CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Presidente Costa e Silva, nº 329 - Centro
88.340-404 – Camboriú – SANTA CATARINA

EDITAL Nº 001/2015
Dispõe sobre o processo de eleição para escolha dos
membros do Conselho Tutelar e seus Suplentes, no
Município de Camboriú e dá outras providências
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, com base na Lei Federal 8.069/90, na
Lei Municipal 2372/11, e na Resolução nº 02/2015 do CMDCA, torna público e
convoca todos os cidadãos de Camboriú aptos a participarem do processo eletivo para
escolha dos Membros do Conselho Tutelar e seus Suplentes, no Município de
Camboriú.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O processo Eleitoral destina-se ao provimento de cinco vagas para
Conselheiros Titulares e de cinco para Conselheiros Suplentes, que se realizará no dia
04 de outubro de 2.015, por sufrágio universal, pelo voto direto, facultativo e secreto
dos cidadãos camboriuenses, em pleno gozo de seus direitos políticos e que estejam
inscritos como eleitores até 30 de junho de 2.015.
Art. 2º - O processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar
será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, com a fiscalização do Ministério Público da Comarca de Camboriú
Art. 3º - A escolaridade mínima exigida para o cargo de Conselheiro Tutelar será
de, pelo menos, a de nível médio completo para duas vagas e de nível superior completo
para três vagas, obedecido o critério do artigo 48 deste Edital.
Art. 4º - Os candidatos eleitos serão nomeados, até o limite de vagas, por ordem
decrescente de classificação para o Cargo de Conselheiros Tutelares e de Suplentes no
Conselho Tutelar do Município de Camboriú.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES E DOS REGISTROS DAS CANDIDATURAS
Art. 5º - Estarão abertas as inscrições para o processo de escolha para a nova
composição do Conselho Tutelar em Camboriú, para um mandato de quatro anos, que
compreenderá o período de 10 de janeiro de 2.016 a 09 de janeiro de 2020.
Art. 6º - As pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos e interessadas em participar do
pleito eleitoral para o Conselho Tutelar, poderão requerer o registro da candidatura a
partir de 13 de abril e até 11 de junho de 2.015, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às

12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, na Secretaria dos Conselhos Municipais, situada junto
à Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Assistência Social, na Rua Presidente
Costa e Silva, nº 329, Centro, em Camboriú (SC), CEP 88.340-404 e telefones (47)
3365-0607 e (47) 3365-1311.
Art. 7º - As candidaturas somente serão feitas pessoalmente pelo interessado(a),
mediante preenchimento da Ficha de Inscrição nas data, local e horário fixados por este
Edital.
§ 1º - A Ficha de Inscrição do candidato deverá estar acompanhada da seguinte
documentação:
I - Duas fotos 3 x 4, recentes;
II – Fotocópia da Cédula de Identidade e do CPF;
III – Fotocópia de Comprovante de residência no Município de Camboriú;
IV – Comprovante de que reside no Município há mais de 3 (três) anos;
V - Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de participação na última
eleição;
VI – Fotocópia do Diploma ou Histórico Escolar emitido por entidade
devidamente credenciada pelo MEC;
VII – Cópia do “Curriculum Vitae”, devidamente comprovado;
VIII - Certidões negativas das Justiças Federal e Estadual.
§ 2º - As certidões de que trata o inciso anterior poderão ser conseguidas,
respectivamente, nos seguintes Sites: www.trf4.gov.br e www.tj.sc.gov.br
§ 3º As cópias dos documentos solicitados deverão ser apresentadas e
comprovadas com os originais para a devida conferência;
Art. 8º - Poderão inscrever-se como candidatos ao Cargo de Conselheiro Tutelar
aqueles que preencherem os seguintes requisitos:
I – Ter nacionalidade brasileira;
II – Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos até a data da eleição, comprovada
através da Carteira de Identidade;
III – Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral e boa conduta social,
comprovadas através de Certidões Negativas das Justiças Federal e Estadual;
IV – Residir e possuir domicílio eleitoral no Município de Camboriú há mais de
3 (três) anos, comprovada através de conta de luz, água, telefone, plano de saúde ou
declaração assinada, inclusive por duas testemunhas;
V – Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
VI – Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
VII – Ter escolaridade mínima de nível médio completo para concorrer a duas
vagas no Conselho Tutelar, comprovado através de diploma ou histórico escolar;
VIII – Ter escolaridade de nível superior completo para concorrer às vagas para
Conselheiro Tutelar, através do diploma ou histórico escolar;
IX – Estar fisicamente e mentalmente apto para o desempenho do cargo de
Conselheiro Tutelar, comprovado através de atestado médico de saúde física e mental;
X – Ter, no mínimo, um ano de reconhecida experiência e/ou formação no
atendimento, defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, comprovado

através do “Currículum Vitae” ou documento firmado por Entidade onde presta ou
prestou atendimento;
XI – preencher devidamente a ficha de Inscrição com letra de forma, sem
emendas, rasuras ou ressalvas, que será fornecida no local, pelo CMDCA;
XII – Ser aprovado na prova de conhecimentos sobre Direitos da Criança e do
Adolescente, constantes da Lei Federal nº 8.069/90 e da Lei Municipal nº 2372/11, em
data a ser oportunamente divulgada;
§ 1º - As inscrições que não atenderem os requisitos acima estabelecidos serão
automaticamente indeferidas.
§ 2º - O uso de documentos e/ou informações falsas, declaradas na Ficha de
Inscrição pelo candidato, terá como conseqüência a anulação da inscrição a qualquer
tempo;
§ 3º - Nenhum registro de candidatura será admitido fora do período de
inscrição.
§ 4º - Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral, no dia 12 de junho
de 2015, publicará Edital com a relação dos candidatos inscritos, remetendo cópia da
relação ao Juiz e Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Camboriú.
Art. 9º - Durante todo o pleito de inscrição e após o encerramento, os
documentos e os currículos dos candidatos estarão à disposição no Conselho Municipal
dos Direitos para qualquer cidadão interessado verificar se os requisitos estabelecidos
em lei foram cumpridos.
§ 1º - Para a realização da conferência dos documentos e do currículo dos
candidatos, o cidadão interessado deverá endereçar requerimento à Comissão Eleitoral.
§ 2º - A conferência pelos cidadãos interessados deverá ser feita na Secretaria
dos Conselhos Municipais dos Direitos, no horário das 13:30 às 17:30 horas, com a
presença da Comissão Eleitoral.
§ 3º - A conferência não dá o direito ao cidadão interessado de retirar cópia dos
documentos e currículo dos candidatos.
§ 4º - Qualquer suspeita de irregularidades no período de inscrição e após o seu
encerramento, deverá ser feita por escrito e fundamentada, à Comissão Eleitoral ou ao
Ministério Público.
Art. 10º - Após o encerramento das inscrições, a Comissão Eleitoral reunir-se-á
para analisar e examinar se os documentos e os currículos dos candidatos atenderam aos
requisitos estabelecidos em Lei e neste Edital.
§ 1º - O período destinado para que a Comissão Eleitoral homologue as
candidaturas que estiverem de acordo com os requisitos estabelecidos será de
15.0.6.2015 a 19.06.2015.
§ 2º - A Comissão Eleitoral publicará no dia 22.06.2015 o Edital com a relação
dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas.
§ 3º - O Edital que dispõe sobre a relação dos candidatos habilitados para
prestarem a prova de conhecimentos será publicado no Átrio da Prefeitura Municipal,
em Órgãos Públicos do Município, na Sede do Conselho Municipal dos Direitos e na
imprensa local.

Art. 11º - Os candidatos que tiverem seus registros indeferidos terão o prazo de
três dias úteis, da data da publicação do Edital, para os pedidos de reconsideração junto
à Comissão Eleitoral;
§ 1º - Os pedidos de reconsideração serão analisados e decididos
administrativamente, em única instância, nos dias 23.06.2015 a 25.06.2015.
§ 2º - A Comissão Eleitoral publicará, no dia 26.06.2015, o Edital com a relação
dos candidatos que estiverem inscritos e habilitados para prestarem a Prova de
Conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, remetendo cópia da
relação ao Juiz e Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Camboriú.
§ 3º - O Edital que dispõe sobre a relação dos candidatos devidamente inscritos e
habilitados para prestarem a prova de conhecimentos, será publicado no Átrio da
Prefeitura Municipal, em Órgãos Públicos do Município, na Sede do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e na imprensa local.
CAPÍTULO III
DA PROVA DE CONHECIMENTOS
Art. 12º - A prova de conhecimentos é parte integrante dos requisitos para a
homologação definitiva do registro das candidaturas para que possam concorrer às
eleições do Conselho Tutelar no Município de Camboriú.
§ 1º - A Prova Escrita tem como finalidade verificar se os candidatos possuem
conhecimentos mínimos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente e se estão
preparados para atuarem no atendimento, defesa e promoção da população infantojuvenil no Município de Camboriú.
§ 2º - A prova de conhecimentos será realizada no dia 28 de junho de 2.015, das
9:00 às 12:00 na E.E.B. Professor José Arantes, situada na Rua Coronel Benjamim
Vieira, nº 123, Centro, em Camboriú (SC).
§ 3º - A prova de conhecimentos será de caráter eliminatório e o candidato terá
que ter nota igual ou superior a 6 (seis)
§ 4º - A Prova de Conhecimentos constará de 20 (vinte) questões objetivas,
sendo que cada questão objetiva valerá 0,50 (zero vírgula cinqüenta), totalizando nota
máxima 10,0 (dez).
§ 5º - A Prova de Conhecimentos deverá ser individual e sem consultas.
§ 6º - O candidato deverá assinar lista de presença na Prova de Conhecimentos.
§ 7º - A Prova de Conhecimentos deverá ser preenchida com caneta preta ou
azul e não poderá conter rasuras.
§ 8º - O candidato que não estiver no local e no horário estabelecido não terá
direito de realizar a Prova de Conhecimentos.
Art. 13º - O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos será publicado no dia
29.06.2015, no Átrio da Prefeitura Municipal, em Órgãos Públicos do Município, na
Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e na imprensa
local.
§ 1º - O período destinado para a correção da Prova de Conhecimentos, pelo
Conselho Municipal dos Direitos, será no dia 29.06.2015.

§ 2º - O período destinado para que os candidatos entrem com recursos
administrativos, em única instância, junto ao Conselho Municipal dos Direitos para
pedido de anulação de questões da Prova de Conhecimentos será de 29.06.2015 a
01.07.2015.
§ 3º - O período destinado para o Conselho Municipal dos Direitos analisar e
decidir sobre os recursos administrativos sobre o pedido de anulação de questões da
Prova de Conhecimentos será nos dias 02.07.2015 e 03.07.2015.
§ 4º - O Conselho Municipal dos Direitos publicará no dia 06.07.2015 o Edital
com a relação dos candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos, em ordem de
classificação e, para as notas idênticas, observar-se-á a ordem alfabética.
CAPÍTULO IV
DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Art. 14º - O Primeiro Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral, que
publicará, no dia 12.06.2015, a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições
deferidas e indeferidas.
Art. 15º - O Segundo Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral que
publicará, no dia 22.06.2015, a relação dos candidatos devidamente inscritos e
habilitados para prestarem a prova de conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do
Adolescente, remetendo cópia da relação ao Juiz e Promotor de Justiça da Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Camboriú.
Art. 16º - o Terceiro Edital será elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos
que publicará, no dia 03.07.2015, com a relação dos candidatos aprovados na Prova de
Conhecimentos, em ordem de classificação e, para as notas idênticas, observar-se-á a
ordem alfabética.
Art. 17º - Após a publicação do Edital de Classificação dos candidatos
aprovados na Prova de Conhecimentos, qualquer cidadão poderá, dos dias 13 a
12.07.2015, requerer administrativamente, desde que devidamente fundamentado, à
Comissão Eleitoral, para que se manifeste sobre o pedido de impugnação contra
candidatos com suspeita de irregularidades.
§ 1º - No dia 24.07.2015, será o período destinado para que a Comissão Eleitoral
analise e decida administrativamente, em primeiro grau, os pedidos de impugnação dos
candidatos com suspeita de irregularidade;
§ 2º Nos dias 27 a 29, será o período para recurso da decisão da Comissão
Eleitoral, dirigido ao CMDCA;
2º - O dia 30.07.2015 será destinado para que o Conselho Municipal dos
Direitos analise e decida administrativamente, em segundo grau, os pedidos de
impugnação dos candidatos com suspeita de irregularidades.
Art. 18º - O Quarto Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral, que publicará,
no dia 31.07.2015, a relação dos candidatos devidamente registrados e habilitados para
concorrer às eleições para o Conselho Tutelar.

Art. 19º - O período de 03.08 a 02.10.2015 será destinado à campanha eleitoral
dos candidatos, para apresentarem suas propostas junto aos eleitores do Município de
Camboriú.
Art. 20º - Após o término das eleições, a apuração dos votos será realizada no
Auditório Ulisses Guimarães, na Prefeitura Municipal de Camboriú.
Art. 21º - O Sexto Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral, que publicará,
até o dia 05 de outubro de 2015, o resultado final das eleições, com relação dos eleitos
para o Conselho Tutelar.
Parágrafo único – Do dia 06 a 08.10.2015 será o período destinado para que, em
grau de recurso, os candidatos possam apresentar suas defesas junto ao Conselho
Municipal dos Direitos.
Art. 22º - O Sétimo Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral, que publicará,
no dia 14 de outubro de 2015, o resultado final das eleições, com relação dos eleitos
para o Conselho Tutelar.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO ELEITORAL
Seção I
Dos Direitos Políticos
Art. 23º - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, através do
voto direto e secreto, com o valor igual para todos escolherem os membros do Conselho
Tutelar, nos termos da legislação.
§ 1º - Estão aptos a votar todos os eleitores inscritos na Zona Eleitoral do
Município de Camboriú, que tenham sua inscrição processada até o dia 31.07.2015.
§ 2º - São condições de elegibilidade para concorrer ao cargo de Conselheiro
Tutelar no Município de Camboriú:
I – Ter nacionalidade brasileira;
II – Domicílio eleitoral no município de Camboriú, há mais de três anos;
III – Pleno direito dos direitos políticos;
IV – Alistamento militar para as pessoas do sexo masculino;
V – Idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
Seção II
Das Instâncias Eleitorais
Art. 24º - São Instâncias Eleitorais para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar:
I – O Conselho Municipal dos Direitos
II – A Comissão Eleitoral:
III – A Junta Eleitoral
Art. 25º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos;
I – Formar e nomear a composição da Comissão Eleitoral;
II – Publicar a resolução que criou a Comissão Eleitoral;

III – Publicar a resolução que criou a Junta Eleitoral;
IV – Expedir Resoluções sobre o processo eleitoral;
V – Julgar os recursos e as impugnações previstas em lei;
VI – Publicar o resultado final do pleito, bem como proclamar os eleitos.
Art. 26º - Compete à Comissão Eleitoral:
I – Conduzir o processo eleitoral
II – Adotar todas as providências necessárias para a realização do processo
eleitoral;
III – Indicar ao Conselho Municipal dos Direitos a composição da Junta
Eleitoral;
IV – Publicar, em Edital, a “nominata” dos mesários e dos escrutinadores que
trabalharão nas eleições;
V – Receber e processar as impugnações apresentadas contra os mesários e
escrutinadores que trabalharão nas eleições;
VI – Analisar e homologar o registro das candidaturas;
VII – Receber denúncias contra candidatos e adotar os procedimentos
necessários para apurá-las;
VIII – Processar e decidir, em primeiro grau, as denúncias de impugnação e a
cassação de candidaturas;
IX – Julgar os recursos e as impugnações previstas em lei;
X – Publicar, em Edital, o resultado das diversas etapas do Processo Eleitoral,
abrindo prazo para recursos, nos termos da lei;
XI – Publicar, em Edital, o resultado final das eleições, com a “nominata” dos
candidatos e o número de votos recebidos.
Art. 27º - Compete à Junta Eleitoral:
I – Responsabilizar-se pelo bom andamento das eleições nos locais de votação;
II – Resolver eventuais incidentes que venham a ocorrer nos locais de votação;
III – Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os
trabalhos de apuração dos votos:
IV – Expedir boletins parciais de apuração dos votos da eleição;
V – Proclamar o resultado final das eleições à Comissão Eleitoral.
Seção III
Da Propaganda Eleitoral
Art. 28º - A Propaganda Eleitoral será o meio de divulgação para os candidatos
debaterem suas propostas para o atendimento, defesa e promoção dos direitos da criança
e do adolescente.
Art. 29º - A Propaganda Eleitoral terá a finalidade de estimular os candidatos a
discutirem propostas para a população infanto-juvenil, diretamente com os seus
eleitores;
Art. 30º - De acordo com a Lei Municipal 2372/11, não será permitida a
propaganda ou divulgação eleitoral que:
I – Seja realizada através de anúncios luminosos;

II – Seja realizada através de carros de som;
III – Seja realizada através de faixas fixas;
IV – Seja realizada através de rádio, televisão ou “out-doors”;
V – Seja realizada através de letreiros, banners e adesivos em qualquer local
público ou particular;
VI – Seja realizada por cartazes e santinhos com fotos;
VII – Seja realizada através de confecção de camisetas e/ou outro tipo de
divulgação em vestuário;
VIII – Que implique perturbação à ordem, aliciamento de eleitores e propaganda
enganosa.
Art. 31º - De acordo com a Lei Municipal nº 2372/11, será permitida a
propaganda ou divulgação eleitoral que:
I – for realizada por panfletos, por boletins informativos, por carta aberta;
II – Seja realizada por reuniões e palestras em locais públicos e privados, desde
que devidamente autorizados;
III – Seja realizado através de debates e entrevistas, garantida a igualdade de
condições a todos os candidatos;
IV - Seja realizado através de santinhos, constando apenas o número e o nome
do candidato e/ou “currículum vitae”;
§ 1º - É vedado, em qualquer hipótese, o abuso do poder econômico e político;
§ 2º - É proibido aos candidatos distribuir qualquer material impresso de
campanha, no dia da eleição;
§ 3º - É proibido aos candidatos oferecer qualquer tipo de transporte aos
eleitores, no dia da eleição;
§ 4º - É expressamente proibida a formação de chapas entre os candidatos;
§ 5º - No dia da eleição não será permitida a propaganda eleitoral, inclusive
através de boca-de-urna;
§ 6º - Durante todo o período de campanha, qualquer cidadão poderá oferecer
denúncia sobre a existência de propaganda irregular, desde que fundamentada, à
Comissão Eleitoral;
§ 7º - Compete à Comissão Eleitoral analisar e decidir sobre as denúncias
referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a
suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura;
§ 8º - A partir do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, os recursos
impetrados contra decisões da Comissão Eleitoral serão analisados e julgados pelo
Conselho Municipal dos Direitos, num prazo de três dias.
§ 9º - O candidato denunciado e o denunciante serão sempre notificados, num
prazo de 24 horas, sobre as decisões da Comissão Eleitoral e do Conselho Municipal
dos Direitos.
Art. 32º - É vedado aos órgãos das administrações públicas federal, estadual ou
municipal realizarem qualquer tipo de propaganda durante o processo de eleição para o
Conselho Tutelar.
Art. 33º - É vedado aos atuais Conselheiros Tutelares e demais Servidores
Públicos candidatos, utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do Poder Público em

benefício próprio ou de terceiros, na campanha para escolha dos Membros do Conselho
Tutelar.
Art. 34º - É vedado aos Servidores Públicos candidatos fazer campanha em
horário de trabalho, sob pena de cassação da inscrição do candidato e a nulidade de
todos os atos dela decorrentes.
Seção IV
Das Eleições
Art. 35º - A eleição será realizada no dia 04 de outubro de 2.015, no horário
compreendido entre as 8:00 horas e às 17:00 horas, nos locais estabelecidos pelo
Conselho Municipal dos Direitos.
Art. 36º - No local de votação será afixada lista dos candidatos habilitados, com
seus respectivos números.
Art. 37º - O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos, além do título
de eleitor, a carteira de identidade ou outro documento equivalente a esta, com foto.
Art. 38º - Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa
poderá interrogá-lo sobre os dados constantes no documento de identidade,
confrontando com a assinatura da identidade com a aposta na lista de presença,
fornecida pela Justiça Eleitoral e mencionando na ata a dúvida suscitada.
Art. 39º - A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da
Mesa, fiscais, candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, será apresentada
verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar.
Art. 40º - A eleição será fiscalizada pelo Ministério Público, através do Promotor
de Justiça e por fiscais indicados pelo mesmo, e pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, em todas as seções eleitorais que houver no município.
Art. 41º - O eleitor votará uma única vez, em um único candidaato, na Mesa
Receptora de Votos, na respectiva seção instalada.
Art. 42º - O sigilo do voto é assegurado mediante isolamento do eleitor, em
cabine apenas para efeito de votação.
Art. 43º - A eleição será presidida pelo Conselho Municipal dos Direitos, através
da Comissão Eleitoral e Fiscalizadora, pelo Promotor de Justiça que responde pela
Infância e Juventude da Comarca de Camboriú.
Seção V
Da Seção Eleitoral
Art. 44º - As Seções Eleitorais serão os locais onde os eleitores poderão votar,
para escolher os membros que irão compor o Conselho Tutelar de Camboriú.
§ 1º - As Seções Eleitorais serão estabelecidas em reunião conjunta com o
Conselho Municipal dos Direitos e a Justiça Eleitoral da Comarca de Camboriú.
§ 2º - As Seções Eleitorais serão instaladas de acordo com a necessidade e
demanda de eleitores.

§ 3º - As Seções Eleitorais serão agrupadas por regiões, a fim de estimular uma
maior participação e facilitar a votação para o eleitor.
§ 4º - As Seções Eleitorais serão estabelecidas através de Resolução do Conselho
Municipal dos Direitos e publicadas no Átrio da Prefeitura Municipal, em Órgãos
Públicos no Município, na sede do Conselho Municipal dos Direitos e na imprensa
local.
Seção VI
Da Votação e da Apuração
Art. 45º - A escolha dos Conselheiros Tutelares dar-se-á através de voto direito,
secreto e facultativo, através do exercício da soberania popular.
§ 1º - O voto é sigiloso, cuja cédula será rubricada pelo mesário, sendo que o
eleitor votará em cabines privativas fornecidas pela Justiça Eleitoral.
§ 2º - O eleitor deverá indicar na cédula de votação o nome e/ou o número do
candidatos de sua preferência, sob pena de nulidade do voto;
§ 3ª – Serão eleitos os 10 (dez) candidatos mais votados, sendo cinco Titulares e
cinco Suplentes, observados o artigo 48 deste Edital;
§ 4º - Depois de efetuar a votação, o eleitor dobrará a cédula na presença dos
integrantes da mesa receptora que depositará na respectiva urna, se outra forma não for
indicada.
§ 5º - O eleitor que não se identificar, por meio de documento oficial, não será
permitido o direito de votar.
Art. 46º - Encerrada as eleições, se for através de urna, esta será lacrada pela
Mesa Receptora, da qual lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos integrantes
e pelos fiscais presentes que encaminhará a urna ao local estabelecido, onde deverá ser
procedida a sua abertura a partir do momento em que todas as urnas estiverem no local
de apuração.
Art. 47º - A apuração dar-se-á manualmente, pela contagem e o lançamento dos
votos dos candidatos e deverá ser realizado em local aberto ao público, no Auditório
Ulisses Guimarães, através dos Membros das Mesas Receptoras e com a presença do
Ministério Público ou representante da Comissão Eleitoral.
§ 1º - O lançamento dos votos dados a cada candidato será registrado em
formulário próprio, rubricado pelos integrantes da Comissão Eleitoral e pelos Fiscais
presentes.
§ 2º - Após a contagem, os votos serão novamente depositados na urna que
deverá ser lacrada e guardada pelo prazo de 30 (trinta) dias, na sede do Conselho
Municipal dos Direitos.
Art. 48º - Serão considerados eleitos:
I - os três candidatos mais votados dentre aqueles que possuírem o ensino
superior completo, desde que tenham recebido ao menos um voto;
II - os dois candidatos mais votados, excluídos os três considerados eleitos na
forma do inciso anterior, independentemente de possuírem ou não o ensino superior
completo.

§ 1º. Caso não haja três candidatos com ensino superior completo que tenham
recebido pelo menos um voto, as cadeiras remanescentes na forma do inciso I serão
preenchidas, respectivamente, pelo terceiro, quarto e quinto candidatos mais votados,
segundo os parâmetros do inciso II, ambos do caput deste artigo.
§ 2º. A eleição dos suplentes obedecerá as regras do caput e § 1º deste artigo,
sendo que os três primeiros serão os eleitos na forma do caput, inciso I, seguindo a
seqüência da ordem dos mais votados, e os demais na forma do caput, II, seguindo a
seqüência da ordem dos mais votados.
Art. 49º - As impugnações e reclamações serão decididas no curso da apuração,
administrativamente, pela Junta Eleitoral, por maioria dos votos e com a ciência dos
interessados presentes.
Art. 50º - Cabe recurso administrativo, em última instância, ao Conselho
Municipal dos Direitos para analisar e decidir, no prazo de três dias úteis, a partir do
Edital de Publicação Oficial, os recursos administrativos de primeiro grau, decididos
pela Junta Eleitoral, desde que a impugnação conste expressamente em ata.
§ 1º - Os recursos impetrados ao Conselho Municipal dos Direitos deverão ser
decididos na forma de seu Regimento Interno, no prazo máximo de 03 (três) dias
contados a partir da divulgação dos Resultados Finais do processo de eleição para
Conselheiro Tutelar.
§ 2º - Em caso de empate no resultado final da votação, terá preferência o
candidato que, cumulativamente:
I – For mais idoso;
II – For mais experiente na área do atendimento, defesa e promoção dos direitos
da criança e do adolescente;
III – Apresentar maior grau de escolaridade.
Art. 51º - Decididos os eventuais recursos e de posse dos resultados fornecidos
pela Junta Eleitoral, o Conselho Municipal dos Direitos proclamará os eleitos, que
deverão assumir, em solenidade especial, no dia 10 de janeiro de 2.016.
Seção VII
Da Cédula Oficial
Art. 52º - Caso não seja utilizada urna eletrônica, as cédulas serão
confeccionadas pelo Conselho Municipal dos Direitos, com espaço para assinalar o
número correspondente ao nome dos candidatos;
§ 1º - Caso ocorra pedido de registro de apelidos idênticos, dar-se-á preferência
àquele que solicitou primeiro.
§ 2º - O número do candidato corresponderá ao número de sua inscrição;
§ 3º - Constará a relação nominal de todos os candidatos, com seu respectivo
número, na cabine privativa da eleição.
Seção VIII
Das Mesas Receptoras

Art. 53º - A Seção Eleitoral corresponderá a uma mesa receptora de votos.
Art. 54º - Atuarão como mesários os membros escolhidos pela Comissão
Eleitoral.
Art. 55º - A Mesa Receptora de votos será constituída por um Presidente, um
Mesário e um Secretário, escolhidos pela Comissão Eleitoral.
§ 1º - O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da
eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento ao Mesário e Secretário, pelo
menos vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o
impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição.
§ 2º - Na falta do Presidente, assumirá a Presidência o Primeiro Mesário e na sua
falta ou impedimento, o Secretário ou um dos suplentes indicados pela Comissão
Eleitoral.
§ 3º - A assinatura dos eleitores será colhida na folha de votação da seção
eleitoral, na qual, juntamente com o relatório final da eleição e outros materiais, serão
entregues à Comissão Eleitoral.
Art. 56º - Compete aos componentes das Mesas Receptoras de Votos:
I – Cumprir as normas de procedimentos estabelecidas pela Comissão Eleitoral;
II – Registrar na ata as impugnações dos votos;
III – Proceder à apuração dos votos, através da contagem manual.
Art. 57º - Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fiscalização de
votação, a formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do
eleitor, devendo ser registrado em ata.
Art. 58º - Não pode atuar como Presidente, Mesário e Escrutinadores:
I – Os candidatos e seus parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau;
II – O cônjuge ou companheiro(a) do candidato;
III – As pessoas que, notoriamente, estejam fazendo campanha para um dos
candidatos concorrentes ao pleito.
Art. 59º - A Comissão Eleitoral publicará Edital com a relação nominal dos
Mesários e Escrutinadores que trabalharão nas eleições.
§ 1º - Os candidatos ou qualquer cidadão poderão impugnar a indicação de
Mesários ou Escrutinadores, desde que devidamente fundamentado para a Comissão
Eleitoral, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do Edital.
§ 2º - Os pedidos de impugnações deverão ser analisados e decididos
administrativamente, em primeiro grau, pela Comissão Eleitoral;
§ 3º - O candidato impugnado e o cidadão interessado serão notificados, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a decisão da Comissão Eleitoral;
§ 4º - Da decisão da Comissão Eleitoral cabe recurso administrativo, em
segundo e último grau, que deverá ser apresentado pelo candidato em 3 (três) dias úteis,
a contar da data da notificação;
§ 5º - Decididos os eventuais recursos, a Comissão eleitoral publicará Edital
com a relação nominal definitiva, para as mesas apuradoras e os escrutinadores que
trabalharão na eleição.
Seção IX

Da Proclamação, Nomeação e Posse dos Eleitos
Art. 60º - O Edital será elaborado pela Comissão Eleitoral, que publicará o
resultado final das eleições, com a relação dos eleitos para o Conselho Tutelar, no Paço
da Prefeitura Municipal, em Órgãos Públicos do Município, na sede do Conselho
Municipal dos Direitos e na imprensa local.
Art. 61º - Os candidatos eleitos serão nomeados por ato da Prefeita Municipal e
empossados pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Camboriú.
§ 1º - A posse dos dez primeiros candidatos eleitos, sendo cinco titulares e cinco
suplentes para o cargo de Conselheiro Tutelar, será no dia 10 de janeiro de 2015;
§ 2º - Ocorrendo vacância do cargo, assumirá o suplente que obtiver o maior
número de votos, na forma do artigo 48º deste Edital, pelo período restante do mandato.
§ 3º - Os candidatos eleitos para o Conselho Tutelar deverão participar de
capacitação, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Camboriú.
CAPÍTULO VI
DO CARGO E DAS VAGAS
Art. 62º - Estão sendo oferecidas, através do presente Processo Eleitoral, 10
(dez) vagas para o cargo de Conselheiro Tutelar de Camboriú.
§ 1º - O Conselho Tutelar do Município de Camboriú é composto de 10 (dez)
Conselheiros Tutelares, sendo cinco para membros titulares e cinco para membros
suplentes;
§ 2º - Serão considerados eleitos, para o cargo de Conselheiros Titulares e
Suplentes, os candidatos mais votados, obedecidos os critérios do artigo 66 da Lei
2372/11 e 51º do presente Edital;
§ 3º - O Suplente, quando no efetivo exercício de Conselheiro Tutelar, receberá
remuneração proporcional ao tempo de exercício e terá os mesmos direitos, vantagens e
deveres do titular, estabelecidos na Lei Municipal 2372/11.
Art. 63º - São requisitos básicos para a investidura do cargo de Conselheiro
Tutelar:
I – Ter cumprido integralmente todas as etapas e requisitos constantes deste
Edital e no processo de eleição para Conselheiro Tutelar;
II – Ter sido eleito Conselheiro Tutelar entre os cinco candidatos mais votados e,
em caso de vacância do cargo, os suplentes mais votados serão convocados na ordem de
classificação.
III – Assinar o termo de posse e exercício do cargo.
CAPÍTULO VII
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 64º - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher,
ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado.
Parágrafo Único – Entende-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 Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou
Distrital.
Art. 65º - Conforme o artigo 132 da Lei Federal nº 8.069/90, não será aceita a
inscrição do Conselheiro Tutelar que já tenha cumprido dois mandatos consecutivos.
CAPÍTULO VIII
DO REGIME JURÍDICO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 66º - Os Conselheiros Tutelares são considerados Agentes Políticos da
Administração Pública e sua remuneração corresponde a 40% (quarenta por cento) do
salário de um Secretário Municipal, acrescida de 10% (dez por cento) quando o
Conselheiro estiver no exercício do cargo de Presidente do Conselho Tutelar.
Art. 67º - A função de Conselheiro Tutelar não gera qualquer vínculo
empregatício ou profissional com o Poder Público no Município de Camboriú, não
adquirindo, ao término de seu mandato, qualquer direito a indenizações, à efetivação ou
à estabilidade nos quadros da Administração Pública Municipal.
Art. 68º - O servidor público (municipal, estadual ou federal) que pretender se
inscrever candidato ao Conselho Tutelar deverá comprovar, até à inscrição, a
possibilidade de permanecer à disposição do Conselho Tutelar e, caso eleito, poderá
optar pelos vencimentos de sua origem, desde que a legislação de sua entidade lhe
faculte.
Art. 69º - Ficam assegurados ao servidor público municipal eleito todos os
direitos e vantagens de seu cargo efetivo, enquanto estiver no exercício da função de
Conselheiro Tutelar.
Art. 70º - A carga horária do Conselheiro Tutelar será de 40 (quarenta) horas
semanais, em sistema de plantão ou sobreaviso, inclusive sábados, domingos e feriados,
em regime de dedicação exclusiva, conforme estabelece o artigo 83 da Lei Municipal
2372/11.
Art. 71º - O mandato dos Conselheiros Tutelares eleitos será de 04 (quatro) anos,
compreendendo o período de 10 de janeiro de 2016 a 09 de janeiro de 2020.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 72º - As atribuições do cargo de Conselheiro Tutelar são as constantes da
Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 2372/11, sem prejuízo das demais leis
vigentes.
Art. 73º - O ato da inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das
normas contidas neste Edital.

Art. 74º - A aprovação e a classificação final geram para o candidato eleito na
suplência, apenas a expectativa de direito ao exercício do cargo.
Art. 75º - As datas e locais para realização de eventos relativos ao presente
processo eleitoral, constantes deste Edital, poderão sofrer alterações, em casos especiais,
o que será oportunamente publicado em novo Edital.
Art. 76º - Os casos omissos por este Edital serão resolvidos pelo Conselho
Municipal dos Direitos, sob a fiscalização do Ministério Público da Comarca de
Camboriú.
Art. 77º - Após a posse, os candidatos eleitos deverão apresentar ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente um Plano de Trabalho, para
acompanhamento e integração das atividades do Conselho Tutelar.
Art. 78º - O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone, desde
a inscrição até a publicação do resultado final, junto ao Conselho Municipal dos
Direitos de Camboriú.
Art. 79º - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais,
comunicados e demais publicações referentes a este processo eleitoral.
Art. 80 – O Conselho Tutelar eleito perderá o mandato caso venha a residir em
outro município no decorrer do mesmo.
Art. 81º- Fica eleito o Foro da Comarca de Camboriú para dirimir as questões
decorrentes da execução do processo eleitoral e do presente Edital, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Art. 82º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Camboriú (SC), 06 de abril de 2.015
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CAMBORIÚ

Vilmar José Peixe
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