
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
 
 
 

EDITAL Nº. 001/2014.  
 
 
 

Abre inscrição para eleição de membros 
Conselho Tutelar, estabelece calendário e dá 
outras providências.  

 
 
 
 
CRISTIANE DE AMORIM BONFANTI, Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Miguel da Boa Vista, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei nº. 8069/90 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e, na Lei Municipal nº. 
043/93 com alterações introduzidas através das Leis Complementares nº. 172/97 
e nº. 225/98 que estão abertas as inscrições para 01 (um) membro do Conselho 
Tutelar e 05 (cinco) suplentes e obedecerá as seguintes regras:  
 
1 - DA ESCOLHA: 
1.1 - Data da eleição: 10/03/2014 
1.2 - Horário: 8:00 horas as 15:00 horas 
1.3 - Local : Clube de Idosos “Estrela” 
1.4  - Nº de Vagas: 01Titular e 05 Suplentes. 
1.5  -Validade do mandato: o mandato do Conselheiro eleito será do dia 17 de 
março de 2014 (posse) até o término do mandato dos atuais conselheiros 
(10/01/2016), posto que as eleições são para escolha de 01 (um) Conselheiro(a) 
para preenchimento da vaga em aberto e 05 (cinco) suplentes, conforme lei 
federal nº 12.696 de 25/07/2012. 
1.6  -Vencimento: R$ 575,90 (Quinhentos e setenta e cinco reais e noventa 
centavos). 
1.7  -Expediente: 20 horas semanais, com previsão de plantão noturno, 
sábados, domingos e feriados.  
1.8  - A escolha será feita através dos eleitores do Município que estão 
devidamente inscritos na justiça eleitoral e em dia com suas obrigações eleitorais.  
1.9  - O processo de escolha será coordenado por uma comissão eleitoral 
conforme o anexo I, pelo CMDCA e fiscalizado pelo Ministério Público.  
 
 
2 - DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 
2.1  - São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de Conselheiro 
Tutelar. Conforme Lei Municipal nº 034/97, os seguintes: 
I  - Reconhecida idoneidade moral (Certidão fornecida por uma autoridade 
local); 
II  - Idade superior a 21 anos; 



III - Residir no Município pelo menos 1 anos, apresentando comprovante de 
residência; 
IV  -  Ensino médio completo; 
V        - Estar em gozo dos direitos políticos; 
VI  - Estar em dia com o Serviço Militar, no caso de candidato do sexo 
masculino; 
2.2 - Não podem servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher,  
ascendentes e descendentes, sogro(a) genro ou nora, irmãos(ãs) cunhados (as) 
tio(a) sobrinhos, padrasto ou madrasta e enteado. Entende – se este impedimento 
em relação às autoridades judiciárias, membros do Ministério Público e aos 
integrantes da Policia Civil e Militar, em exercício na Comarca de Maravilha. 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES E REGISTRO DOS CANDIDATOS 
a) Poderão concorrer os candidatos, devidamente registrados e que preencham 
os critérios acima mencionados apresentado requerimento, contendo endereço 
para intimação e contatos, acompanhado dos seguintes documentos: 

- Xérox da carteira de identidade, CPF e Título de Eleitor ( comprovante da 
última eleição); 
- Comprovante de escolaridade; 
- Comprovante de residência; 
- Apresentação do CDI (Documentos que dispensa do Exército)  
- Certidão fornecida por autoridades da Delegacia local 
- Certidão Negativa da 1ª e 2ª  Vara Criminal da Comarca de Maravilha; 
- O prazo para registro de candidaturas será de 11 á 10 de Março de 2014; 

b) O local para as inscrições de candidatos será no Centro de Referencia de 
Assistência Social (CRAS), situado na Av. São Miguel, 420  
c) O horário para registro, será das 07:00 horas as 11:30 H/min as 13:00 H/min as 
16:00 Horas. 
d) As inscrições serão analisadas e aprovadas pelo conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
4 - DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 

a) Encerrado o prazo de registro, será amplamente divulgado, através de 
edital, a relação de candidatos inscritos para ciência pública; 

b) A partir da publicação, qualquer pessoa da comunidade terá o prazo de 02 
(dois) dias para impugnar a candidatura, oferecendo prova do alegado; 

c) O candidato impugnado terá 02 (dois) dias para manifestar – se sobre a 
impugnação, a partir da intimação efetuada pelo CMDCA. 

 
5 - DA ELEIÇÃO 
 

a) A eleição será realizada por sufrágio universal e direito, pelo voto de todos 
os eleitores do Município de São Miguel da Boa Vista, devidamente 
inscritos na Justiça Eleitoral e em dia com suas obrigações eleitorais e 
fiscalizado pelo Ministério Público.  

b) O voto será sigiloso, cuja cédula será rubricada pelo presidente e 
secretária do CMDCA, sendo que o eleitor votará em gabinete próprio, 
colocando seu voto em urna inviolável.  

 
6 - DOS ATOS PREPARATÓRIOS 
 



Poderão votar todos os eleitores do Município, que estejam devidamente inscritos 
na Justiça Eleitoral e em dia com suas obrigações eleitorais e que estejam de 
posse de seu título de eleitor e de sua carteira de identidade.  
 
7 - AS SEÇÃO ELEITORAL 
Será uma a seção eleitoral, instalada no Clube de idosos “Estrela”. 
 
8 - DA FISCALIZAÇÃO PERANTE A MESA RECEPTORA 
Cada candidato poderá nomear um fiscal. 
 
9 - DA APURAÇÃO 

a) A apuração será iniciada logo após o encerramento do pleito, e encerrada 
em até 48 horas. 

b) Compete a comissão da eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente a apuração dos votos, sob fiscalização do Ministério 
Público. 

 
10 - DA PROMULGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 
O resultado será anunciado por ampla divulgação, logo após a apuração. Os 
casos omissos neste edital, serão resolvidos na forma da Lei nº 043/93 e Leis 
Complementares, do Código Eleitoral e Legislação esparsa.  
Os cinco primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos. Havendo 
empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso. Os 
candidatos serão nomeados através de Decerto Municipal, tomando posse no 
Cargo de Conselheiro Tutelar, no dia 17 de março de 2014.  
 
 
11 - DO CALENDÁRIO OFICIAL 

a) Fica estabelecido o seguinte calendário oficial: 
- 18 á 28 de fevereiro de 2014 – Inscrições para candidatos ao Conselho 
tutelar; 
- 06 de março de 2014 – Divulgação do Edital dos candidatos aptos a 
concorrerem ao Conselho Tutelar 
- 10 março de 2014 – Eleição, apuração dos votos; 
- 17 de março de 2014 – posse do eleito.  
 

 
 São Miguel da Boa Vista SC, 17 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

Valmir Cesar Schroter 
Prefeito Municipal em exercício 

 Cristiane de Amorim Bonfanti   
Presidente - CMDCA 

 
 


