ETAPA 2 – PROVA ESCRITA

1 DO CALENDÁRIO, LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA ETAPA DA
PROVA ESCRITA
1.1

A prova escrita será realizada nas dependências do Instituto Federal

de Santa Catarina – IFSC, (onde atualmente está instalado o Centro
Educacional e Profissional Lydio De Brida) na Rua Almirante Barroso, 644706, bairro Das Damas, Urussanga – SC, 88840-000 município de
Urussanga, Estado de Santa Catarina.
1.2 A prova escrita, com duração máxima de 2h duas horas), no dia 28 (vinte e
oito) de julho de 2019, das 08h30min às 10h30min, será realizada a prova de
conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema
de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e Informática Básica,
para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 6,0 (seis pontos), nota
estipulada pela Lei Municipal Nº 2878 de 29 de março de 2019.
1.3 Os portões do prédio onde será realizada a prova escrita serão fechados
impreterivelmente às 08h15min do dia 28 de julho de 2019. O candidato que
chegar após o horário estabelecido terá sua entrada vedada e será
automaticamente eliminado do Processo de Escolha.
1.4 O tempo de 15min (quinze minutos) entre o fechamento dos acessos às
salas de prova e o início da prova tem por finalidade identificar corretamente os
candidatos e a distribuição do material de prova pelos fiscais de sala.

2 DAS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

2.1 A etapa 2 da qual trata este Edital constará de 1 (uma) prova escrita com 20
(vinte) questões objetivas, todas com 4 (quatro) alternativas de resposta, de
“A” a “D”, das quais somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
2.2 A prova escrita será composta de 20 (vinte) questões objetivas para o
cargo Membro Conselho Tutelar, sendo 05 (cinco) questões de Informática
básica e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, sobre Direito
da Criança e do Adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos das
Crianças e Adolescentes.

2.3 As questões da prova versarão sobre os conteúdos programáticos
constantes no Anexo I deste Edital.
2.4 A nota final da prova escrita será determinada pelo número de acertos, sendo
que cada questão valerá os seguintes pontos e pesos:

PROVA ESCRITA OBJETIVA PARA MEMBRO DO CONSELHO
Conteúdo
Número Valor
Valor Total
TUTELAR
Questões
Informática
05
Conhecimentos Específicos
15
Valor total da Prova Escrita:

0,50
0,50

2,50
7,50
10,00

2.5 O candidato deverá transpor os resultados das questões para o cartão de
resposta, cujo preenchimento é de sua inteira responsabilidade.
2.6 Questões preenchidas de forma inadequada, rasuradas ou com mais de uma
alternativa marcada na grade de respostas serão consideradas como marcadas
incorretamente pelo candidato.
2.7 Para fins de correção da prova, somente será considerada a grade de
respostas, preenchidas adequadamente conforme instruções do cartão de
resposta, sendo que os cadernos de prova não serão considerados, sob
quaisquer hipóteses.

3 DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

3.1 DOS DOCUMENTOS OFICIAIS
3.1.1 Para realização da prova, os candidatos com inscrições homologadas
deverão apresentar documento oficial com foto.
3.1.2 A não apresentação de documento oficial com foto, nos termos deste
Edital, impedirá o acesso do candidato ao local da prova, bem como implicará
sua eliminação no Processo de Escolha.
3.1.3 Para fins de acesso à sala de realização da prova, somente serão aceitos
como documento oficial: o Documento de Identidade, expedido pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das
Relações Exteriores; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com foto);
Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe;

Passaporte; Carteira de Trabalho. O documento oficial a ser apresentado deverá
ser o original.
3.1.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização
da prova, documento original oficial com foto, por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial,
expedido no máximo 3 (três) meses antes da data de realização da prova.
3.1.5 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir
a identificação do candidato com clareza.

4 FECHAMENTOS DOS ACESSOS ÀS SALAS DA PROVA ESCRITA

4.1 O portão de acesso aos prédios/salas onde será realizada a prova escrita
será fechado, impreterivelmente, às 08h15min (oito horas e quinze minutos),
mediante preenchimento do “Termo de Fechamento de Portão”, lavrado pela
Coordenação Local do Processo de Escolha, na presença de duas testemunhas.
4.2 Ao candidato que chegar ao local de prova após o fechamento do acesso ao
prédio de realização da sua prova será vedada a entrada no prédio e será
automaticamente eliminado do Processo de Escolha.
4.3 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar
o atraso.
4.4 O acesso às salas das provas de pessoas estranhas só será permitido
mediante a autorização da Coordenação Local do Processo de Escolha.
4.5 A imprensa, devidamente credenciada pela Coordenação Local do Processo
de Escolha, desenvolverá seu trabalho sem adentrar às salas de provas.
4.6 A Comissão Especial do Processo Escolha reserva-se ao direito de atrasar
o horário de início da prova, por motivos fortuitos ou de força maior. Nessa
hipótese, não haverá prejuízo aos candidatos, na medida em que será observada
a duração total prevista para a prova.

5 NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA
ESCRITA

5.1 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
de Urussanga - CMDCA e a Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE

não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou
alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
5.2 O candidato é responsável pela conferência dos dados do seu cartão de
resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o
cartão de resposta e pela transcrição correta da letra correspondente a cada
resposta correta, de acordo com as instruções do cartão de resposta.
5.3 Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questões objetivas que contenha
(m):
a) Emenda (s) e ou rasura (s), ainda que legível (eis);
b) Espaço (s) não assinalado (s) no cartão de resposta;
c) Resposta (s) preenchida (s) fora das especificações contidas no cartão de
resposta;
d) Resposta (s) que apresenta (m) mais de uma alternativa preenchida;
e) Resposta (s) marcada (s) com caneta esferográfica de tinta, cuja cor difere de
azul ou preta.
5.4 Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de
caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
5.5 Não será permitido o uso de caneta diferente da especificada no Subitem
anterior, como também não será permitido o uso de lapiseira, lápis ou borracha
para preenchimento do cartão de resposta.
5.6 O candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando
qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (telefones celulares,
gravador, smartphones, scanner, tablets, ipod, qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens, bipe, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive,
walkman, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
nenhum tipo, relógio de qualquer espécie, braceletes etc.), mesmo que
desligado, terá sua prova anulada e, com isso, será automaticamente eliminado
do Processo de Escolha.
5.7 Também será eliminado do Processo de Escolha, o candidato que, durante
a realização da prova, fizer comunicação com outro candidato ou utilizar-se de
qualquer tipo de consulta (livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários,
cadernos, anotações, réguas de cálculo etc), ou estiver fazendo uso de óculos
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné,
gorro, lenço etc.).

5.8 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de aplicação da
prova portando armas. O candidato que estiver armado deverá encaminhar-se à
Coordenação Local do Processo de Escolha antes do início da prova, para
providências necessárias.
5.9 Os objetos pessoais que o candidato estiver portando, juntamente com o
restante dos materiais de uso e de porte vedados pelo Edital, deverão ser
desligados e alocados em saco plástico que será disponibilizado, e acomodados
em local a ser indicado pelo fiscal.
5.10 Os objetos pessoais de que trata o Subitem anterior deverão permanecer
no local indicado durante todo o período de realização da prova, até a saída
definitiva do candidato.
5.11 Para a devida verificação dos materiais vedados pelo Edital serão utilizados
detectores de metais, objetivando garantir a segurança, a lisura e a isonomia na
realização da prova, sem prejuízo de outras formas de fiscalização. Será
realizado uso de detectores de metal na entrada e na saída de acesso dos
candidatos aos banheiros ou sala de amamentação. O candidato que se negar
à identificação ou a se submeter ao detector de metal terá a sua prova anulada
e, com isso, será eliminado do Processo de Escolha.
5.12 Garrafas de água e lanche levados pelo candidato às salas de prova
deverão estar acondicionados em embalagens transparentes, sem rótulo.

6 DO CADERNO DE QUESTÕES E DO CARTÃO RESPOSTA

6.1 Para a realização da prova escrita, o candidato receberá o caderno de
questões e o cartão resposta.
6.2 Distribuídos os cadernos de questões e os cartões de resposta aos
candidatos e, na hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o fiscal da sala,
antes do início da prova, diligenciará no sentido de substituir os materiais com
defeito.
6.3 A avaliação das provas far-se-á, exclusivamente, por meio de cartão
resposta, o que anula qualquer outra forma de avaliação.
6.4 O candidato deverá transcrever as respostas das questões do caderno de
provas para o cartão resposta, dentro do tempo total estimado para a realização
da prova.

6.5 O preenchimento do cartão resposta será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções nele
constantes. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta,
decorrente de falha de preenchimento pelo candidato.
6.6 O candidato será o único responsável pelos prejuízos advindos de
marcações incorretas no cartão resposta.
6.7 O candidato deverá verificar no cartão de resposta o número dos documentos
informados e preencher no caderno de prova as informações solicitadas,
devendo, ainda, assinar a capa do caderno de prova e transcrever em letra
legível o nome completo e o documento de identificação, no campo adequado,
com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.
6.8 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem
questão não respondida, ou cujos espaços no cartão de resposta estejam
preenchidos em inconformidade com as instruções do cartão resposta, ou que
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
6.9 No cartão de respostas não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas.
6.10 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais
adquiridos, a Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE não fornecerá
exemplares físicos dos cadernos de questões aos candidatos ou a instituições
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento da prova.
6.11 Será permitido ao candidato destacar a última folha do caderno de prova
contendo espaço específico para o preenchimento do seu gabarito, podendo
levar consigo para a conferência.
6.12 A Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE reserva-se o direito de
manter os cartões de resposta personalizados e cadernos de questões das
provas por um período de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da homologação
do resultado da Etapa 2 – prova escrita, de modo que, após este período, o
material será destruído.

7 DA SAÍDA DA SALA

7.1 O candidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala
de realização das provas antes de transcorridos 30 (trinta) minutos do seu início.

7.2 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de provas durante sua
realização somente poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal.
7.3 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas.
7.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo,
portando o caderno de provas e cartão de resposta.
7.5 Ao terminar as provas, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de
prova e cartão de resposta devidamente preenchidos com caneta esferográfica
transparente, com tinta azul ou preta.
7.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente poderão
retirar-se da sala simultaneamente, após serem lacrados os envelopes de provas
e gabaritos e assinada a ata de prova.

8 DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO

8.1 O candidato sem deficiência que necessitar de atendimento diferenciado
para realização da prova deverá requerer, no ato da inscrição, anexando os
Laudos Médicos ou Declarações necessárias para a comprovação da
necessidade.
8.2 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da
prova poderá fazê-la em sala reservada, e para isso deverá, no ato da inscrição,
identificar a necessidade de atendimento e encaminhar fotocópia da certidão de
nascimento do filho.
8.3 A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação,
acompanhada de adulto responsável por sua guarda, formalmente indicado pela
candidata quando do requerimento.
8.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
8.5 Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante,
a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de outras pessoas que
tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
8.6 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da
candidata.

8.7 O atendimento às condições de atendimento diferenciado solicitadas ficará
sujeito à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
8.8 O candidato que não requerer o atendimento diferenciado no prazo definido
pelo Edital, seja qual for o motivo alegado, não terá atendida a condição especial
requerida.

9 DO CÁLCULO DA MÉDIA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
ESCRITA

9.1 Serão considerados classificados na Etapa 2 que trata o presente Edital os
candidatos que obtiverem MÉDIA FINAL MAIOR OU IGUAL A 6,0 (seis pontos)
NA ETAPA DA PROVA ESCRITA., nota estipulada pela Lei Municipal Nº 2878
de 29 de março de 2019.
9.2 Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pelo
cargo, de acordo com a sua inscrição no Processo de Escolha, seguindo a ordem
decrescente de pontuação final, expressa em 3 (três) algarismos, de acordo com
a seguinte fórmula:
9.3 A classificação final da prova será obtida por meio da seguinte fórmula:

CLASSIFICAÇÃO = NPE
Onde: NPE = Nota da Prova Escrita

10 DA DIVULGAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA E DO
GABARITO PRELIMINAR

10.1 A Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE disponibilizará no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br a partir das 15h00min
do dia 29 de julho de 2019, O GABARITO PRELIMINAR.
10.2 O caderno de provas e o cartão de resposta serão disponibilizados na área
do candidato até as 23h59min do dia 29 de julho de 2019.

11 DOS RECURSOS E DA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA E DO
GABARITO PRELIMINAR

11.1 O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da
prova ou ao gabarito preliminar divulgado, poderá interpor recurso das
00h00min do dia 30 de julho de 2019 até às 23h59min do dia 31 de julho de
2019.
11.2 Os recursos deverão ser interpostos através do sistema online pela área do
candidato.
11.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes
e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, sendo indeferidos os de
teor inconsistente ou intempestivo.
11.4 Todos os recursos regulares serão analisados.
11.5 A Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE disponibilizará no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br até às 23h59min do dia
06 de agosto de 2019 o RESULTADO DOS RECURSOS SOBRE AS
QUESTÕES DA PROVA ESCRITA E SOBRE O GABARITO PRELIMINAR.
11.6 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
11.7 Não será aceito recurso impresso, via telefone, via postal, via fax, via e-mail
ou, ainda, fora do prazo.
11.8 Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recursos ou
recurso de gabarito oficial definitivo.
11.9 Na hipótese de anulação de questão, esta será considerada como
respondida corretamente por todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
11.10 Caberá à Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE, mediante
recomendação da Banca Elaboradora, anular questões das provas, quando for
o caso. A decisão final será soberana e definitiva, não existindo desta forma
recurso contra resultado de recurso.

12 DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DA CLASSIFICAÇÃO
PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
12.1 A Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE disponibilizará no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br

até as 23h59min do

dia 06 de agosto de 2019 O GABARITO OFICIAL E A CLASSIFICAÇÃO
PRELIMINAR.
12.2 O candidato que tiver qualquer discordância em relação à classificação
preliminar da prova escrita, poderá interpor recurso das 00h00min do dia 07 de
agosto de 2019 até às 23h59min do dia 08 de agosto de 2019, por meio do
site concursos.unibave.net.
12.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes
e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, sendo indeferidos os de
teor inconsistente ou intempestivo.
12.4 Todos os recursos regulares serão analisados pela Banca Examinadora da
Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE.
12.5 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
12.6 Não será aceito recurso impresso, via telefone, via postal, via fax, via e-mail
ou, ainda, fora do prazo.
12.7 A Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE disponibilizará no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br até às 23h59min do dia
12 de agosto de 2019 O RESULTADO DOS RECURSOS SOBRE A
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA ETAPA DA PROVA ESCRITA.

13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DA PROVA ESCRITA

13.1 Na classificação, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato
que:
13.1.1 Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição
neste Processo de Escolha, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo
27, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
13.1.2 Obtiver o maior número de acertos na prova escrita de Conhecimentos
Específicos;

13.1.3 Obtiver o maior número de acertos na prova escrita de Conhecimentos
em Informática;
13.1.4 Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade.

14 DO RESULTADO FINAL DA PROVA ESCRITA
14.1 A Comissão Especial Eleitoral – C.E.E disponibilizará no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br até às 23h59min do dia
19 de agosto de 2019 o RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO OFICIAL DOS
CANDIDATOS HABILITADOS PARA A ETAPA 3 – ELEIÇÃO.

15 DA PROPAGANDA ELEITORAL

15.1 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida
após a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do
Adolescente, da relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados.
15.2 A propaganda eleitoral poderá ser feita com santinhos constando o número,
nome e foto do candidato e seu curriculum vitae.
15.2.1 O candidato poderá utilizar as suas próprias Redes Sociais, para a
divulgação da candidatura.
15.3 Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes
responsabilidades nos excessos praticados por seus simpatizantes.
15.4 É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a
igualdade de condições a todos os candidatos.
15.5 Aplicam-se, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral
previstas na Lei Federal Nº. 9.504/1997 e alterações posteriores, inclusive
quanto aos crimes eleitorais, observadas ainda as seguintes vedações:
I.

II.
III.

Abuso do poder econômico na propaganda feita através dos veículos de
comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9 o, da Constituição
Federal; na Lei Complementar Federal n. 64/1990 (Lei de Inelegibilidade);
e art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;
Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou
inscrições em qualquer local público, exceto nos espaços privados

mediante autorização por parte do proprietário, locatário ou detentor de
concessão de moradia;
IV. A participação de candidatos, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
de inaugurações de obras públicas;
V. A vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da
estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral;
VI. A vinculação religiosa das candidaturas e a utilização da estrutura das
Igrejas ou Cultos para campanha eleitoral;
VII. Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou a
utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços
da Administração Pública Municipal;
VIII. Confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário;
IX.
Propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors ou carro de som;
X.
Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de
eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa:
a. Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as
posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que
prejudique a higiene e a estética urbana;
b. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos,
doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de
pequeno valor;
c. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver
eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho
Tutelar, a criação de expectativas na população que, sabidamente,
não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como
qualquer outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o
objetivo de auferir, com isso, vantagem à determinada candidatura.
15.6 No dia da eleição, é vedado aos candidatos:
I.

Utilização de espaço na mídia;

II.

Transporte aos eleitores;

III.

Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou
carreata;

IV.

Distribuição de material de propaganda política ou a prática de
aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do
eleitor;

V.

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

VI.

Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive "boca de urna".

15.7 Compete à Comissão Especial Eleitoral processar 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.
15.8 Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial Eleitoral, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, serão analisados e julgados
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de
três dias.
15.9 O candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público,
serão notificados das decisões da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
15.10 É vedado aos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta,
Federais, Estaduais ou Municipais, realizar qualquer tipo de propaganda que
possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito,
sem a individualização dos candidatos.
15.11 É vedado, aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos
candidatos, utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do Poder Público, a
benefício próprio ou de terceiros, na campanha para a escolha dos membros do
Conselho Tutelar, bem como fazer campanha em horário de serviço, sob pena
de indeferimento de inscrição do candidato e nulidade de todos os atos dela
decorrentes.
15.12 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
organizará uma apresentação pública dos candidatos habilitados, nos meios de
comunicação e locais oficiais de publicação do Município, inclusive em sua
página eletrônica.

16 DA ELEIÇÃO

16.1 Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio universal e
direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores aptos no cadastro da Justiça
Eleitoral no Município, em eleição presidida pelo Presidente do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo
representante do Ministério Público.

16.2 A eleição será realizada no dia 06 (seis) de outubro de 2019, no horário
das 8hs às 17hs.
16.3 Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial EleitoralC.E.E, até o dia 05 (cinco) de setembro de 2019, e publicados no site
concursos.unibave.net e www.urussanga.sc.gov.br
16.4 Nos locais de votação, deverá ser afixada lista dos candidatos habilitados,
com os seus respectivos números.
16.5 Poderão votar os cidadãos inscritos como eleitores do Município no prazo
de até 3 (três) meses antes do pleito eleitoral, cujo nome conste do caderno de
eleitores fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral.
16.6 Não se admitirá a inclusão manual de nomes ao caderno de eleitores, nem
o voto de eleitores cujo nome não esteja ali indicado.
16.7 O voto é sigiloso e o eleitor votará em cabina indevassável.
16.8 O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de
identidade ou outro documento equivalente a esta, com foto.
16.9 Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa
poderá interrogá-lo sobre os dados constantes na carteira da identidade,
confrontando a assinatura da identidade com a feita na sua presença, e
mencionando na ata a dúvida suscitada.
16.10 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 este ser admitido a votar.
16.11 O eleitor votará uma única vez, em um único candidato, na Mesa
Receptora de Votos na seção instalada.
16.12 A votação se dará em urna eletrônica, cedida pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, com a indicação do respectivo número do candidato.
16.13 Caso não seja possível contar com a cessão das urnas eletrônicas, a
votação se dará por meio de cédulas eleitorais impressas e padronizadas,
aprovadas previamente pela Comissão Especial Eleitoral, constando, em sua
parte frontal, espaço para o preenchimento do número do candidato, sem se
admitir a indicação do nome dos candidatos.
16.14 Constituem a Mesa Receptora de Votos: um Presidente, um Mesário e um
Secretário, indicados pela Comissão Especial Eleitoral.

16.15 O Mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem
responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo eleitoral,
cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição.
16.16 O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento
da

eleição,

salvo

força

maior,

comunicando

a

impossibilidade

de

comparecimento ao Mesário e ao Secretário, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se a impossibilidade
se der dentro desse prazo ou no curso da eleição.
16.17 Na falta do Presidente, assumirá a Presidência o Mesário e na sua falta
ou impedimento, o Secretário ou um dos suplentes indicados pela Comissão
Especial Eleitoral.
16.18 A assinatura dos eleitores será colhida nas folhas de votação da seção
eleitoral, a qual, conjuntamente com o relatório final da eleição e outros
materiais, serão entregues à Comissão Especial Eleitoral.
16.19 Não podem ser nomeados Presidente, Mesário ou Secretário:
I.

Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro
grau;

II.

O cônjuge ou o companheiro do candidato;

III.

As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos
candidatos concorrentes ao pleito.

16.20 Os candidatos poderão indicar até dois fiscais por cada seção eleitoral
(local de votação), que deverão estar identificados por meio de crachá
padronizado, encaminhando o nome e a cópia do documento de identidade
destes à Comissão Especial Eleitoral C.E.E, até o dia 05 (cinco) de setembro
de 2019.

17 DA APURAÇÃO
17.1 A apuração dar-se-á na sede do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente ou em local definido pela Comissão Especial Eleitoral,
imediatamente após o encerramento do pleito eleitoral, contando com a
presença do representante do Ministério Público e da Comissão Especial
Eleitoral.

17.2 Após a apuração dos votos, poderão os fiscais, assim como os candidatos,
apresentar impugnação, que será decidida pela Comissão Especial Eleitoral, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.3 Após o término das votações, o Presidente, o Mesário e o Secretário da
seção elaborarão a Ata da votação.
17.4 Concluída a contagem dos votos, a Mesa Receptora deverá fechar relatório
dos votos referentes à votação.
17.5 Os cinco candidatos mais votados assumirão o cargo de membro titular do
Conselho Tutelar.
17.6 Os demais candidatos serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem
decrescente de votação.
17.7 No caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato com
melhor nota na ETAPA DA PROVA ESCRITA; persistindo o empate, será
considerado eleito o candidato com mais idade.

18 DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS

18.1 O resultado da eleição será publicado no dia 07 (sete) de outubro de
2019, em de Edital publicado nos espaços oficiais de publicação do Município,
inclusive em sua página eletrônica, contendo os nomes dos eleitos e o respectivo
número de votos recebidos.
18.2 Os candidatos eleitos serão nomeados por ato do Prefeito Municipal e
empossados pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
18.3 A posse dos cinco primeiros candidatos eleitos que receberem o maior
número de votos será em 10 (dez) de janeiro de 2020.
18.4 Ocorrendo vacância do cargo, assumirá o suplente que houver obtido o
maior número de votos.
18.5 Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação promovida
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena de
não poderem assumir a função de membro do Conselho Tutelar, sendo os
suplentes também convidados a participar.
18.6 Os candidatos eleitos têm o direito de, durante o período de transição,
consistente em 10 (dez) dias anteriores à posse, ter acesso ao Conselho Tutelar,

acompanhar o atendimento dos casos, e ter acesso aos documentos e relatórios
expedidos pelo órgão.

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1 As atribuições do cargo de membro do Conselho Tutelar são as constantes
na Lei Federal N. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
Resolução Conanda n. 170/2014 e Lei Municipal Nº 2878/2019, sem prejuízo
das demais leis afetas.
19.2 O ato da inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas
contidas neste Edital.
19.3 A aprovação e a classificação final geram para o candidato eleito na
suplência apenas a expectativa de direito ao exercício da função.
19.4 As datas e os locais para realização de eventos relativos ao presente
processo eleitoral, com exceção da data da eleição e da posse dos eleitos,
poderão sofrer alterações em casos especiais, devendo ser publicado como
retificação a este Edital.
19.5 Os casos omissos, e no âmbito de sua competência, serão resolvidos pela
Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob a fiscalização do representante Ministério Público.
19.6 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, desde a
inscrição até a publicação do resultado final, junto ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
19.7 É responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, comunicados e
demais publicações referentes a este processo eleitoral.
19.8 O membro do Conselho Tutelar eleito perderá o mandato caso venha a
residir em outro Município.
19.9 O Ministério Público deverá ser cientificado do presente Edital e das demais
deliberações da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Promotor de Justiça com
atribuição na Infância e Juventude.
19.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Urussanga para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente Edital, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

19.11 Faz parte deste edital o ANEXO I – Dos Conteúdos Programáticos.
19.12 Faz parte deste edital o ANEXO II – Descrição e Especificação dos
Cargos.
19.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
19.14 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Informática Básica (05 questões)
Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas
operacionais. Edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações no
Microsoft Office 2013. Formatar, salvar e visualizar arquivos e documentos.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas
e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e procedimentos de
Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar
informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet.
Armazenamento de dados na nuvem.

Conhecimentos específicos (15 questões)
Direito da criança e do adolescente; Sistema de garantia de direitos das crianças
e adolescentes; Legislação Específica, Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), Resolução Conanda n. 170/2014, Lei Municipal Nº
2878/2019.

ANEXO ll
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS
(Constante na Lei Municipal Nº 2878/2019)

SEÇÃO VII
Das Atribuições do Conselho Tutelar

Art. 43 Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições constantes, em
especial, no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), obedecendo aos princípios da Administração Pública, conforme o
disposto no art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º A aplicação de medidas deve favorecer o diálogo e o uso de mecanismos
de autocomposição de conflitos, com prioridade a práticas ou medidas
restaurativas, e que, sem prejuízo da busca da efetivação dos direitos da criança
ou adolescente, atendam sempre que possível às necessidades de seus pais ou
responsável.
§ 2º A escuta das crianças e adolescentes destinatárias das medidas a serem
aplicadas, além de obrigatória sempre que estas tiverem condições de exprimir
sua vontade, deverá ser realizada preferencialmente por meio de equipe técnica
qualificada, devendo sua opinião informada ser sempre considerada e o quanto
possível respeitada, observado o disposto no art. 100, parágrafo único, incisos I,
XI e XII, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 4º,
§ 1º, 5º e 7º da Lei Federal nº 13.431/2017 e art. 12 da Convenção da ONU sobre
os Direitos da Criança, de 1989.
§ 3º Cabe ao Conselho Tutelar, obrigatoriamente, estimular a implementação da
sistemática prevista pelo art. 70-A, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente) para o diagnóstico e avaliação técnica, sob a ótica
interdisciplinar, dos diversos casos de ameaça ou violação de direitos de
crianças e adolescentes e das alternativas existentes para sua efetiva solução,
bem como participar das reuniões respectivas.
§ 4º Compete também ao Conselho Tutelar fomentar e solicitar, quando
necessário, a elaboração conjunta entre os órgãos do Sistema de Garantia dos
Direitos de plano individual e familiar de atendimento, valorizando a participação
da criança e do adolescente e, sempre que possível, a preservação dos vínculos
familiares, conforme determina o art. 19, inc. I, da Lei Federal nº 13.431/2017;
Art. 44 São atribuições do Conselho Tutelar:

I - zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na
Lei e na Constituição Federal, recebendo petições, denúncias, declarações,
representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos
assegurados às crianças e adolescentes, dando-lhes o encaminhamento devido;
II - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e
105, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicando as
medidas previstas no artigo 101, I a VII, do mesmo Diploma Legal;
III - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas
no art. 129, I a VII, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - aplicar aos pais, aos integrantes da família extensa, aos responsáveis, aos
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou a qualquer pessoa
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes que, a pretexto de tratálos, educá-los ou protegê-los, utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outra
alegação, as medidas previstas no art. 18-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente);
V - acompanhar a execução das medidas aplicadas pelo próprio órgão, zelando
pela qualidade e eficácia do atendimento prestado pelos órgãos e entidades
corresponsáveis;
VI - fiscalizar, sempre que possível em parceria com o Ministério Público e a
autoridade judiciária, as entidades públicas e particulares de atendimento e os
programas e serviços de que trata o art. 90 da Lei Federal nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), adotando de pronto as medidas
administrativas necessárias a remoção de irregularidades porventura
verificadas;
VII - representar à Justiça da Infância e da Juventude visando à aplicação de
penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção a infância e a
juventude, previstas nos artigos 245 a 258-C, da Lei Federal nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente);
VIII - assessorar o Poder Executivo local na elaboração do Plano Orçamentário
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, zelando
para que estas contemplem os recursos necessários aos planos e programas de
atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, de acordo com as
necessidades específicas locais, observado o princípio constitucional da
prioridade absoluta à criança e ao adolescente;
IX - sugerir aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais a edição de normas
e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas destinadas
à prevenção e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e suas famílias;

X - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração penal
contra os direitos da criança ou adolescente ou que constitua objeto de ação
civil, indicando-lhe os elementos de convicção, sem prejuízo do respectivo
registro da ocorrência na Delegacia de Polícia;
XI - representar, em nome da pessoa e da família, na esfera administrativa,
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inc. II, da Constituição
Federal;
XII - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou
suspensão do poder familiar, após esgotadas as tentativas de preservação dos
vínculos familiares;
XIII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de
divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em
crianças e adolescentes;
XIV - participar das avaliações periódicas da implementação dos Planos de
Atendimento Socioeducativo, nos moldes do previsto no art. 18, § 2º, da Lei
Federal nº 12.594/2012 (Lei do Sinase), além de outros planos que envolvam
temas afetos à infância e adolescência.
§ 1º O membro do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, terá livre
acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente, ressalvada a
garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art.
5º, inc. XI, da Constituição Federal.
§ 2º Para o exercício da atribuição contida no inc. VIII deste artigo e no art. 136,
inc. IX, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Conselho
Tutelar deverá ser formalmente consultado por ocasião da elaboração das
propostas de Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei Orçamentária Anual do Município onde atua, participando de sua definição e
apresentando sugestões para planos e programas de atendimento à criança e
ao adolescente, a serem contemplados no orçamento público de forma
prioritária, a teor do disposto no art. 4º, caput e parágrafo único, alíneas "c" e "d",
da Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 227,
caput, da Constituição Federal.
Art. 45 O Conselho Tutelar não possui atribuição para promover o afastamento
de criança ou adolescente do convívio familiar, ainda que para colocação sob a
guarda de família extensa, cuja competência é exclusiva da autoridade judiciária.
§ 1º Excepcionalmente e apenas para salvaguardar de risco atual ou iminente a
vida, a saúde ou a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o Conselho
Tutelar poderá promover o acolhimento institucional, familiar ou em família
extensa de crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade

competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao
Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de falta grave.
§ 2º O acolhimento emergencial a que alude o parágrafo anterior deverá ser
decidido, nos dias úteis, pelo colegiado do Conselho Tutelar, precedido de
contato com os serviços socioassistenciais do município e com o órgão gestor
da política de proteção social especial, este último também para definição do
local do acolhimento.
Art. 46 Não compete ao Conselho Tutelar o acompanhamento ou o translado de
adolescente apreendido em razão da prática de ato infracional em Delegacias
de Polícia ou qualquer outro estabelecimento policial.
Parágrafo único. Excepcionalmente, é cabível o acionamento do Conselho
Tutelar pela Polícia Civil somente quando, depois de realizada busca ativa
domiciliar, a autoridade policial esgotar todos os meios de localização dos pais
ou responsáveis do adolescente apreendido, bem como de pessoa maior por ele
indicada, o que deve ser devidamente certificado nos autos da apuração do ato
infracional.
Art. 47 Para o exercício de suas atribuições, poderá o Conselho Tutelar:
I - colher as declarações do reclamante, mantendo, necessariamente, registro
escrito ou informatizado acerca dos casos atendidos, e instaurando, se
necessário, o competente procedimento administrativo de acompanhamento de
medida de proteção;
II - entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia,
local e horário previamente notificados ou acertados;
III - expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso
de não comparecimento injustificado, requisitar o apoio da Polícia Civil ou Militar,
ressalvadas as prerrogativas funcionais previstas em lei;
IV - promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;
V - requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta
ou fundacional, vinculadas ao Poder Executivo Municipal;
VI - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir os
procedimentos administrativos instaurados;
VII - requisitar a expedição de cópias de certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário;

VIII - propor ações integradas com outros órgãos e autoridades, como as Polícias
Civil e Militar, Secretarias e Departamentos municipais, Defensoria Pública,
Ministério Público e Poder Judiciário;
IX - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou
privados que atuem na área da infância e da juventude, para obtenção de
subsídios técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções;
X - participar e estimular o funcionamento continuado dos espaços intersetoriais
locais destinados à articulação de ações e à elaboração de planos de atuação
conjunta focados nas famílias em situação de violência a que se refere o art. 70A, inc. VI, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente);
XI - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, na forma
prevista nesta Lei e na Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
§ 1º O membro do Conselho Tutelar será responsável pelo uso indevido das
informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo,
constituindo sua violação falta grave.
§ 2º É vedado o exercício das atribuições inerentes ao Conselho Tutelar por
pessoas estranhas à instituição ou que não tenham sido escolhidas pela
comunidade, na forma desta Lei, sob pena de nulidade do ato praticado.
§ 3º As requisições efetuadas pelo Conselho Tutelar às autoridades, órgãos e
entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, dos Poderes
Legislativo e Executivo Municipais serão cumpridas gratuitamente e com a mais
absoluta prioridade, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da
legalidade.
§ 4º As requisições do Conselho Tutelar deverão ter prazo mínimo de 5 (cinco)
dias úteis para resposta, ressalvada situação de urgência devidamente
motivada, e devem ser encaminhadas à direção ou chefia do órgão destinatário.
§ 5º A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição
do Conselho Tutelar, não autoriza desconto de vencimentos ou salário,
considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante
comprovação escrita do membro do órgão.
Art. 48 É dever do Conselho Tutelar, nos termos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, ao tomar conhecimento de fatos que caracterizem ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente, adotar os procedimentos
legais cabíveis e, se necessário, aplicar as medidas previstas na legislação, que
estejam em sua esfera de atribuições, conforme previsto no art. 136 da Lei
Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sem prejuízo do

encaminhamento do caso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário ou à
autoridade policial, quando houver efetiva necessidade da intervenção desses
órgãos.
§ 1º A autoridade do Conselho Tutelar para aplicar medidas de proteção e
destinadas aos pais ou responsável, dentre outras providências tomadas no
âmbito de sua esfera de atribuições, deve ser entendida como a função de
decidir, em nome da sociedade e com fundamento no ordenamento jurídico, a
forma mais rápida e adequada e menos traumática de fazer cessar a ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente.
§ 2º A autoridade para tomada de decisões, no âmbito da esfera de atribuições
do Conselho Tutelar, é inerente ao Colegiado, somente sendo admissível a
atuação individual dos membros do Conselho Tutelar em situações excepcionais
e urgentes, conforme previsto nesta Lei.
Art. 49 As decisões do Conselho Tutelar tomadas no âmbito de sua esfera de
atribuições e obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e são
passiveis de execução imediata, observados os princípios da intervenção
precoce e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente,
independentemente do acionamento do Poder Judiciário.
§ 1º Em caso de discordância com a decisão tomada, cabe a qualquer
interessado e ao Ministério Público provocar a autoridade judiciária no sentido
de sua revisão, na forma prevista pelo art. 137 da Lei Federal nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
§ 2º Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão tomada
pelo Conselho Tutelar deve ser imediata e integralmente cumprida pela pessoa
ou autoridade pública à qual for aquela endereçada, sob pena da prática da
infração administrativa prevista no art. 249 e do crime tipificado no art. 236 da
Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 50 No desempenho de suas atribuições, o Conselho Tutelar não se
subordina aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou outras
autoridades públicas, gozando de autonomia funcional.
§ 1º O Conselho Tutelar deverá colaborar e manter relação de parceria com o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais
Conselhos deliberativos de políticas públicas, essencial ao trabalho em conjunto
dessas instâncias de promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
§ 2º Na hipótese de atentado à autonomia e ao caráter permanente do Conselho
Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá
ser comunicado para medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 51 A autonomia no exercício de suas funções, de que trata o art. 131 da Lei
Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), não desonera o
membro do Conselho Tutelar do cumprimento de seus deveres funcionais e nem
desobriga o Conselho Tutelar de prestar contas de seus atos e despesas, assim
como de fornecer informações relativas à natureza, espécie e quantidade de
casos atendidos, sempre que solicitado, observado o disposto nesta Lei.
Art. 52 O Conselho Tutelar será notificado, com a antecedência devida, das
reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e de outros conselhos setoriais de direitos e políticas
que sejam transversais à política de proteção à criança e ao adolescente,
garantindo-se acesso às suas respectivas pautas.
Parágrafo único. O Conselho Tutelar pode encaminhar matérias a serem
incluídas nas pautas de reunião dos conselhos setoriais de direitos e políticas
que sejam transversais à política de proteção à criança e ao adolescente,
devendo, para tanto, ser observadas as disposições do Regimento Interno do
órgão, inclusive quanto ao direito de manifestação na sessão respectiva.
Art. 53 É reconhecido ao Conselho Tutelar o direito de postular em Juízo,
sempre mediante decisão colegiada, para defesa de suas prerrogativas
institucionais, com intervenção obrigatória do Ministério Público nas fases do
processo, sendo a ação respectiva isenta de custas e emolumentos, ressalvada
a litigância de má-fé.
Parágrafo único. A ação não exclui a prerrogativa do Ministério Público para
instaurar procedimento extrajudicial cabível e ajuizar de ação judicial pertinente.
Art. 54 Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou do
adolescente atendidos pelo Conselho Tutelar.
Parágrafo único. O membro do Conselho Tutelar abster-se-á de pronunciar-se
publicamente acerca de casos específicos atendidos, sob pena do cometimento
de falta grave.
Art. 55 É vedado ao Conselho Tutelar executar, diretamente, as medidas de
proteção e as medidas socioeducativas, tarefa que incumbe aos programas e
serviços de atendimento ou, na ausência destes, aos órgãos municipais e
estaduais encarregados da execução das políticas sociais públicas, cuja
intervenção deve ser para tanto solicitada ou requisitada junto ao respectivo
gestor, sem prejuízo da comunicação da falha na estrutura de atendimento ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério
Público.
Art. 56 Dentro de sua esfera de atribuições, a intervenção do Conselho Tutelar
possui caráter resolutivo e deve ser voltada à solução efetiva e definitiva dos
casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o

atendimento das crianças e adolescentes, somente devendo acionar o Ministério
Público ou a autoridade judiciária nas hipóteses expressamente previstas nesta
Lei e no art. 136, incisos IV, V, X e XI e parágrafo único, da Lei Federal nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Parágrafo único. Para atender à finalidade do caput deste artigo, antes de
encaminhar representação ao Ministério Público ou à autoridade judiciária, o
Conselho Tutelar deverá esgotar todas as medidas aplicáveis no âmbito de sua
atribuição e demonstrar que estas se mostraram infrutíferas, exceto nos casos
de reserva de jurisdição.
Art. 57 No atendimento de crianças e adolescentes indígenas, o Conselho
Tutelar deverá submeter o caso à análise prévia de antropólogos, representantes
da Fundação Nacional do Índio - FUNAI ou outros órgãos federais ou da
sociedade civil especializados, devendo, por ocasião da aplicação de medidas
de proteção e voltadas aos pais ou responsável, levar em consideração e
respeitar a identidade social de seu grupo, sua cultura, costumes, tradições e
lideranças, bem como suas instituições, desde que compatíveis com os direitos
fundamentais reconhecidos à criança e ao adolescente previstos na Constituição
Federal.
Parágrafo único. Cautelas similares devem ser adotadas quando do atendimento
de crianças, adolescentes e pais provenientes de comunidades remanescentes
de quilombos, assim como ciganos e de outras etnias.

