EDITAL Nº 04/ 2019 – CMDCA
Processo Eleitoral de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Cotia – Quadriênio
2020 / 2024
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COTIA
/ SP - CMDCA, no uso de sua competência, atribuída pela Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990
– ECA, e suas subsequentes alterações; de acordo com a Resolução 170 de 10 de dezembro de 2014
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; Lei Municipal nº 1288
de 5 de julho de 2004 e suas subsequentes alterações e de acordo com a Resolução 57/2019 do CMDCA
Cotia onde se cancela o edital 003/2019, torna público NOVO processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar de Cotia – SP, com mandato de 04 (quatro) anos, para o período de 2020 a 2024,
iniciando o mandato excepcionalmente em 11/03/2020 e concluindo em 10/01/2024.
Destaque-se que em virtude de ser o presente procedimento realizado em situação excepcional após a
anulação do procedimento anterior, fez-se necessário inclusive aplicar prazos mais céleres com vistas
a obter o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares de Cotia com seus novos titulares no mínimo
prazo possível.
1 - DO OBJETO
1.1 – O presente Edital tem como objeto estabelecer conforme determina o artigo 7º, da Resolução
CONANDA nº 170, de 10 de dezembro de 2014,e na Lei Municipal 1288/2004, os procedimentos
relativos ao processo de inscrição dos candidatos, eleição, frequência ao curso, prova e prazo para
recursos e impugnações, publicações, regras de campanha contendo as condutas permitidas e vedadas
aos candidatos, com as respectivas sanções e demais assuntos pertinentes ao Processo Eleitoral para
escolha dos membros dos CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE COTIA, gestão de 2020
a 2024 o mandato será de quatro anos, conforme dispõe o art. 132 da Lei 8.069/1990, com redação
dada pela Lei Federal nº 12696/2012, bem como a resolução 170 e o art. 4º da Resolução nº 152 do
CONANDA).
1.2 - O Processo de Escolha é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
Resoluções nº 152/2012 e 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA,e Lei Municipal nº 1288 de 7 de julho de 2004, sendo realizado sob a responsabilidade do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cotia e fiscalização do
Ministério Público.
1.3 - O CMDCA de Cotia, e o Poder Executivo Municipal promoverão ampla divulgação da eleição
dos conselheiros tutelares, utilizando, para esse fim, todos os meios de publicidade, respeitados os
princípios que regem a Administração Pública.
1.4– O CMDCA de Cotia deverá obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns e o
fornecimento das listas de eleitores a fim de que a votação seja feita manualmente.
1.5- Para a organização do pleito e aplicação da prova de que trata o artigo 17, inciso VII, da Lei
municipal nº 1288, de 05 de julho de 2004, com respaldo no art. 12, § 3º da Resolução nº 170/2014,bem
como a realização da capacitação posterior aos candidatos eleitos, o CMDCA de Cotia, contará com
meios próprios ou celebrará convênios/contratação e ou outros instrumentos congêneres, com empresa
especializada, organizações ou fundação, observadas as formalidades legais.
1.6- O prazo para impugnação deste edital será de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
publicação no Site Oficial da Prefeitura de Cotia.
1.7 - As razões da impugnação deste edital deverão ser formalizadas por escrito com qualificação
completa do Impugnante e protocoladas exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente, Av. Benedito Isaac Pires, 35, 4º Andar, Parque Dom Henrique, Cotia –
SP, de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 17h00, exceto em feriados e pontos facultativos.
1.8 - Não serão recebidas e protocoladas as impugnações apresentadas fora do prazo, local e horários
previstos, bem como as que não estejam subscritas pelo impugnante.
1.9 - A análise e a emissão do parecer sobre as impugnações do edital, porventura interpostas, caberão
a Comissão Eleitoral e poderão, a critério da Comissão, ser referendadas pelo colegiado do CMDCA,
que decidirá em caráter definitivo. Não caberá recurso da decisão do Colegiado.
2 - DOS CONSELHOS TUTELARES E DO PROCESSO ELEITORAL
2.1 - Os Conselhos Tutelares do Município de Cotia são órgãos permanentes e autônomos, não
jurisdicionais, encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
2.2 - Os Conselhos Tutelares têm por função zelar, junto à sociedade, à família, aos órgãos públicos e
privados, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no Município de Cotia, quando,
por ação ou omissão, estiverem expostos a situações de risco ou de violação de seus direitos, garantindo
a promoção, proteção, prevenção e defesa.
2.3 - Os conselheiros tutelares manterão, no exercício do mandato, o caráter público, democrático e
republicano, agindo imparcialmente e comimpessoalidade, tratando com probidade e boa-fé o bem
público que lhe foi destinado para o exercício de sua função.
2.4 - O conselheiro tutelar deve manter sigilo das informações dos casos de violações dos direitos que
derem entrada nos Conselhos Tutelares.
2.5 – Há no Município de Cotia 2 (dois) Conselhos Tutelares como órgãos integrantes da administração
pública local, compostos de 5 (cinco) membros cada, escolhidos pela população local para mandato de
4 (quatro) anos, mediante processo de escolha em igualdade de condições com os demais, permitida
recondução por novos processos de escolha. (Lei Federal 13.824/2019)
2.6 - O processo eleitoral dos membros dos Conselhos Tutelares deverá observar as seguintes diretrizes:
I - O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco)
vagas suplentes, a fim de compor o Conselho Tutelar – Distrito Sede; e 5 (cinco) vagas para membros
titulares e 5 (cinco) vagas suplentes, a fim de compor o Conselho Tutelar – Distrito Caucaia do Alto;
II - A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade
com o dispostono art. 5° inciso II da Resolução 170/14 do CONANDA;
III - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas
atribuições, poderá publicar Editais específicos e complementares noDiário Oficial ou meio
equivalente, para cada uma das fases do processo eleitoral de conselheiros tutelares, os quais disporão
sobre:
a) as regras do Processo Eleitoral, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos;
b) as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo Eleitoral;
c) a regulamentação quanto às fases de impugnação, instruções para recurso e outras do Processo
Eleitoral; e
) as vedações.
IV - O CMDCA escolherá e divulgará os locais de votação.
V - O CMDCA organizará e prestará apoio administrativo ao Processo Eleitoral que ocorrerá
excepcionalmente no dia16 de fevereiro de 2020:
a) o processo de escolha será mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos
eleitores do município;
b) serão considerados eleitores todas as pessoas a partir de 16 (dezesseis) anos, devidamente inscritas
na Justiça Eleitoral do Município;
c) cada eleitor poderá votar uma única vez em até 10 (dez) candidatos, vedada a composição de chapas;

d) a fiscalização será feita pelo Ministério Público;
e) a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá EXCEPCIONALMENTE no dia 11 de março de 2020.

3 - DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3.1 - São atribuições e obrigações do conselho tutelar:
I. Atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105 da Lei Federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, aplicando as medidas previstas nos incisos I a VII do art. 101, do mesmo
diploma legal; atender e informar os pais ou responsáveis, aplicando, quando necessário, as medidas
previstas nos incisos I a VII, do artigo 129 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
II. Atender os pais os pais e responsáveis e aconselhá-los com a aplicação das medidas previstas no
artigo 129, incisos I ao VII do ECA.
III. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a. requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência e previdência social, trabalho
e segurança;
b. representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas
deliberações.
c. encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal,
contra os direitos da criança e do adolescente;
d. encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
e. providenciar a medida protetiva estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas nos
incisos I a VI do art. 101 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para o adolescente autor de
ato infracional;
f. expedir notificações;
g. requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário;
h. articular, para subsidiar o Poder Executivo Municipal na elaboração da proposta orçamentária, para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
i. representar em nome da pessoa e da família, contra violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal;
j. representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda e suspensão do poder familiar;
k. garantir o funcionamento do Conselho Tutelar, em atendimento caso a caso, das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira (Conforme Redação dada pela Lei nº 1990/2017) e em regime de plantão, aos
sábados, domingos e feriados e no período noturno, mediante escala de serviços distribuídos entre os
conselheiros e divulgada mensalmente, conforme preconiza o Regimento Interno do Conselho Tutelar.
l. informar ao Ministério Público e ao Legislativo Municipal o não atendimento às requisições de
serviços públicos municipais;
m. prestar contas trimestralmente de sua atuação ao CMDCA, Ministério Público e Juizado de Infância
e Juventude;
n. atuar articuladamente para efetivar o sistema de garantia de direitos, de promoção, proteção,
prevenção e defesa com as redes e serviços socioassistenciais;
o. fiscalizar órgãos governamentais e não-governamentais de atendimento, de promoção, proteção,
prevenção e defesa do Sistema de Garantia de Direitos;
p. promover a autonomia e independência do órgão, Conselho Tutelar, enquanto instituição pública;
q. alimentar, manter e promover a difusão dos dados do Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência - SIPIA, articuladamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, a fim de avaliar e monitorar as ações estruturantes para a garantia dos direitos;

r. formular pareceres e relatórios às autoridades públicas requisitando informações e ou difundindo
conhecimento de suas ações;
s.promover denúncias públicas de violações dos Direitos da criança e do adolescente e de violação
contra o Sistema de Garantias de Direitos, inclusive de autoridades, ao Ministério Público;
t. solicitar assessoria técnica ao Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, quando necessário;
u. subsidiar, com dados quantitativos e qualitativos do atendimento nos eixos da promoção, proteção,
prevenção e defesa, para a realização das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, bem como nas deliberações das diretrizes das políticas públicas do Município.
v. apresentar relatórios, cadastros e atividades correlatas por meio informatizado tendo como base o
Sistema de Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA, bem como outros disponibilizados pela
Administração Pública.
IV. Para o exercício de suas atribuições, o membro do Conselho Tutelar poderá ingressar e transitar
livremente:
a) nas salas de sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
b) nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças e adolescentes;
c) nas salas e dependências das delegacias e demais órgãos de segurança pública;
d) em qualquer recinto público ou privado no qual se encontrem crianças e adolescentes, ressalvada a
garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
V - Sempre que necessário o membro do Conselho Tutelar poderá requisitar o auxílio dos órgãos locais
de segurança pública, observados os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade
absoluta à criança e ao adolescente.
VI - Em qualquer caso deverá ser preservada a identidade da criança ou adolescente atendido pelo
Conselho Tutelar.

4 - DA FUNÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR
4.1 - A função de conselheiro tutelar constitui serviço público social relevante e exige dedicação
exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade remunerada pública ou
privada, observados os seguintes princípios:
I. O Conselho Tutelar deve atuar no âmbito da promoção, proteção, prevenção, defesa e fiscalização
dos direitos da criança e do adolescente, em consonância com a Política Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
II. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional;
III. O Conselho Tutelar tem caráter requisitante de demandas às autoridades pertinentes, não
substitutivo das autoridades públicas;
IV. O Conselho Tutelar é órgão público zelador dos direitos da criança e do adolescente e é responsável
pela aplicação das medidas protetivas da Política Municipal da Criança e do Adolescente, preconizadas
pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
V. O Conselho Tutelar atuará de forma articulada com todos os entes públicos e ou privados, visando
à efetivação do Sistema de Garantia de Direitos;
VI. O Conselho Tutelar articulará ações para o estrito cumprimento de suas atribuições, de modo a
agilizar o atendimento, promoção, proteção, prevenção e defesa, junto aos órgãos governamentais e
não governamentais encarregados da execução das políticas de atendimento de crianças, adolescentes
e suas respectivas famílias;

VII. Ter e compartilhar conhecimentos sobre as políticas públicas, normativas e questões da realidade,
a fim de subsidiar o Poder Executivo Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, na elaboração da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VIII. As decisões do Conselho Tutelar, proferidas no âmbito de suas atribuições e obedecidas às
formalidades legais, têm eficácia plena e são passíveis de execução imediata;
IX. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser
requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas;
X. Os conselheiros tutelares devem residir no município de Cotia há mais de 2 (dois) anos.

5- DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
5.1 - Os Conselhos Tutelares funcionam por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptamente, com
parâmetros e normas definidas pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para atendimento ao
público, da seguinte forma:
I. De segunda à sexta-feira das 8 às 17 horas, atendimento nas sedes;
II. Dispondo seu regimento interno sobre os plantões noturnos, de finais de semana e feriados,
realizados por escala contendo no mínimo um conselheiro para cada Conselho Tutelar;
III. As deliberações deverão ser em regime colegiado, cujas reuniões serão obrigatoriamente semanais;
IV. Todos os membros do Conselho Tutelar têm a mesma carga horária semanal de trabalho, bem como
os mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

6 - DA DIVULGAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
6.1 - O Conselho Tutelar, juntamente com o CMDCA de Cotia, e o Poder Executivo Municipal, dará
publicidade da forma do seu funcionamento em locais públicos e de fácil acesso à população, da escala
dos plantões, e de suas atribuições legais.
6.2 - Os Conselhos Tutelares deverão dar publicidade de suas atividades, no âmbito da região
geográfica de sua competência.
7 – DOS DIREITOS DOS CONSELHEIROS
7.1 – São direitos dos membros do Conselho Tutelar:
I - remuneração mensal, no valor de R$ 3.600,00 (três mil reais e seiscentos reais), redação dada pela
Lei nº - 2074/2019.
II - cobertura previdenciária;
III - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
IV - licença-maternidade;
V - licença-paternidade;
VI - gratificação natalina.
7.2 - Para a percepção da remuneração mensal referida no item anterior, o Conselheiro deverá atender
aos seguintes requisitos:
I - comprovar que esteve diuturnamente à disposição do Conselho Tutelar;
II - comprovar a prestação de serviços ou atividades em plantões noturnos, finais de semana e feriados,
conforme escala regulamentada pelo regimento interno;
III - apresentar relatório circunstanciado de suas atividades, bem como quadro de horário de trabalho
do mês que se inicia, com a escala de plantões.

8 - DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
8.1 – Cada Conselho Tutelar funcionará com 5 (cinco) membros, totalizando 10 (dez) conselheiros
distribuídos de acordo com os bairros de atuação:
I – CONSELHO TUTELAR –Sede– Cotia e Região;
II – CONSELHO TUTELAR - Distrito Caucaia do Alto.
9 - DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL
9.1 - A Comissão do Processo Eleitoral, responsável pela condução do processo de eleição dos
Conselheiros Tutelares é composta pelos seguintes membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Cotia:
I. Marcia Buava Ribeiro Soares
II. Larissa Fraga de Gattga
III. Francisco Luiz Gomes de Carvalho
IV. Cristiane Cibele Gibulo
V. Solange Moreno Ramirez da Silva
VI. Veronica Costa de Lima
VII. Jaqueline Eugênio
VIII. Gilberto Aparecido Luna Gomes
9.2 – A Comissão do Processo Eleitoral será coordenada pelo Presidente do CMDCA de Cotia.
9.3 – As deliberações da Comissão ocorrerão pela totalidade de seus membros, em não havendo
concordância ou membros faltantes, serão por votação de maioria simples. Na hipótese de empate
caberá ao presidente do CMDCA o voto de desempate.
9.4 – A Comissão poderá convidar membros de organizações da sociedade civil e poder público para
apoio e assessoria na realização do processo eleitoral.
9.5 - Compete a Comissão do Processo Eleitoral, por si só ou por intermédio de empresa contratada:
I – Receber os pedidos de inscrição, credenciar os candidatos, dar ampla publicidade à relação de
pretendentes inscritos e aos candidatos habilitados;
II – Realizar reuniões tantas quanto forem necessárias para decidir acerca de eventuais impugnações
de candidatura, ao longo de todo o Processo Eleitoral, podendo, se indispensável, ouvir testemunhas
eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como a realização de outras
diligências;
III - Publicar e encaminhar ao Ministério Público:
a) a lista das candidaturas habilitadas, para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar;
b) a relação dos locais de votação;
c) as notícias de irregularidades e os pedidos de impugnação no prazo de 03 (três) dias.
IV - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;
V - Definir o conteúdo programático, a forma de avaliação e a bibliografia básica da prova, de caráter
eliminatório, de seleção dos pré-candidatos;

VI – Aprovar o material necessário às eleições;
VII –Poderá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha dos
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de
imposição das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do CONANDA;
VIII - Selecionar, junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus
respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de
escolha, na forma do Edital do Processo Eleitoral;

IX - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar e/ou Guarda Municipal local, a designação de
efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração;
X - Estimular e facilitar o encaminhamento de denúncias de fatos que constituam violação das regras
de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
XI - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros
incidentes ocorridos no dia da votação;
XII - A Comissão do Processo Eleitoral deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado
oficial da votação.
9.6 - Das decisões da Comissão de Processo Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com
o máximo de celeridade.
9.7- É facultado a qualquer cidadão impugnar, desde o início e em qualquer fase de habilitação,as
candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, sendo obedecidos os prazos de recursos
constantes deste edital.

10 - DOS IMPEDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR
10.1.- São impedidos de servir nos Conselhos Tutelares no município de Cotia:
I. Marido e mulher, ainda que em união homoafetiva, ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro ou
nora, irmãos(as), cunhados(as), durante o cunhadio, tio(a) e sobrinho(a), padrasto ou madrasta e
enteado(a), conforme previsto no Art.140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e Resolução
170/2014 do CONANDA. II. Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar em
relaçãoà autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da
Infância e da Juventude da mesmaComarca, no município de Cotia.
10.2. Não poderão participar do Processo Eleitoral:
a) aqueles que não preencham as exigências previstas na Lei Federal nº 8.069 de 1990, na Lei
Municipal 1288, de 05 de julho de 2004e as constantes neste Edital;
b) os apenados com destituição da função de conselheiro tutelar nos 05 (cinco) anos antecedentes à
eleição, com processo devidamente transitado em julgado;
c) autoridades policiais ou judiciárias, representante ou a serviço da polícia ou da justiça, representante
do Ministério Público ou do Poder Legislativo;
11 – DO CRONOGRAMA:
11.1. – A Comissão do Processo Eleitoral estabelece um cronograma para o Processo de Consulta
Popular do Conselho Tutelar para a gestão 2020/2023;
11.2. A Comissão do Processo Eleitoral poderá alterar o cronograma, exceto a data da Eleição e Posse
dos Conselheiros Tutelares.

DESCRIÇÃO DO EVENTO
Publicação do Edital
Prazo para impugnação do Edital
Inscrição e entrega de documentos doscandidatos
Publicação das inscrições protocoladas

DATA
18 de outubro de 2019
21 a 23 de outubro de 2019
06 a 14 de novembro de 2019
18 de novembro de 2019

Prazo de impugnação dos candidatos com inscrição protocolada
Data para intimação dos candidatos impugnados
Prazo de defesa dos candidatos contra impugnaçãode suas
candidaturas
Análise dos documentos de defesa contra impugnação
Análise dos documentos para deferimento das inscrições
Publicação da lista preliminar das inscrições deferidas e
indeferidas
Prazo recursal contra indeferimento das inscrições
Publicação da lista definitiva de Candidatos inscritos e habilitados
para as próximas etapas do Processo e resposta aos recursos
Aplicação da Prova de aferição de conhecimentos
Publicação do gabarito e resultado preliminar da prova de
conhecimentos
Prazo recursal contra gabarito e resultado preliminar da prova de
conhecimentos
Publicação do gabarito e resultado definitivos da prova de
conhecimentos, bem como respostas aso recursos interpostos
Aplicação do Exame psicológico
Aplicação do Exame Médico
Publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica
Solicitação de entrevista devolutiva e/ou vistas ao processo de
avaliação psicológica
Entrevistas devolutiva e/ou vistas ao processo de avaliação
psicológica
Publicação do resultado definitivo das avaliações psicológica e
médica, bem como respostas aso recursos interpostos
Publicação dos candidatos habilitados para participar das Eleições
Entrevista com Banca examinadora
Reunião com candidatos habilitados sobre as regras da campanha
eleitoral, indicação de nome e codinome, sorteio de números, e
apresentação da cédula de votação.
Início da Campanha individual do candidato habilitado.
Publicação do Edital de orientações e locais de votação para a
eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de
Cotia
Eleição
Publicação do resultado das Eleições no Site Oficial da Prefeitura
de Cotia

19, 21 e 22 de novembro
25 de novembro
26, 27 e 28 de novembro
29 de novembro a 3 de
dezembro
18, 19 e 21 de novembro
22 de novembro
25 e 26 de novembro
5 de dezembro
15 de dezembro
17 de dezembro
18 e 19 de dezembro
20 de dezembro
6 de janeiro de 2020
7 de janeiro de 2020
7 de janeiro de 2020
8 de janeiro de 2020
9 de janeiro de 2020
10 de janeiro de 2020
13 de janeiro de 2020
17 de janeiro de 2020
17 de janeiro de 2020

17 de janeiro de 2020
17 de janeiro de 2020

16 de fevereiro de 2020
18 de fevereiro de 2020

Prazo para impugnação contra o resultado da eleição
Curso de Formação dos Eleitos - Titulares e Suplentes
Posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes

17 a 19 de fevereiro de 2020
2 a 6 de março de 2020
10 de março de 2020

12 - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DE DOCUMENTOS
12.1 - Os candidatos a membro dos Conselhos Tutelares poderão promover a sua inscrição no Processo
Eleitoral mediante o preenchimento de requerimento e declaração de conhecimento do edital assinado
e protocolado na Secretaria do Desenvolvimento Social – Departamento dos conselhos, situado no
quarto andar na Av. Benedito Isaac Pires, 35 – Pq. Dom Henrique – Cotia – SP, no período de 06 a 14
de novembro de 2019 no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h (exceto sábado, domingo e feriados).
12.3. No ato da inscrição será entregue protocolo de comprovação de Inscrição do candidato.
12.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente, sob pena de indeferimento de sua
candidatura, apresentar original e cópia de documentos, para atenderem concomitantemente os
seguintes requisitos:

REQUISITOS
I. Requerimento de Inscrição e Declaração

DOCUMENTOS
Preencher e assinar Modelos fornecidos (in loco, no
momento da inscrição)
II. Reconhecida idoneidade moral.
Certidões negativascomprovadas mediante:
a) Atestado original de idoneidade moral, assinado por
2 (duas) testemunhas, e com firma reconhecida das duas
testemunhuas; (Redação dada pela Lei nº1596/2010), e
b) Atestado original de antecedentes criminais expedido
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, ou pela Polícia Federal
III. Comprovar idade superior a 21 (vinte e Cédula de Identidade (não será aceito cartão de
um) anos até a data da posse.
protocolo ou outro documento) e CPF. (Apresentar
originais e cópias)
IV. Comprovar situação com as obrigações Certificado de Reservista (Apresentar original e cópia)
militares, se do sexo masculino.
V. Comprovar situação dos direitos Título de eleitor e comprovantes de votação nos dois
políticos
turnos da eleição de 2016 e 2018 ou certidão de quitação
com a justiça eleitoral. (Apresentar originais e cópias)
VI. Comprovar residência no Município de Serão aceitos como comprovação de residência em
Cotia há mais de 02 (dois) anos;
Cotia há mais de 2 anos:
Comprovantes de residência demonstrados por meio de
contas de consumo ou correspondência pessoal ou
comercial ou bancária, em nome do candidato, sendo 1
(um) com emissão de até 30 (trinta) dias e outro com
emissão de no mínimo 2 (dois) anos, a contar da data de
publicação do presente edital ou declaração de
residência (conforme Anexo I) acompanhada de cópia

VII. Comprovar conclusão do Ensino
Médio
VIII. Comprovar experiência profissional
de 24 (vinte e quatro) meses, em trabalho
social com crianças, adolescentes e famílias

IX. Foto
X. Curriculum Vitae detalhado

de documento oficial com foto do declarante e
respectivos comprovantes de residência, sendo 01 (um)
com emissão de até 30 (trinta) dias e outro com emissão
de no mínimo 2 (dois) anos;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio reconhecido
pelo MEC (Apresentar original e cópia)
Serão aceitos como comprovação de experiência:
a)
Declaração do órgão público no caso de
exercício de cargo, emprego ou função pública, com
data de ingresso, tempo de dedicação, período de
exercício e tipo de vínculo;
b)
Declaração
do
empregador
legalmente
habilitado para tanto, com data de ingresso, tempo de
dedicação, período de exercício e tipo de vínculo;
c)
Declaração assinada por representante de
organização pública/privada com prova de atuação
profissional, atividades exercidas e experiência junto à
área de defesa, promoção, proteção e atendimento de
direitos humanos de criança e adolescente emitida por
01 (uma) entidade registrada no CMDCA/Cotia,
devendo ser apresentada cópia do registro; ver anexo II
d)
Relatório mensal de atividades de voluntariado,
com periodicidade, descrição das atividades
desenvolvidas, assinado pelo Presidente ou responsável
pela organização (atual ou do período do exercício do
voluntariado), acompanhado do termo de voluntariado
dos respectivos anos também devidamente assinado
pelo Presidente ou responsável pela organização (atual
ou do período do exercício do voluntariado); ver anexo
II
e)
Carteira de trabalho com o respectivo tempo de
experiência, devendo conter página da foto com nome
completo e das anotações de entrada e saída dos
empregos;
f)
Declaração assinada por representante de
movimento social de defesa de direitos da criança e do
adolescente, devendo comprovar inclusive a existência
mínima de 02 (dois) anos, por ata de fundação do
movimento, relatório de atividades, carta de princípios,
documentos de governança, canais oficiais de
comunicação com registro temporal, pedidos de
filiação/vinculação e atas de reuniões periódicas;
Apresentação de 02 (duas) fotos 3x4 cm (colorida com
fundo branco)
a) Apresentar Curriculum Vitae conforme modelo
(Anexo III) detalhando as atividades na defesa dos
direitos humanos ou no atendimento, promoção,

proteção, prevenção e defesa de crianças e adolescentes,
na luta pelas garantias constitucionais e pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
definidos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de
1990, e
b) Apresentar cópia dos certificados e diplomas
constantes do Curriculum Vitae.
XI. Declaração de próprio punho afirmando Anexo IV
compromisso com a sua dedicação
exclusiva para o exercício da função de
conselheiro(a) tutelar, caso eleito.
XII. Declaração de próprio punho Anexo V
afirmando a veracidade das cópias de todos
os documentos entregues.
12.5 - Não haverá devolução da documentação dos candidatos eleitos ou não para os Conselhos
Tutelares de Cotia-SP, utilizados no processo de inscrição. Tal documentação será mantida nos
arquivos do CMDCA de Cotia.
12.6 - O Conselheiro de Direito ou Suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Cotia, que pretender concorrer ao Pleito deverá apresentar o Ofício Original da
Entidade Governamental e/ou Não Governamental constando seu desligamento antes do início das
Inscrições conforme item 12 deste Edital e a Entidade indicadora deverá substituir sua representação.
12.7 - O Conselheiro Tutelar em exercício é dispensado do desligamento para concorrer à recondução
de função, visando assegurar a continuidade dos seus trabalhos sem prejuízo do atendimento a
população.
12.8 - A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará o indeferimento da inscrição.
12.9 - 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 e a Lei Municipal n° 1288 de 05 de setembro de 2004.
12.10 - O pedido de inscrição que não atender às exigências deste edital será cancelado, bem como
anulados todos os atos dele decorrentes.
12.11. - Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, sendo permitida a inscrição
por procuração desde que apresentado o respectivo mandato, acompanhado de documento de
identidade do procurador.
12.12. – O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas
deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os recursos especiais necessários
(materiais, equipamentos), que serão atendidos dentro de critérios de viabilidade e razoabilidade.
12.13 - São de exclusiva responsabilidade do candidato as informações dos dados cadastrais no ato
de inscrição.
12.14 - As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição são de total
responsabilidade do candidato.
12.15 - A entrega dos documentos deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração outorgada
pelo candidato, com firma reconhecida.
12.16 - No caso da entrega de documentos por procuração, esta deverá ser feita juntamente com cópia
da Cédula de Identidade Civil, Profissional ou Militar do procurador nomeado.
12.17– Encerrado o prazo de impugnação dos candidatos previsto no item 11.2, a Comissão do
Processo Eleitoral designada pelo CMDCA - Cotia efetuará, no prazo de 3 (três) dias, a análise da

documentação exigida neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos
que foram deferidos e os indeferidos que não atenderam aos requisitos do subitem 12.4., deste Edital
12.18 - Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo de 03 (três) dias úteis
contados da publicação da relação dos candidatos com inscrição protocolada, em petição devidamente
fundamentada com indicação dos elementos probatórios, mediante requerimento dirigido a Comissão
do Processo Eleitoral, de segunda a sexta-feira no horário das 09h às 11h e das 13h às 16h, assinado e
protocolado na Secretaria do Desenvolvimento Social – Departamento de Conselhos de direitos,
situada no quarto andar na Av.Benedito Isaac Pires, 35 - Parque Dom Henrique – Cotia/SP, e não será
aceito o recurso apresentado fora do prazo previsto acima.
12.19 - A Comissão do Processo Eleitoral analisará o teor das impugnações e defesas apresentadas
pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de documentos e outras
provas do alegado.
12.20 - A Comissão do Processo Eleitoral terá o prazo de 06 (seis) dias, contados do término do prazo
para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a impugnação.
12.21 - Concluída a análise das impugnações, a Comissão do Processo Eleitoral fará publicar Edital
contendo a relação preliminar dos candidatos habilitados a continuarem no Processo Eleitoral.
12.22 - A relação dos candidatos inscritos será encaminhada ao Ministério Público para ciência, no
prazo de 03 (três) dias, após a publicação referida no item anterior.
12.23 - Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual for o
momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do
encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal.
12.24 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das
condições do processo seletivo, tais como estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes,
das quais não poderá alegar desconhecimento.

13- DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS
13.1 – Será aplicada prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, contendo 20
(vinte) questões objetivas, de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada. De acordo com o
paragrafo 4º., artigo 17, da Lei Municipal 1288/2004 serão classificados os 20 primeiros colocados na
prova de conhecimento para as fases seguintes, garantida a participação dos candidatos que obtiverem
a mesma pontuação do vigésimo colocado;
13.2 - O processo de aferição de conhecimento será definido na publicação de Edital complementar
pela Comissão do Processo Eleitoral, onde constará local da prova, organização, elaboração, aplicação,
correção e divulgação do resultado.
13.3 - A Prova de Aferição de Conhecimentos constante do item 13.1 terá por conteúdo programático
a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, com as alterações posteriormente introduzidas.
14 – DA ENTREVISTA E DO EXAME MÉDICO E PSICOLOGICO
14.1 – Os candidatos considerados aptos a concorrerem a vagas de conselheiro tutelar pela Comissão
Eleitoral, serão entrevistados pela banca examinadora no período de, na sede do CMDCA, na Avenida
Benedito Isaac Pires, 35 – Pq. Dom Henrique, Cotia – SP, no Horário das 09h às 16h.
14.2 – Entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2020, os candidatos considerados aptos pela Comissão Eleitoral
deverão submeter-se a exame físico, mental e psicológico, de caráter eliminatório, realizados por
profissionais habilitados. Fica automaticamente eliminado o candidato que não for considerado apto.

14.3 – Em 10 de janeiro de 2020, será publicada a relação dos aprovados no exame médico e
psicológico.
14.4 – A avaliação psicológica terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando
as características necessárias ao desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada de
membro do Conselho Tutelar, assim como os fatores impeditivos ou restritivos para o seu desempenho.
14.5 – A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho
Federal de Psicologia.
14.6 – A avaliação psicológica consistirá na aplicação coletiva de testes psicológicos e realização de
dinâmica de grupo.
14.7 – Os testes psicológicos a serem utilizados, validados em nível nacional e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia, estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos
psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como adequados para instrumentos dessa
natureza.
14.8 – Na avaliação dos testes psicológicos, serão observados os parâmetros cientificamente
reconhecidos para cada teste.
14.9 – A composição da avaliação psicológica será através dos seguintes instrumentos:
a) Testes de aptidões específicas;
b) Testes de personalidade;
c) Redação com tema projetivo objetivando auto avaliação;
d) Dinâmica de grupo.
14.10 – À luz dos resultados de cada teste, a Banca Examinadora procederá à análise conjunta de todos
os testes utilizados, avaliando a compatibilidade do desempenho do candidato com os critérios de
aptidão na avaliação psicológica, estabelecidos no item 14.11 deste Edital.
14.11 – Será considerado apto o candidato que apresentar:
a) Higidez psíquica: ausência de distúrbios de personalidade ou desequilíbrio psicológico,
suscetível a inabilitá-lo para o exercício das atividades da função pleiteada;
b) Atitude reacional compatível: capacidade de se adaptar às mais diversas situações, através do
efetivo controle das emoções, da emissão de respostas de forma desenvolta, resoluta e decidida,
do equilíbrio no relacionamento interpessoal, da iniciativa, persistência e resistência à frustração,
e da apresentação de comportamentos e atitudes que sejam benéficos para si próprio e para o
meio de convivência;
c) Aptidões específicas: capacidade para abordar e resolver problemas fazendo uso de raciocínio
lógico e capacidade de concentrar a atenção em diferentes estímulos, conciliando rapidez e
qualidade de execução.
14.12 – Será considerado inapto o candidato que não apresentar perfil psicológico compatível à função
ou apresentar características psicológicas restritivas ou incapacitantes para o exercício da função
pleiteada.
14.13 – A avaliação psicológica será aplicada por profissionais devidamente habilitados e inscritos no
Conselho Regional de Psicologia.
15 - DA PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DOS PRAZOS PARA IMPUGNAÇÕES
15.1 - O CMDCA publicará no site da Prefeitura de Cotia a relação dos candidatos que tiverem suas
candidaturas protocoladas.
15.2 - A partir da publicação, qualquer cidadão com direito a voto terá o prazo de 03 (três) dias úteis
para ingressar com pedido de impugnação da candidatura, oferecendo provas do alegado.

15.3 - Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na Secretaria do Desenvolvimento Social
de Cotia – Departamento dos Conselhos de Direitos sito quarto andar daAvenida Benedito Isaac Pires,
35 – Pq. Dom Henrique, Cotia/SP, das 9h às 16h, através de um requerimento com as provas anexas.
15.4 - O CMDCA de Cotia, por meio de sua Comissão do Processo Eleitoral, após o recebimento do
pedido de impugnação, dará ciência por escrito ao candidato impugnado, dando prazo de 03 (três) dias
úteis para interposição de defesa.
15.5 - A defesa deverá ser protocolada na Secretaria do Desenvolvimento Social de Cotia –
Departamento dos Conselhos de Direitos sito quarto andar da Avenida Benedito Isaac Pires, 35, Parque
Dom Henrique – Cotia/SP, das 09h às 11h e das 13h às 16h, através de um requerimento com
contraprovas anexas.
15.6 - Julgados os pedidos de impugnações, a Comissão do Processo Eleitoral publicará a relação dos
candidatos que forem habilitados a continuar no processo eleitoral.
15.7- Somente continuarão no processo eleitoral os candidatos que superarem todas as etapas e
dispositivos desse Edital.
15.8- Findo os prazos de impugnação de candidaturas protocoladas e de recursoscontra o indeferimento
das inscrições, o CMDCA de Cotia fará publicar a relação definitiva dos candidatos habilitados ao
pleito, com cópia ao Ministério Público, sendo afixada outra cópia Secretaria do Desenvolvimento
Social de Cotia – Departamento dos Conselhos de Direitos sito quarto andarna Avenida Benedito Isaac
Pires, 35, Parque Dom Henrique – Cotia/SP.
16 - DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:
16.1 - Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa local, dar ampla divulgação
ao Processo de eleição desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo informações
quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras informações
destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito.
16.2 - É vedada a propaganda:
a. vinculada direta ou indiretamente a partido político ou que importe em abuso de poder político,
econômico ou religioso;
b. que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou
vantagem de qualquer natureza;
c. feita por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com
moeda;
d. que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra
qualquer restrição de direito;
e. que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
f. de qualquer natureza, que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder
Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública
e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos
urbanos;
g. que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública;
h. de qualquer natureza colocada em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como
em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes causem dano;
i. mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular;

16.3 –É vedada, ao longo da campanha eleitoral:
a. a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor;
b. a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a
apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral;
c. a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios;
d. o uso de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de
governo, empresa pública ou sociedade de economia mista;
e. a contratação ou utilização, ainda que em regime de voluntariado, de crianças e adolescentes para
distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos
comerciais;
f. É também vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de propaganda
eleitoral em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita.
16.4 -Os candidatos somente poderão dar início à campanha eleitoralapós a publicação da relação
definitiva dos candidatos aprovados na prova de aferição de conhecimentos e estarem habilitados a
continuarem no processo.
16.5– O material para a propaganda eleitoral dos candidatos será produzido pelos mesmos.
16.6 - Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de debates,
entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou
particular.
16.7 - As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) que
tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles
que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, garantida a paridade da
participação de todos os concorrentes.
16.8 - É dever de o candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo vedada a
propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes.
16.9 - Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local público ou
aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda
caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Também não é permitido
transporte de eleitores, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou
carreata. Também fica proibida aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, a padronização
do vestuário.
16.10 - A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura ou diploma
de posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de apuração de
eventuais penalidades na esfera cível e criminal.
17 – DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:
17.1 - Encerrado o período permitido à propaganda será realizada a eleição, sob a responsabilidade do
CMDCA e fiscalização do Ministério Público, nos seguintes termos:
I. O sufrágio será universal e direto e o voto facultativo e secreto, podendo exercê-lo todas as pessoas,
cidadãos de Cotia, a partir de 16 (dezesseis) anos que tenham inscrição eleitoral correspondente às
zonas eleitorais da cidade de Cotia;
II. Será assegurado o isolamento do eleitor no momento em que estiver exercendo o seu voto;

III. Cada eleitor poderá votar uma única vez em até10 (dez) candidatos, sendo permitido apenas 1 (um)
voto por candidato; (conforme $ 1, do Art 26, em redação dada pela Lei nº 1746/2012)
IV. No ato de votação todos os eleitores maiores de 16 (dezesseis) anos, deverão comprovar sua
identificação através de documento oficial com foto e Título de Eleitor do Município de Cotia.
17.2 - Serão publicadas no site da Prefeitura de Cotia, as informações sobre dia, horário, relação dos
postos de votação e apuração do referido pleito.

18 - DAS MESAS RECEPTORAS E APURADORAS
18.1 - As mesas serão compostas por Presidente e um Mesário, indicados previamente pela Comissão
do Processo Eleitoral, que designará, inclusive, os suplentes.
18.2 - Não poderão ser nomeados Presidentes e Mesários, os candidatos ou seus parentes até 2° grau.
18.3 - As cédulas deverão ser rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo presidente e pelo
mesário das mesas receptivas.
18.4 - A composição das mesas apuradoras será definida pela Comissão do Processo Eleitoral.
19 - DA APURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
19.1 - A apuração dos votos compete ao CMDCA, com auxílio de empresa eventualmente contratada,
fiscalizado pelo Ministério Público e por 01 (um) fiscaleventualmente indicado por candidato.
19.2 - A fiscalização poderá ser exercida pelo próprio candidato e/ou por 01 (um) fiscal indicado pelo
mesmo, credenciado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da eleição.
19.3 - A apuração dos votos será iniciada imediatamente após o encerramento da votação.
19.4 - A contagem dos votos será em ordem decrescente ao número de cada candidato.
19.5 – Se houver empate na votação, será considerado eleito o candidato que obtiver maior pontuação
na prova de conhecimentos específicos. Persistindo o empate, será eleito o mais idoso.
19.6- Concluída a apuração dos votos, que se dará em local indicado pelo CMDCAimediatamente após
o término do pleito,a presidência do conselhoproclamará o resultado da escolha determinando a
publicação do resultado do edital em 08 (oito) de outubro de 2019.
19.7 – Os candidatos poderão fiscalizar o processo de contagem de votação no local indicado
previamente pelo CMDCA.
19.8 – Os 10 (dez) primeiros candidatos mais votados serão declarados titulares do Conselho e
escolherão os locais de preferência para atuar, de acordo com a classificação no certame. Os 10 (dez)
candidatos seguintes serão suplentes.
20 - DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO APÓS A
ELEIÇÃO
20.1 - Após o resultado da apuração, qualquer cidadão com direito a voto terá o prazo de 03 (três) dias
úteis para encaminhar à Comissão do Processo Eleitoral, pedido de impugnação, oferecendo provas do
alegado.
20.2 - O pedido de impugnação será autuado em processo próprio, numerado e rubricado por um
membro da Comissão do Processo Eleitoral, especialmente designado para promover os atos
necessários à autuação e andamento do processo instaurado.
20.3 - No prazo de 03 (três) dias úteis a Comissão do Processo Eleitoral notificará o candidato
impugnado para que apresente defesa.
20.4 - Decorrido o prazo acima sem apresentação de defesa, a Comissão do Processo Eleitoral decretará
a revelia do candidato e julgará o pedido de impugnação, no prazo 03 (três) dias úteis e em

conformidade com as provas apresentadas, podendo ainda se necessário, e no mesmo prazo, colher
outras provas, inclusive, ouvir testemunhas, a fim de subsidiar a decisão.
20.5 - Da colheita das provas indicadas no item anterior será dada a ciência ao impugnado para a
manifestação no prazo de 03 (três) dias úteis e, somente após será proferida decisão também no prazo
de 03 (três) dias.
20.6 – Caso o candidato notificado apresente defesa, inclusive com indicação de testemunhas, a
Comissão do Processo Eleitoral, analisará a defesa e se entender necessário, ouvirá testemunhas, tudo
no prazo de 03 (três) dias, ocasião em que também proferirá a decisão.
20.7 - De todo processo de impugnação será dado ciência ao Ministério Público, que a seu critério,
poderá solicitar outras diligências e, inclusive, prorrogar o prazo para a decisão se entender necessário,
dando conhecimento ao candidato impugnado.
20.8 - Na eventualidade de a Comissão Eleitoral e/ou o Ministério Público entender necessária a
produção de provas testemunhais ou outra diligência, será dada ciência ao impugnado, concedendo-lhe
prazo de 03 (três) dias úteis para a manifestação acerca das mesmas e, somente após esta manifestação,
será proferida a decisão no prazo de 03 (três) dias.

21 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
21.1 - Julgados os recursos, o resultado final será homologado pela Comissão Eleitoral e publicado no
site oficial da Prefeitura de Cotia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com posterior publicação noDiário
Oficial – D.O. de Cotia,contendo a relação dos nomes, o respectivo número de votos válidos recebidos
e os totais de votos nulos e brancos, com cópia para o Ministério Publico.
21.2 - Considerar-se-ão eleitos os 10 (dez) candidatos que obtiverem maior votação, que assumirão as
vagas de conselheiros tutelares existentes, ficando os 10 (dez) candidatos subsequentes como suplentes.
22 - DA FORMAÇÃO DOS ELEITOS:
22.1 - Após proclamação do resultado, os candidatos eleitos,titulares e suplentes, participarão de Curso
de Capacitação de no mínimo 20 horas sobre as atribuições do Conselheiro e do Sistema de Informação
para a Infância e Adolescência - SIPIA, sob a coordenação do CMDCA de Cotia.
22.2 – Os eleitos deverão ter frequência mínima de 75% de participação no Curso de Capacitação.

23 - DA POSSE:
23.1 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cotia organizará a cerimônia
de posse dos Conselheiros Tutelares, titulares e suplentes, que será efetivada pelo Prefeito,
excepcionalmente no dia 11 de março de 2020.
24 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 - Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão do Processo Eleitoral dele decorrentes
serão publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cotia, bem comoafixadas nas sedes do
Conselho Tutelar e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência
Especializados de Assistência Social (CREAS);
24.2 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem a publicação de todos os atos, editais
e comunicados referentes ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
24.3 - As afirmações incorretas ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, em
especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências,
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

24.4 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação dos
resultados finais junto a Comissão do Processo Eleitoral.
24.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Eleitoral, observadas as normas
legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal 1288/2004. No caso de empate, será o
presidente do CMDCA convocado para proferir o voto de desempate;
24.6 - Os trabalhos da Comissão do Processo Eleitoral se encerram com o envio de relatório final
contendo as intercorrências e o resultado da votação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Cotia;
24.7 - Este Edital entra em vigor a partir desta data e deverá ser publicado no sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal de Cotia com posterior publicação no Diário Oficial – D.O. de Cotia.

Cotia, 18 de outubro de 2019.

Robson Aparecido Dias
Presidente do CMDCA – Cotia

Marcia Buava Ribeiro Soares
1ª Secretária do CMDCA – Cotia

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu,_____________________________________________________________________, CPF nº
______________________
RG
nº______________
residente
em
______________________________________________________________________________,
Cidade _____________________ UF_____ CEP: ___________ - ______,
Órgão Exped. ____________, declaro, a pedido do (a) interessado(a) e para fins de provas junto ao
CMDCA, que o (a) Sr. (a)_______________________________________________________ reside
comigo.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei
criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Cotia, _________/_________/__________.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO II

COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL OU VOLUNTÁRIA
(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO)
- Nome da Instituição: ____________________________

Nº Registro CMDCA: ____________

- Nome Completo do profissional ou Voluntário: _______________________________________
- Período do Exercício: ___________________________________________________________
- Nome do Projeto: ______________________________________________________________
- Objetivo do projeto (máximo 5 linhas): _____________________________________________
______________________________________________________________________________
- Área de atuação: ______________________________________________________________
- Público Alvo: ________________________________________________________________
- Resumo das atividades desenvolvidas (máximo 5 linhas): _______________
- Carga horária: ________________________________________________________________

Cotia, .............. de ......................... de ..............

________________________________________
Assinatura do representante legal da instituição

ANEXO III
CURRÍCULO DETALHADO
1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome ou Nome Social:___________________________________________________
Data de nascimento:_____________________________________________________
Sexo:________________________________________________________________
Naturalidade:__________________________________________________________
Nacionalidade:_________________________________________________________
Filiação: (Pai)_________________________________________________________e
(Mãe)________________________________________________________________
Estado Civil:___________________________________________________________
Cônjuge/Convivente/Companheiro(a)_______________________________________
2. ENDEREÇO:
Rua/Av/outro___________________________________________________________
Nº___________ Complemento____________ Bairro:___________________________
CEP:______________________ Telefone:___________________________________
E-mail:_______________________________________________________________
3. DOCUMENTOS
Nº Identidade__________________________________________________________
CPF Nº:______________________________________________________________
Carteira de Trabalho: Nº_____________________________ Série _______________
Titulo de Eleitor:________________________________________________________
Registro Profissional Nº __________________________________________________
4. GRAU DE ESCOLARIDADE
( ) Ensino fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental em curso
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio em curso
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior em curso
( ) Ensino Superior Completo
( ) Outros: _____________________________________
5. PROFISSÃO
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. ÁREA DE ATUAÇÃO
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. JÁ FOI ELEITO(A) COMO CONSELHEIRO (A) TUTELAR?
( ) Não ( ) Sim ( ) Titular ( ) Suplente
Município: ___________________________________________________________
Período (s)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Citar os cursos de formação/capacitação na área da criança e adolescente e apresentar os
respectivos comprovantes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Citar as experiências na área de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do
adolescente devendo totalizar, no mínimo 02 (dois) anos de trabalho.
(especificar: atividade, função, cargo, carga horária trabalhada e caracterização do público atendido)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Citar, no mínimo, 02 fontes de referência de pessoa física ou jurídica que confirmem a
experiência em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do
adolescente: (identificar: telefones de contato, nomes e endereços completos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Possui conhecimentos em informática?
( ) Não ( ) Sim
Quais: ______________________________________________________________
Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas no Código Penal
Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de falsidade de quaisquer das informações aqui
prestadas.
Cotia, _________/__________________/_______
______________________________________________
Assinatura do (a) Pré- Candidato (a)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
(esta declaração deve ser feita a próprio punho)

Eu,____________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________________ RG nº ______________ Órgão Exped. ____________,
afirmo compromisso com a dedicação exclusiva para o exercício da função de conselheiro (a) tutelar
caso eleito.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.
Cotia, _________/_________/__________.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
(esta declaração deverá ser feita a próprio punho)

Eu,______________________________________________________________________________,
CPF nº _____________________________ RG nº _______________ Órgão Exped. ____________,
declaro a veracidade das cópias dos documentos entregues bem como de que todos os documentos
entregues.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei
criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Cotia, _________/_________/__________.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante

