
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
LEI MUNICIPAL Nº 4.983/2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2011/CMDCA/JS
 PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE JARAGUÁ DO SUL

TÂNIA GRISELDA KRAUSE, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  no uso de suas atribuições  legais,  com base na Lei  Federal  nº  8.069/90 e  na Lei 
Municipal  nº  4.983/2008,  torna  público  as  diretrizes  do  Processo  de  Eleição  dos  Membros  do 
Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul,  fixa período de inscrições, estabelece calendário e dá outras 
providências.

1. DO CARGO

Cargo Nº de 
vagas*

Mandato 
Eletivo

Remuneração Escolaridade Jornada semanal 

Conselheiro 
Tutelar

5 2012 
a 

2015

R$ 2.834,88 
O  valor  do  subsídio 
será  atualizado  na 
percentagem  e  na 
mesma  data  em  que 
forem  revistos  ou 
concedidos  aumentos 
de  remuneração  ao 
conjunto dos servidores 
públicos municipais.

Ensino Superior 
Completo 

40  (quarenta)  horas 
semanais,  devendo  ter 
disponibilidade para os 
plantões,  em  escala, 
divididos  em  noturnos, 
feriados  e  finais  de 
semana.**

*Serão considerados suplentes todos os candidatos inscritos de acordo com o disposto nos Art. 23 e 
24 da Resolução nº032/2011/CMDCA/JS.
**O exercício da função de Conselheiro Tutelar exige, além da carga horária semanal de trabalho, 
seja no expediente diário, seja no plantão ou sobreaviso, sua participação, a critério da maioria dos 
membros do Conselho Tutelar, de reuniões de trabalho fora da sede do Conselho, e sua eventual 
presença em atos públicos, quando a ação for em benefício de crianças e adolescentes. 
                                                                                                             

2. DOS REQUISITOS

São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho Tutelar:

I. reconhecida  idoneidade  moral  comprovada  através  de  certidão  negativa  de  antecedentes 
cíveis e  criminais; 

II. idade superior a 21 (vinte e um) anos;

III. residir no Município de Jaraguá do Sul; 

IV. possuir certificado de conclusão do Ensino Superior;

V. possuir Carteira Nacional de Habilitação; 

VI. atuação profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos com criança ou adolescente, comprovada 
mediante  documento  oficial  que  confirme  a  relação  de  trabalho,  cumulativamente  ou 
isoladamente, nas seguintes áreas:  1) estudos e pesquisas;  2) atendimento direto;  3) defesa e 
garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;

VII. de  acordo  com  o  disposto  no  art.  14,  §4º,  da  Constituição  Federal,  deve  o  candidato 
comprovar que se encontra em pleno gozo de seus direitos políticos, devendo, para tanto, juntar 
certidão da Justiça Eleitoral;

VIII. se membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no ato da 
inscrição,  o candidato  a Conselheiro  Tutelar  deverá,  simultaneamente,  pedir  seu afastamento 
deste Conselho. 
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IX. participar com frequência de 100% (cem por cento) de formação prévia e outras atividades, 
quando  promovidas  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente, 
relacionadas ao processo eleitoral.

Parágrafo  único.  Serão  impedidos  de  servir  no  mesmo  Conselho  Tutelar  marido  e  mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro(a), genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio(a) e 
sobrinho(a), padrasto ou madrasta e enteado(a) e os candidatos que foram condenados em processo 
administrativo  disciplinar  ou  que  não  estejam  de  acordo  com  as  exigências  necessárias  à 
candidatura.

3. DAS INSCRIÇÕES

a) Os candidatos a Conselheiros Tutelares deverão inscrever-se através de formulário próprio 
disponibilizado  no  site  http://portal.jaraguadosul.com.br  .   O  formulário deverá  ser  entregue 
juntamente  com  a  documentação  exigida  conforme  disposto  no  Art.7  da  Resolução 
032/CMDCA/2011,  em  envelope  fechado  (colado),  no  setor  de  protocolo  da  Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul, das 8h às 16h, sito à rua Walter Marquardt, nº 1111, Barra do 
Rio Molha no período de 8 a 23 de dezembro de 2011 e de 2 a 29 de janeiro de 2012 das 8h 
às 16h.

b) Nenhuma  inscrição  será  admitida  fora  do  período  determinado  nos  Editais  e  demais 
documentos relacionados a Eleição do Conselho, deliberados pela plenária do CMDCA e/ou 
emitidos pela Comissão Central Organizadora.

c) As candidaturas serão registradas individualmente de acordo com a ordem de inscrição. 

d) No ato de sua inscrição,  os candidatos deverão apresentar  cópia dos  documentos abaixo 
descritos:

I. formulário de inscrição de acordo com o Art.6º da Resolução 032/2011/CMDCA;

II. cédula de identidade;

III. título de eleitor;

IV. comprovação de residência no Município;

V. comprovação  da  atuação  profissional  ou  voluntária  referida  no  Art.6º,  inciso  VI  da 

Resolução 032/2011/CMDCA; 

VI. certificado de conclusão de Ensino Superior;

VII.certidões negativas expedida pelas justiças comum, federal e eleitoral;

VIII.publicação do ato de desligamento de Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Quadro de Publicações Oficiais do Município de Jaraguá do 

Sul para comprovação do disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 4.983/2008; 

IX. carteira Nacional de Habilitação; 

X. declaração  expressa  atestando  que  o  candidato  não  foi  condenado  em  processo 

administrativo disciplinar, caso seja funcionário público;

4. DAS ETAPAS DE CLASSIFICAÇÃO

O processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar será composto das seguintes etapas:

a)  inscrição dos candidatos;

b)  análise da documentação;

c)  processo de formação de caráter eliminatório dos candidatos, compreendendo a formação 
e aplicação de uma prova de conhecimentos específicos;
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d)  votação  pelas  entidades  governamentais  e  não  governamentais  inscritas  para  este 
processo;

5. DA PROPAGANDA ELEITORAL

Ficam estabelecidas como regras deste pleito a proibição de: 

I. utilização da “máquina eleitoral” dos partidos políticos;

II. favorecimento  de  candidatos  por  qualquer  autoridade  pública  e/ou  a  utilização,  em 
benefício  daqueles,  destes:  espaços,  equipamentos  e  serviços  da  administração  pública 
municipal;

III.práticas desleais de qualquer natureza – até porque estas depõem contra a idoneidade 
moral do candidato (sem perder de vista as disposições do art. 317 do Código Penal e Lei nº 
8.429/92)1; 

IV. no dia da eleição: 

a) utilização de espaço na mídia; 

b) transporte aos eleitores; 

c) uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata; 

d)  distribuição  de material  de propaganda política,  ou a prática de aliciamento,  coação ou 
manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.

e) propaganda num raio de 100 (cem) metros do local da votação e nas dependências deste.

6. DA ELEIÇÃO 

A votação será realizada no dia 13 de março de 2012, das 8h às 14h – na Câmara de Vereadores de 
Jaraguá do Sul, sito à Rua Getúlio Vargas, nº621.

O  detalhamento  do  processo  de  eleição  consta  na  RESOLUÇÃO  Nº  032/2011/CMDCA/JS  que 
regulamenta e disciplina o processo de eleição dos Conselheiros Tutelares no âmbito do município de 
Jaraguá  do  Sul, está  disponível  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Jaraguá  do  Sul 
http://portal.jaraguadosul.com.br. 

7. CALENDÁRIO OFICIAL:

23/11/2011 Publicação do edital de convocação de Eleição do Conselho Tutelar

23/11/2011 Publicação do edital de convocação inscrição de Delegados (colégio eleitoral)

08  a 23/12/2011 e 
02 a 29/01/2012

Período de inscrições dos candidatos

30/01/2012 Divulgação  dos  candidatos  inscritos  através  do  site 
http://portal.jaraguadosul.com.br/ ,  no  mural  da  PMJS   e  em  jornal  de 
circulação diário local

31/01 a 09/02/2012 Prazo para apresentação à Comissão Eleitoral de impugnação aos candidatos

10/02/2012 Divulgação do resultado das impugnações

13 e 14/02/2012 Prazo de recurso da decisão das impugnações*

1 Como o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é diferenciado e regido pela legislação municipal, não se aplicam as disposições penais 
previstas na Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), Lei nº 9.504/97 e alterações posteriores, embora a prática das condutas típicas descritas em tais Diplomas  
possa  caracterizar  outros  crimes  previstos   pela  Lei  Penal  e/ou,   para  os   agentes   públicos   responsáveis,   importar   na  prática  de   ato  de   improbidade 
administrativa, na forma da Lei nº 8.429/92.            
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17/02/2012 Publicação da relação dos candidatos habilitados ao processo de eleição e 
convocação para formação e prova

27 /02/2012 Processo de formação e  8h ás 12h e das 13h30min às 17h30

28/02/2012 Processo de formação das  8h ás 12h  
Prova escrita das 13h30min às 17h30

02/03/2012 Divulgação da lista dos candidatos aprovados

05 e 06/03/2012 Prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral

07/03/2012 Divulgação da lista dos delegados aptos a votar

08/03/2012 Publicação dos candidatos classificados para o processo de eleição

12/03/2012 Apresentação dos candidatos

13/03/2012 Processo de votação das 8h ás 14h na Câmara de Vereadores 

13/03/2012 Apuração dos votos e proclamação do resultado da votação das 14h ás 16h

16/03/2012 Publicação do resultado da votação

30/03/2012 POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

*Os pedidos de impugnações e recursos de candidatos deverão seguir as orientações descritas no 
Art.9º da Resolução 032/2011/CMDCA/JS.

8. DOS CASOS OMISSOS AO EDITAL

Os casos omissos a este edital serão deliberados pela Comissão Eleitoral, fiscalizada pelo Ministério 
Público. 

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 2011.

TÂNIA GRISELDA KRAUSE
Presidente do Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e Adolescente
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