sistema  em  se  tratando  do  Proces§o  Urificado  de  Escolha  dos

Mcmbros Conselho Tutelar, sendo, pois, a ideia de quem um eleitor vote mis de uma vez,

própria de quem confimde a sericdade da coisa pública com o descompromisso dos programas
telcvisivos.

Ora, as hipóteses para tal pos§ibilidade são absudas, senão vejamos: sc todos

os  eleitotes  do  Município  podem  votar  nas  eleições  par\a  o  preenchimento  dos  cargos  no

Consemo  Tutelar,  setia  impraticável  que  se  tivesse  uma  uma  pata  cada  eleitor,  a  fim  de

\/            possibiütar que,  cada um quc quisesse, passasse  o período de votação todo votando no  seu
candidato. De outro lado, se um eleitor pudesse votar mis de uma vcz, este poderia ocupar a

uma por longo periodo de tempo, atrasando e/ou impedindo que outms eleitores votassem, o

que não se pode coritat.
Porta.nto,  embora  a  ledslação   federal  e  municipal  não  mendone,  nem

tampouco  as  Resoluções  do  CONANDA  e  do  CMDCA  de  Choró/CE.  Se  refiram,  os

princípios  aplicáveis  ao processo eleitoraL no caso, indicam que cada eleitor someate poderá

vo¢a.r uma única vez cm certo candidato para ocupar ta.l cargo.

0 am 309. do Código Eleitoíal ¢£i Fedeml n.° 4.737/1965) prevê:
"Att. 309. Votar ou temar vo¢ar mais de uma vcz, ou cm lugar dc outfcm:

Pena - rcclu®ão até toês ano9."

Paço Mumcipal Expcdito Quimo BOH6
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Assim sendo, sendo a I£i Eleitoial de aplicação subsidiária no presente caso,

entende esta Proc`mdoria Municipd que, na forina da Resolução a®CA n.° 005/2019 e das

disposições do Códgo Eleitoral bmsfleiro, especialmente a do art. 309, que as  candidaturas às

vagas ao ®nseuio Tutelar de üoró/G., devam ser apresentadas de foma individualizada, ou

seja, sem possibihdade de inscrição de chapa e, de  outro lado, que cada eleitor só pode emitir

um único  voto  durmte  o  pleito  eleitoml  a ser aberto  para  o  pi€enchimento  das  vagas  antes

mencionadas.

CONCLUSÃO.

Diante dos elementos  relatados e amlisados acima, importa concluir pela

impossibihdade  juridica  de  que  as  candidatums  sejam  apresentadas  em  chapas,  ou  seja,  a

candidat"s deverão ser apresentadas de forma individualizada, bem ainda, que cada eleitor

só tem o direito de votar uma úrica vez, num único candidato. Este é o pareccr, s.mj.

Choró/Q., 15 de março de 2019.

_rT
`1 -,-

Femando Antonio Pinhei.o Goiana Filho

OAB/CE n.° 17.842

Procurador do Município
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