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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

EDITAL Nº002/2008 

 

 

Abre inscrição para eleição à função de Conselheiro Tutelar de 

Coronel Freitas-SC, estabelece calendário e dá outras 

providências. 

 

A Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da Criança  e do 

Adolescente  de Coronel Freitas, usando das prerrogativas  que lhe confere a Lei  

Federal  n° 8.069/90 e Lei Municipal n°1.538, de 25 de junho de 2007,  TORNA 

PÚBLICO, que se encontram abertas às inscrições para a escolha de 05 (cinco) 

membros do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes. 

 

01. DO EDITAL E  DAS INSCRIÇÕES: 

 

1.1. De 10/09 /2008 à  19/09/2008  - Edital de Publicação 

1.2. De 22/09/2008 à 10/10/2008  - Inscrições 

 

1.3. Horário: das 08:00 às 11:00 hs e das  14:00 às 17:00 hs 

 

1.4. Local: Secretaria  Municipal de Assistência Social, sito a Rua Minas 

Gerais, SN, Centro, Coronel  Freitas (Posto de Saúde Central). 

 

02. DO REGISTRO DOS CANDIDATOS: 

 

2.1. Para a inscrição e Registro dos candidatos às vagas do Conselho 

Tutelar, deverão, estes, atender os seguintes quesitos: 
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l - Reconhecida idoneidade moral (apresentar Certidão Negativa Criminal do 

Foro da Comarca de Coronel Freitas - SC; 

II – Idade superior a 21 anos (apresentar cópia da Carteira de Identidade); 

III – Residir no município a mais de 02 anos (apresentar comprovante de 

residência, conta de energia elétrica, ou água, ou comprovante de emprego, etc...); 

IV – Escolaridade mínima de 2° grau completo (apresentar cópia do 

Certificado de Conclusão do Curso); 

V – Apresentação de Currículum  Vitae,  que comprove experiência 

profissional com crianças e adolescentes; 

Vl -  Estar de gozo dos direitos políticos (apresentar cópia do título de eleitor, 

ou comprovante da última votação ou Certidão Negativo do Cartório Eleitoral do 

Foro da Comarca). 

Vll - Para o registro do candidato, o mesmo deverá apresentar um 

requerimento, acompanhado da documentação acima mencionada. 

2.2- Com apresentação dos documentos solicitados e comprovados, a 

Comissão Organizadora (CMDCA) do processo eletivo do Conselho Tutelar, 

realizará uma avaliação  e homologação dos candidatos a serem lançados, para que 

se atenda aos disposto no Art. 20, inciso V da Lei Municipal n° 1.538/07 . 

2.3 – Só poderão se inscrever, os candidatos que apresentarem todos  os 

documentos exigidos neste Edital. 

 

 

03. DO PROCESSO DE ELEIÇÃO: 

 

3.1. Da escolha: os conselheiros serão eleitos pelo voto facultativo e secreto 

de todos os munícipes  em dia com seus direitos eleitorais. 

 

3.2. Cada eleitor, terá direito a um voto, escolhendo um candidato por voto. 
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3.3. Da Data, Horário e Local da Escolha. 

 

3.4. Data: 26 de novembro de 2008. 

 

3.5. Horários/Locais: Haverá urnas nos locais e horários referidos abaixo: 

 

1° Urna  

Salão Comunitário – das 08:00 às 17:30hs; 

 

2° Urna  

Linha Cairú – 08:00 às 10:00hs 

Linha Antinhas – 10:30 às 12:00hs (deverão ir até Lª Antinhas – Lª Tarumã e 

Lª   Chapecó) 

Lª Favaretto – 13:30 às 15:30 (deverão ir até Lª Favaretto – Lª Zenaide 

Bertasso) 

Lª Simões Lopes – 16:00 às 17:30hs 

 

3° Urna 

Lª São Miguel – 08:00 às 10:00hs (deverão ir até Lª São Miguel – Lª 

Saltinho) 

Lª Santa Fé – 10:30 às 12:00hs (deverão ir até Lª Santa Fé – Lª Zeni, Lª 

Olinda) 

Lª Rui Barbosa – 13:30 às 15:30hs (deverão ir até Lª Rui Barbosa – Lª Júlio 

de Castilho) 

 

4° Urna  

Lª Sede Querência – 08:00 às 10:00hs (deverão ir até Lª Sede Querência –  

Lª Abelardo Luz) 

Lª Monte Alegre – 10:30 às 12:00hs (deverão ir até Lª Monte Alegre – Lª 

Savaris) 

Lª Três Casas – 13:30 às 15:30hs (deverão ir até Lª Três Casas  - Lª Zanella) 

Lª Ipiranga – 16:00 às 17:30hs (deverão ir até Lª Ipiranga – Lª Alto Ipiranga) 
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5° Urna  

Lª Roncador – 08:00 às 10:00hs (deverão ir os moradores de  Lª Roncador) 

Linha Barro Preto – 10:30 às 12:00hs (deverão ir  Lª Cotovelo – Lª 

Esperança e Lª  Esperancinha, e Lª Barro Preto) 

 

3.6. Os eleitores do município de Coronel Freitas, em trânsito, fora do 

domicilio eleitoral, (Seção)  poderão votar  em qualquer urna. 

 

3.7. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, formará 

a mesa eleitoral com 03 pessoas, sendo um Presidente, um 1º Secretário e um 2º 

Secretário. 

 

3.8. A comunidade que receber a urna poderá indicar um fiscal para 

acompanhar o processo eletivo. 

A comunidade que tiver interesse em indicar um fiscal deverá credenciá-lo 

junto à mesa, antes do inicio das votações naquela referida comunidade. 

 

3.9. Os candidatos terão trânsito livre a todos os locais de votação. 

 

3.10. Fica proibido a manifestação num raio de 100 metros do local onde 

encontra-se a  urna. 

 

3.11. O escrutíneo dos votos será realizado no dia 26/11/2008, a partir das 

18:00hs, no Salão Comunitário, pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público. 

 

3.12. Para votar, os eleitores deverão apresentar o Titulo de Eleitor ou  

documento com foto.  

 

3.13. No momento da inscrição os candidatos receberão um número, e os 

eleitores poderão votar no número e/ou no  nome, ou somente no número ou 
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somente no nome. Caso vote em nome e número, se o número não corresponder ao 

nome, o mesmo será anulado. 

04. DOS IMPEDIMENTOS DOS CANDIDATOS: 

 

4.1.- Conforme o Artigo 140 da Lei 8.069/90 ECA, ficam impedidos de servir 

no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, 

genro e nora, irmão, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 

madrasta e enteado. 

 

E ainda conforme, parágrafo único, estende-se como impedimento do 

conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao 

representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital. 

 

05. DO CONSELHO TUTELAR: 

 

5.1. – Nº de Conselhos Tutelares: 01 (único). 

5.2. – Nº de vagas: 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes. 

 

5.3. – Do Mandato: o período do mandato é de 03 (três) anos, permitida uma 

recondução. 

 

5.4. – Do expediente dos Conselheiros: os conselheiros titulares revezar-se-

ão no exercício da função, de tal forma que sempre haja um conselheiro de plantão 

e tenha sempre um conselheiro prestando atendimento diário de segunda a sexta-

feira das 07:30hrs  às 11:30hrs e das 13:30hrs às 17:30hrs. 

 

06. DOS VENCIMENTOS: 

 

6.1 – Forma de Pagamento: os membros titulares do Conselho Tutelar, 

receberão do município de Coronel Freitas, JETONS, proporcionalmente ao tempo 
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dedicado ao trabalho de conselheiro com carga horária máxima de 120 horas 

mensais. 

 

6.2 – O valor do Vencimento: o valor de cada Jeton é igual a 10% (dez por 

cento) do vencimento básico pago pela Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, 

sendo que nesta data  este valor é de R$39,72 (trinta e nove reais e setenta e dois 

centavos) por  15 jetons por horas normais trabalhadas e mais cinco jetons por 

plantões trabalhados. 

 

6.3 – O Pagamento: aos 05(cinco) membros titulares em efetivo exercício por 

mês será pago a importância equivalente no mínimo de 15 jetons, 

independentemente do número de plantões realizados e participações em reuniões.  

 

07. DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS: 

 

7.1 – Da Publicação das Candidaturas: encerrado o prazo de registro, será 

afixado Edital contendo relação dos candidatos, cuja inscrição tenha sido deferida ou 

indeferida e publicado na imprensa oficial do município. 

 

a) a partir da afixação e da publicação do Edital de que trata o “caput” 

deste item, qualquer pessoa residente e domiciliada no Município de Coronel Freitas 

terá o prazo de 02 (dois) dia útil para impugnar a candidatura, com base nos 

requisitos exigidos para o registro do candidato oferecendo prova. 

 

b) O candidato que tiver a sua inscrição indeferida terá o prazo de 02  

(dois) dias úteis a contar da publicação do edital de que trata o “caput” deste item 

para apresentar recurso. 

 

c) O candidato que tiver sua candidatura impugnada contará com o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação para manifestar-se sobre a 

impugnação. 
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d) Após decorridos os prazos de que tratam os sub-itens deste item, a 

Comissão Organizadora do processo de escolha terá dois dias  para pronunciar-se 

acerca do registro, Publicando na Imprensa Oficial do Município, o Edital das 

candidaturas com registro definitivo e afixando-o em locais acessíveis ao pública. 

08. DOS ELEITOS: 

 

8.1 – Serão considerados eleitos os 10(dez) candidatos mais votados, sendo 

que os cinco primeiros serão os membros titulares e os demais,  os suplentes. 

 

8.2 – Em caso de empate na votação dos conselheiros, prevalecerá o 

candidato de maior idade. 

 

09. DO CALENDÁRIO: 

 

9.1 – De 10/09/08 à 19/09/08 – Edital  

22/09 à 10/10/08 – Inscrições  

13/10/08  – Publicação dos nomes dos  candidatos inscritos; 

De 14 e 15/10/08 – Impugnação das inscrições dos candidatos; 

De 16 e 17/10/08 – defesa dos candidatos. 

No dia 21 e 22/10/08 – análise dos pedidos de inscrição . 

No dia 24 de outubro – Publicação do Edital definitivo dos candidatos. 

No dia 25/10/08 à 25/11/08 – Campanha  

Dia 26/11/08 – Eleição 

Dia 28/11/08 – Edital de homologação dos eleitos. 

03/12/08 à 04/12/08 – Capacitação dos novos conselheiros. 

10/12/08 – Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos 

29 e 30/12/08 – Período de transição. 

01/01/09 – Início das atividades. 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

10.1 – Os candidatos, a partir das inscrições, declaram aceitar as condições 

do presente Edital e da Lei Municipal Nº 1.538/07 , tendo pleno conhecimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os artigos 131 e 140. 

 

10.2 – Todos os casos omissos serão discutidos e dirimidos  no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Freitas – SC, ou 

dependendo da situação, no Ministério Público desta Comarca. 

 

 

 

Ivonete Sordi Figueiredo 

Presidente do CMDCA 

 

 

Coronel Freitas SC, 08 de setembro de 2008.  

 

 

 

 


