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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º04/2013/CMDCA/VG 

 

Dispõe sobre a convocação de Processo Eleitoral 
para Membros do Conselho Tutelar – Unidade Grande 
Glória - Gestão 2014/2016, e dá outras providências. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea Grande-
MT, no uso de sua competência, atribuída pela Lei Municipal nº. 3.223/2008, de 22 de Outubro de 2008 e alterações 
promovidas pela Lei Municipal nº 3.488 de 1º de Julho de 2010 e Lei Municipal 3.850 de 27 de Dezembro de 2012, 
atendendo ao disposto na Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social: 

FAZ SABER que o Pleno do CMDCA/VG, com as orientações do Ministério Público 

Estadual – Comarca de Várzea Grande, RETIFICA a deliberação da abertura de inscrição para o processo 

eleitoral de escolha de membros do Conselho Tutelar – Unidade Grande Glória de Várzea Grande – MT, que será 
implantado em 2015.  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Será responsável pela operacionalização do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, a Comissão 
Eleitoral, constituída por decisão da Plenária nº.206 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de 4 de Setembro deste corrente ano, e nomeada pela Resolução nº. 04/2013/CMDCA/VG de 05 de Setembro de 2013, 
e com aceite dos novos membros da Gestão 2014-2015, com a seguinte composição: 

 Presidência: Leandro Fábio Momente; 

 Secretária: Bernadete Miranda; 

 Membros: José Marcio Braga, Cibele Alves da Silva e Clovis Gonçalves de Campos. 

§1º - A participação no processo de seleção está condicionada à comprovação pelo candidato, dos requisitos 
constantes deste edital. 

§ 2º - Este edital será divulgado na imprensa escrita e eletrônica local, e na Sede do CMDCA/VG, Avenida Castelo 
Branco, 2500 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Órgãos do Poder Público Municipal.  

I – Através do endereço eletrônico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea 
Grande-MT:   cmdcavg@gmail.com  

II – Através da mídia eletrônica de divulgação: www.varzeagrande.mt.gov.br, e outros interessados que se 
dispuserem a apoiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, dando toda a transparência possível 
ao presente processo seletivo e eletivo. 

§ 3º - Compete a Comissão Eleitoral:  

a) Organizar e coordenar o processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

b) Decidir dos recursos e das impugnações; 

c) Designar os membros da Mesa Receptora dos votos; 

d) Receber os pedidos de inscrições dos candidatos concorrentes; (já finalizada) 

e) Providenciar as credenciais para os fiscais; 

f) Receber e processar toda a documentação referente ao processo eleitoral; 

g) Providenciar junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, os recursos financeiros necessários à 
realização das eleições; 

h) Decidir os casos omissos do presente edital; 

II - DAS ETAPAS 

Art. 2º - O Processo de escolha se realizará em três etapas: 

I) 1ª etapa: Inscrição (já finalizada); 

II) 2ª etapa: Seleção Escrita 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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III) 3ª etapa: Seleção pelo Voto popular livre e democrático. 

III - DAS INSCRIÇÕES   -   (já finalizada) 

Art. 3º - As inscrições serão realizadas na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - 
CMDCA – anexo a Secretaria Municipal de Assistência Social, à Avenida Castelo Branco, 2500 – Bairro Água Limpa 
Várzea Grande-MT, em seu horário de funcionamento, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h.  

IV – DOS REQUISITOS   -   (já finalizada) 

Art. 4º - São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:  

a) Reconhecida idoneidade moral;  

b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos;  

c) Residência fixa no município de Várzea Grande, preferencialmente na área de atuação do Conselho Tutelar; 

d) Estar em gozo de seus direitos políticos; 

e) Diploma de nível médio ou equivalente. 

V – DO NÚMERO DE VAGA 

Art. 5º - Serão eleitos pelo voto direto e secreto de sufrágio universal, 5 (cinco) cidadãos brasileiros natos, ao cargo de 
Conselheiro Tutelar, como titulares e 5 (cinco) suplentes, dos candidatos que previamente forem classificados em 
seleção escrita. 

Parágrafo único - Serão considerados aptos ao processo eleitoral os candidatos que forem classificados no processo 
prévio de conhecimentos gerais e específicos, da legislação e procedimentos legais sobre a legislação vigente das 
políticas para a criança e adolescente em nível nacional, estadual e municipal.  

VI – INSCRIÇÃO  -  (já finalizada) 
Art. 6º - A inscrição constará do preenchimento de formulário padrão do CMDCAVG, retirado na sede do CMDCA/VG, 
disponibilizado aos interessados e aptos no ato da inscrição. (já finalizada) 
§1º – O candidato deverá recolher a taxa de inscrição, no valor de R$50,00 (cinquenta Reais), com depósito efetuado em conta 
bancária do Fundo Municipal da Criança e Adolescente – Caixa Econômica Federal – Agência 0790-0, Conta Corrente 102-9, 
operação 006. 
§2º - Não será aceito comprovante de depósito em envelope. 
§3º – Estarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição os cidadãos que comprovarem inscrição familiar no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, de que trata o decreto nº. 135 de 26 de junho de 2007, por meio de indicação do Número 
de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único, como membro de “Família de Baixa Renda” e/ou seja, doador de 
sangue. 
§4º – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar o comprovante de Identificação Social - NIS, devendo preencher 
documento declaratório de sua condição financeira, para que seja isento do recolhimento da taxa de inscrição.  
Art. 7º - No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 
§ 1º - Currículo completo, com os seguintes documentos: 

1. Foto 3x4, recente; 
2. Cópia da Cédula de Identidade e CPF;  
3. Título de Eleitor;  
4. Declaração pessoal atestando que reside no município de Várzea Grande há mais de 2 (dois) anos ininterruptos, com 

reconhecimento de assinatura por semelhança pelos serviços delegados notariais deste município; 
5. Anexar dois comprovantes de residência (contas de luz ou telefone com vencimento a partir de 30 de Agosto de 2013); 
6. Certidão negativa civil e criminal expedida pelo cartório distribuidor da Comarca de Várzea Grande, dos últimos dois anos; 
7. Certidão negativa civil e criminal da Justiça Federal – acessível pela pagina: www.mt.trf1.gov.br Link Certidões; 
8. Certidão da Justiça Eleitoral constando que está em pleno gozo dos direitos políticos, do mesmo modo que informe o 

domicílio eleitoral e comprovante de votação nas três últimas eleições ou justificativas eleitorais – acessível na pagina: 
www.tse.gov.br – link serviços ao eleitor; 

9. Certificado de graduação escolar em Nível Médio completo e/ou equivalente;  
10. Comprovante de conhecimento básico em informática; 
11. Comprovante de experiência em trabalho com criança e adolescente, por dois anos ininterruptos; 
12. Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 
13. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. 

§ 2º - Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou juntamente com os originais para confirmação no 
ato da inscrição de sua autenticidade como verdadeiro. 

http://www.mt.trf1.gov.br/
http://www.tse.gov.br/
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§ 3º - A comprovação da reconhecida idoneidade moral do interessado dar-se-á através da apresentação de Certidão emitida pelo 
órgão competente, Antecedentes: Cívil Criminal (Fórum da Comarca de Várzea Grande e Justiça Federal), sendo vedada a 
habilitação como candidato o interessado que possua certidão positiva, cível ou criminal, que possua medida judicial incompatível 
com o exercício da função de Conselheiro Tutelar.  
§ 4º - O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do candidato no conhecimento e aceitação de todos os termos fixados no 
presente edital e em prévia aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal 
n° 3.223/2008 de 22 de Outubro de 2008, alterações promovidas pela Lei Municipal nº. 3.488 de 1º de Julho de 2010 e Lei 
Municipal nº 3.850/2012 de 27 de Dezembro de 2012. 
§ 5º - O pedido de inscrição que não atender às exigências deste edital será cancelado, bem como tornado nulo a qualquer tempo, 
todos os atos dele decorrentes. 
§ 6º - Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, sendo permitida a inscrição por Procuração Pública desde 
que apresentado o respectivo mandato, com original e cópia, acompanhados de documento de identidade do procurador. 
§ 8º - Ultrapassada a fase anterior será publicada a lista com os nomes dos candidatos habilitados ao processo Seletivo em 
avaliação escrita e posteriormente os classificados ao processo eletivo. Abrindo-se o prazo de 72 horas para eventuais recursos 
que deverão ser entregues no local de inscrição, seguindo-se decisão do Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

VII - DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 8º - São impedidos de servir, no mesmo Conselho Tutelar, cônjuges, parceiros com união estável/convivente, 
ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados, tio, sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, 
conforme o Artigo 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990 – ECA). 

Art. 9º - Ficarão impedidas de participar do processo aquelas pessoas que foram penalizadas com a destituição da 
função de Conselheiro Tutelar, nos 5 (cinco) anos antecedentes a este processo Seletivo e Eletivo. 

VIII – DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÉVIA E ELEITORAL 

Art. 10 - O Processo de Seleção Prévia em conhecimentos gerais, legislativo e Eleitoral obedecerá ao seguinte 
calendário:  

I. Período de Inscrição: de 7 de outubro a 25 de outubro de 2013, em local definido conforme o art. 3º 
deste Edital; 

II. Deferimentos e Indeferimentos: 30 de outubro de 2013; 

III. Prazo para interpor recursos junto a Comissão: 1º de novembro de 2013; 

IV. Divulgação dos candidatos habilitados: 8 de novembro de 2013; 

V. Seleção prévia escrita de conhecimentos gerais e legislativos: 1º de novembro de 2014, às 14h00; 

VI. Divulgação do gabarito da seleção escrita: 02 de novembro, domingo a partir das 18h00; 

VII. Divulgação do resultado final da seleção escrita: 15 de novembro de 2014; 

VIII. Início da campanha: 16 de novembro de 2014; 

IX. Seleção pelo voto popular livre e democrático: 17 de janeiro de 2015; 

X. Posse dos eleitos: 02 de fevereiro de 2015. 

Parágrafo único – Os candidatos que tiverem indeferido a sua solicitação de inscrição por não fazer jus a isenção de 
taxa, terão prazo para recolhimento até 5 de novembro de 2013, devendo solicitar abertura e reanálise do pedido de 
inscrição. (já finalizada) 

IX - DA SELEÇÃO PRÉVIA: 

Art. 11 - A seleção prévia será realizada em única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório. 

 § 1º - Participarão da seleção prévia, constituída de prova escrita, os candidatos cujas inscrições forem homologadas. 

§2º - A prova escrita será realizada no dia 1º de novembro de 2014 das 14h às 18h em local a ser definido em edital 
complementar. 

§3º - O candidato deverá comparecer ao local determinado para a prova com antecedência mínima de trinta minutos do 
horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta), cédula oficial de carteira de 
identidade ou de habilitação (com foto) original ou ainda de Carteira Profissional e comprovante de inscrição. 
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§4º - Caso o candidato não possua, no dia da realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em Órgão Policial ou o 
protocolo de solicitação da segunda via, juntamente com outro documento oficial, com foto, que o identifique. 

§5º - O candidato que não portar o comprovante de inscrição poderá prestar a prova, desde que seu nome conste na 
lista de candidatos inscritos, e que apresente o documento de identidade. 

§6º - Na prova escrita avaliar-se-ão conhecimentos referentes às legislações, conhecimentos específicos das 
atribuições do Conselho Tutelar, prova de língua portuguesa e de conhecimentos gerais. 

§7º - Conteúdo programático: 

 

 Seleção 
escrita 

Área de Conhecimento  Nº de questões Valor por questão Peso total 

Legislação e conhecimentos específicos 30 1 30 

Português 10 1 10 

Conhecimentos gerais  20 1 20 

Total máximo de pontos 60 

 

I. Legislação e Conhecimentos específicos - Constituição Federal de 1988, título VIII Da ordem Social; Lei 
8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Municipal nº 3.223 de 22 de Outubro de 2008, Lei 
Municipal nº 3.488 de 1º de Julho de 2010 e Lei Municipal  nº 3.850 de 27 de Dezembro de 2012.  

II. Português - Compreensão e interpretação de textos; tipologia textual. Ortografia oficial, acentuação gráfica, 
emprego das classes de palavras, estrutura e processo de formação das palavras; concordância nominal e 
verbal; regência nominal e verbal. 

III. Conhecimentos Gerais - Conhecimentos básicos de informática, de internet Explorer, Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint). História e Geografia Regional e Local. 

 

§8º - Para a realização da prova escrita será fornecido um caderno de prova contendo as questões e folha de 
respostas. 

§9º - A prova escrita será composta de 60 (sessenta) questões objetivas, de múltipla escolha e, em qualquer questão 
da prova, haverá somente uma alternativa correta, sendo que o candidato deverá selecionar apenas uma resposta 
dentre as 5 (cinco) alternativas apresentadas. 

§10 - O candidato deverá assinalar nas questões propostas, sua escolha na folha de respostas, que será o único 
documento válido para a correção da prova. 

Art. 12.  Atribuir-se-á nota zero à questão: 

I. Com mais de uma opção assinalada;  

II. Com rasura ou ressalva; 

III. Sem opção assinalada; 

IV. Assinalada a lápis; 

V. Quando a alternativa assinalada for incorreta. 

§ 1º - Terminado o tempo da prova, a folha de respostas deverá ser entregue sem protelação ou qualquer alegação. 

§ 2º - A nota máxima atribuída à avaliação seletiva será de 60 (sessenta) pontos, e a nota mínima para a classificação 
será igual ou superior a 42 (quarenta e dois) pontos. 

§ 3º - Será considera nula a prova do candidato que se retirar do recinto, durante a sua realização, sem a devida 
autorização da Comissão Eleitoral ou Fiscal de Sala;  

§ 4º - Não haverá segunda chamada para as provas, nem a realização das mesmas fora da data, do horário e do 
espaço físico predeterminados. 

§ 5º - Não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, GPS, receptor, gravador, 
calculadoras ou similares), livros, códigos, ou qualquer outro material de consulta, bem como a utilização de boné, 
chapéu ou similar. 
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Art. 13. Será excluído do recinto de realização da prova e eliminado do processo Seletivo e Eletivo, por ato da 
Comissão Eleitoral, o candidato que: 

a) Tiver atitude de desacato e desrespeito com qualquer dos integrantes da Comissão Eleitoral e fiscal 
designados pelo CMDCAVG, ou autoridades presentes; 

b) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou pessoa estranha, por gestos, verbalmente 
ou por escrito, bem como se utilizando de qualquer material proibido por este edital. 

c) Art. 14 - Poderão ser protocolizados recursos ao gabarito da prova escrita na Sede do CMDCA/VG, nos 
dias 08 e 09 de novembro de 2014, no horário das 08h às 11h00 e das 14h00 às 17h, tendo como 
destinatário a Presidência da Comissão Eleitoral do CMDCA/VG. 

§ 1º. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados quanto à questão recorrida e serão analisados pela 
Comissão Eleitoral, que emitirá seu parecer sendo que a decisão final caberá à presidência da Comissão Eleitoral do 
CMDCA/VG que poderá, inclusive, antes da decisão, fazer novas diligências. 

§2º. Serão indeferidos os recursos que não se apresentarem devidamente fundamentados quanto ao recorrido, bem 
como os interpostos fora do prazo. 

§3º. A publicação do resultado dos recursos da prova escrita dar-se-á no dia 12 de novembro de 2013, a partir das 
15h00, através de edital a ser afixado no Quadro Próprio de Editais na Sede do CMDCA/VG e posterior publicação na 
impressa escrita e eletrônica no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br. 

VI - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Art. 15 - A pontuação para classificação final será de 70% (setenta por cento) das questões do processo seletivo 
escrito. 

Art. 16 - Ocorrendo igualdade de pontuação terá preferência para efeito de classificação: 

I - O candidato que tiver a maior idade, 

II – O candidato que tiver maior tempo comprovado de experiência em trabalhos com crianças e adolescentes. 

Art. 17 - Serão considerados aptos para concorrer no processo eleitoral os candidatos classificados na seleção escrita 
que obtiverem aproveitamento não inferior a 70% (setenta por cento) na avaliação prévia. 

Art.18 - O resultado e a classificação final dos candidatos aprovados serão divulgados na impressa escrita e 
eletrônica até o dia 15 de novembro de 2014 e através do endereço eletrônico http://www.varzeagrande.mt.gov.br. 

X - DA DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA 

Art. 19 - Juntamente com o resultado dos recursos, atendido os requisitos deste edital, a comissão poderá divulgar os 
candidatos habilitados, por meio de edital nos meios de comunicação escrita e eletrônico, bem como fará afixar na sede 
do CMDCA/VG e Órgãos do Poder Público Municipal da cidade de Várzea Grande. 

Parágrafo único - Na hipótese de não ocorrer à divulgação do resultado na forma do caput deste artigo, a Comissão 
Eleitoral terá o prazo de 48 horas para fazê-lo. 

Art. 20 - A candidatura é individual e pessoal, sendo permitida a propaganda e divulgação dos candidatos, utilizando os 
seguintes meios de comunicação: 

I. Fixação de faixas e panfletos, desde que atendam os dispositivos legais da Legislação Federal e 
Municipal que disciplina o uso de espaços urbanos; 

II. Santinhos do candidato habilitado; 

III. Reuniões familiares e privadas; 

IV. Mensagens, SMS (Torpedos), blogs, sites, e-mail, rede sociais e contatos telefônicos; 

V. Serviços de alto falantes, obedecendo aos limites impostos pela legislação, quando próximo a 
unidades de ensino, hospitais, templos religiosos e órgãos públicos. 

Parágrafo Único - entende-se que os mecanismos de divulgação que não constem neste edital estão terminantemente 
proibidos.  

XI - DAS ELEIÇÕES 

Art. 21 - O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, mediante disciplina da legislação 
vigente e convocação por edital da Comissão Eleitoral, designando dia hora e local para realização do pleito.  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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§ 1º - Na unidade escolar indicada, funcionarão quantas seções eleitorais forem possíveis. 

§ 2º - O CMDCA/VG fará a divulgação em meio de comunicações escrita, dos locais de votação, devendo a Comissão 
Eleitoral através de Edital, disciplinar e torná-los público em até 10 dias antes da realização do processo eletivo. 

Art. 22 – Estarão habilitados a votar os munícipes com domicilio eleitoral em Várzea Grande, maiores de 16 anos, 
inscritos no TRE-MT; nas Zonas e Secções da Região do Grande Glória, nos termos da Resolução nº 002 do 
CMDCA/VG, publicada em 27 de fevereiro de 2009 – Jornal Correio Varzeagrandense página 14; que disciplinou as 
áreas e competência de atuação dos Colegiados Tutelares nesta municipalidade. 

§ 1º - Ao se apresentar para exercer o seu direito a voto todos os cidadãos deverão apresentar-se, munidos de Título 
Eleitoral e Cédula de Identidade ou outro documento oficial que tenha foto, à mesa receptora de voto. 

Art. 23 – O sistema de votação será instalado, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Parágrafo Único – Caso seja possível a disponibilização pelo Tribunal Regional Eleitoral de Urnas Eletrônicas, o 
CMDCA/VG e Comissão Eleitoral, envidará os esforços necessários para operacionalizar a sua utilização no presente 
pleito. 

Art. 24- O eleitor poderá votar em apenas 1 (um) candidato. 

§ 1º - Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar. 

§ 2º - A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus respectivos números.  

§ 3º- O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato por meio da marcação de um “x” no campo reservado para o 
exercício de seu ato.  

§ 4º - Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, além do 
citado no parágrafo anterior, acarretará nulidade do voto.  

Art. 25 - Cada candidato poderá credenciar no máximo 2 (dois) fiscais para eleição e apuração, e este será identificado 
por crachá, fornecido pelo CMDCA/VG. 

Art. 26 - O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e apuração, composta por 3 (três) 
membros, a saber: 1 (um) presidente (Conselheiro do CMDCA/VG ou cidadão designado e nomeado pelo CMDCA/VG) 
e 2 (dois) mesários (servidores públicos credenciados pelo CMDCA/VG). 

Parágrafo único - Não poderá compor a mesa receptora de votos cônjuge, parentes consangüíneos e afins até 4º grau 
dos candidatos. 

Art. 27 - No dia da eleição, não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa: fazer qualquer tipo de propaganda 
eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos ou particulares; e realizar propaganda em carros de som 
ou outros instrumentos ruidosos. 

Parágrafo único - Em caso de descumprimento das normas indicadas no caput deste artigo, o candidato terá sua 
candidatura cassada e seus votos não serão computados por ocasião da apuração. 

Art. 28- A decisão de cassação da candidatura será tomada pelo CMDCA/VG, ouvida a Comissão Eleitoral. Neste caso, 
será instaurado processo administrativo em que o candidato terá direito a ampla defesa em peça escrita no prazo de 3 
(três) dias, tendo o CMDCA/VG igual prazo para proferir a decisão. 

Art. 29 - A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, processo eletivo, votação e apuração) estará a cargo do 
Ministério Público. 

Art. 30 - Não será permitida a presença dos candidatos junto à mesa receptora de votos e apuração. 

Art. 31- A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento das eleições. 

Parágrafo Único – As seções de votação funcionarão das 8h às 17h; horário este que não será prorrogado em 
hipótese alguma. 

Art. 32 - Quanto aos votos em branco e nulo, não serão computados para fins de votos válidos. 

XII – DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE. 

Art. 33 - Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a contagem dos votos e sua apuração, sob 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público. 
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Parágrafo único - Os candidatos poderão apresentar impugnação na medida em que os votos forem apurados 
cabendo decisão à própria mesa receptora pelo voto majoritário, com recurso do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente, que decidirá em três dias, facultada a manifestação do Ministério Público. 

Art.34- Concluída a apuração dos votos decididos os eventuais recursos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente proclamará o resultado providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados, com 
números de sufrágios recebidos.  

Art. 35- Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os 5 (cinco) seguintes, pelas 
respectivas ordens de votação, como suplentes. 

Art. 36 - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de votos. 

Art. 37 - A posse dos eleitos para o Conselho Tutelar dar-se-á em 02 de fevereiro de 2015, em sessão solene do Pleno 
do CMDCA/VG. 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38- Os membros escolhidos como titulares e suplentes serão submetidos a estudos sobre a legislação específica 
das atribuições do cargo e a treinamentos promovidos por uma Comissão a ser designada pelo CMDCA/VG logo após a 
posse, com auxílio do Ministério Público. 

Art. 39 - Os membros do Conselho Tutelar eleitos serão remunerados tendo por base o equivalente ao nível DGA -5 do 
quadro de cargos comissionados do município, cujas atribuições deverão ser exercidas em regime de dedicação 
exclusiva, observando o que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República. 

Art. 40 - As atribuições e obrigações dos Conselheiros e Conselho Tutelar são as constantes da Constituição Federal, 
da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Legislação Municipal em vigor. 

Art. 41- A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições do 
processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

Art. 42- A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 
em especial por ocasião da investidura do cargo, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

Art. 43 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação dos resultados finais, 
junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 44 – A disciplina deste Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumadas as providências ou eventos que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para 
a posse, circunstância que será mencionada em Edital Complementar a ser publicado. 

Parágrafo Único – as possíveis alterações e acréscimos poderão ocorrer, sempre tendo observado qualquer 
necessidade estrutural da organização do processo, observada a legislação vigente. 

Art. 45 – Todas as despesas decorrentes do processo eleitoral serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.      

Art. 46 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização do Pleno do Conselho Municipal 
dos Direitos e da Criança e do Adolescente e Ministério Publico Estadual. 
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