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O Diário Oficial do Município de Elias Fausto, veiculado 
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação 
das entidades da Administração Direta e Indireta deste 
Município, sendo referidas entidades inteiramente 
responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.
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seguinte endereço eletrônico: www.eliasfausto.sp.gov.br
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Outros atos

PODER EXECUTIVO DE ELIAS FAUSTO

Atos Oficiais

EDITAL CMDCA Nº. 02

A PRESIDENTE DO CO
E DO ADOLESCENTE D
que lhe é conferida pe
3.658/2019, faz publicar
em Data Unificada par
2020/2023. 

1. DO OBJETO 
1.1 O presente Edital 
Unificada, disciplinado p
Adolescente, pela Reso
da Criança e do Adolesc
o qual será realizado so
da Criança e do Adolesc
perante o Juízo da Infânc

2. DO CONSELHO TUTE
2.1 O Conselho Tutelar
encarregado de zelar
adolescente. 
2.2 Haverá no Municíp
integrante da administra
escolhidos pela populaç
reconduções, mediante 
com os demais pretende
2.3 O processo de escol
as seguintes diretrizes: 
a) Preencher 5 (cinco)
suplência os demais ca
de votação e contagem d

ELIAS FAUSTO / SP 

DE 03 DE JUNHO DE 2019. 

CONVOCA PARA O PR
ESCOLHA, EM DATA 
PARA MEMBROS DO 
TUTELAR, PARA O 
2020/2023. 

ONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DE ELIAS FAUSTO – (CMDCA), no uso
ela Lei Federal nº 8069/90 e pela Le
r o Edital de Convocação para o Proces
a membros do Conselho Tutelar, para

tem como objeto o Processo de Esc
ela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto d
lução nº 170/2014 do Conselho Nacion
cente – CONANDA e pela Lei Municipal 
ob a responsabilidade Conselho Municip
cente sob a fiscalização do Ministério Pú
cia e Juventude da Comarca.

ELAR
r, órgão permanente e autônomo, não 

pelo cumprimento dos direitos da 

io, no mínimo,1 (um) Conselho Tutela
ação pública local, composto de 5(cin

ção local para mandato de 4 (quatro) an
novo processo de escolha em igualdade

entes.
lha dos membros do Conselho Tutelar d

) vagas para membros titulares, perm
andidatos seguintes seguindo-se a orde
dos votos; 

ROCESSO DE 
UNIFICADA, 
CONSELHO 

QUADRIÊNIO 

 DA CRIANÇA 
o da atribuição 

ei Municipal nº 
sso de Escolha 
a o quadriênio 

colha em Data 
a Criança e do 

nal dos Direitos 
nº 3.658/2019, 

pal dos Direitos 
úblico que atua

jurisdicional, é 
criança e do 

ar como órgão 
nco) membros, 
nos, permitidas 
e de condições 

everá observar 

manecendo na 
m decrescente 
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b) Candidatura individua
conformidade com o disp
CONANDA e do art. 23, 
c) Instituição, através d
Adolescente – CMDCA,
em Diário Oficial ou eq
representantes do gover
do Processo de Escolha 
d) Publicação, através d
Adolescente, de Edital/i
município, locais público
para cada uma das fase
quais deverão dispor sob
I – a documentação ex
Processo de Escolha; 
II – as regras do Proc
condutas permitidas e ve
III – as sanções previs
regras do Processo de E
IV – a regulamentação 
Processo de Escolha; e
V – as vedações. 

3. DOS REQUISITOS 
FUNÇÃO DE CONSELH
3.1 Reconhecida idoneid
3.2 Idade superior a vinte
3.3 Residir no município;
3.4 Escolaridade mínima
3.5 Estar no gozo de seu
3.1.1 Constitui-se docu
outros – atestados de an
atestados poderão ser e
e ou pela Policia Civil no
e pela Polícia
http://www.dpf.gov.br/ser
ser retirado diretamente
processo judicial. 

ELIAS FAUSTO / SP 

al, não sendo admitida a composição d
posto no art. 5º, inciso II, da Resolução n
inciso I da Lei Municipal nº. 3.658/2019;

do Conselho Municipal dos Direitos da 
 de uma Comissão Especial, por meio 
uivalente, de composição paritária entr

rno e conselheiros da sociedade civil, pa
dos membros do Conselho Tutelar;

do Conselho Municipal dos Direitos da
is e ou Resoluções específico/s no Di

os tais como mural da Prefeitura ou meio
s do processo de escolha de conselheiro
bre:
xigida aos candidatos para que possam

cesso de Escolha em Data Unificada
edadas aos candidatos;
tas aos candidatos no caso de descum

Escolha em Data Unificada;
quanto às fases de impugnação, recurs

BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EX
HEIROTUTELAR
dade moral;
e e um anos; 
;
a de Ensino Médio Completo;
us direitos políticos. 
umento comprobatório de idoneidade 
ntecedentes criminais e ou certidão de o

expedidos pelo Cartório Distribuidor de E
o endereço eletrônico: http://www2.policia
a Federal no endereço 
rvicos/antecedentes-criminais; Já o objet
e no Fórum da Comarca onde tramita 

de chapas, em 
nº 170/2014, do 

Criança e do 
de publicação 

re conselheiros 
ra a realização 

a Criança e do 
ário Oficial do 
s equivalentes, 
os tutelares, os 

m concorrer no 

, contendo as 

mprimento das 

so e outras do 

XERCÍCIO DA 

moral – entre 
objeto e pé. Os 
Elias Fausto/SP 
acivil.sp.gov.br/

eletrônico: 
to e pé poderá
ou tramitou o 
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3.2.1 Constitui-se doc
identificação pessoal – p
3.3.1 Constitui-se docum
de água, energia elétric
esteja em nome do cand
poderá realizar a impres
Edital e entregá-la no ato
3.4.1 Constitui-se docum
outros, diploma ou histó
reconhecida pelo MEC.
3.5.1 Constitui-se docu
políticos, sem prejuízo 
Eleitoral ou no site: http:/

4. DA JORNADA DE TRA
4.1 Os conselheiros t
dedicação exclusiva em
o horário de plantão. 
4.2 A escala de plantão 
em sintonia com o C
plantonistas deverão es
localização. 
4.3 O valor bruto do ve
será de R$ 1.359,40.  

5. DAS ATRIBUIÇÕES D
5.1 As atribuições dos m
da Lei Federal nº 8.069/9

6. DA COMISSÃO ESPE
6.1 A Comissão Especia
pedidos de registro de 
pretendentes inscritos. 
6.2 É facultado a qualqu
Edital, as candidaturas q
instrumento impugnatório
6.3 A Comissão Especi
lhes prazo para apresent

ELIAS FAUSTO / SP 

cumento comprobatório de idade do
preferencialmente - com foto, reconhecido
mento comprobatório de residência no m
ca, boletos, extratos de cartão de créd
didato. Na inexistência de tal/is comprova
ssão e preenchimento da declaração do 
o da inscrição.
mento comprobatório de escolaridade, se
órico escolar original proveniente de en

umento comprobatório de regularidade
de outros, certidão de quitação emitida
//www.tre-sp.gov.br;   

ABALHO E REMUNERAÇÃO
utelares exercerão suas atividades e
jornada de 40 horas semanais, no mínim

será organizada mensalmente pelo Co
Conselho de Direitos, sendo que os
star disponíveis em local de fácil acess

encimento mensal dos membros do Co

DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTEL
membros do conselho tutelar estão previs
90 – Estatuto da Criança e do Adolescen

ECIAL
al do Processo de Escolha é encarregada

candidatura e dar ampla publicidade 

uer cidadão impugnar, no prazo estabe
que não atendam aos requisitos exigidos
o os elementos probatórios.
al notificará os candidatos impugnados
tação de defesa.

ocumentos de 
os no país. 
unicípio, talões 

dito desde que 
ante/s o mesmo 
anexo III deste 

em prejuízo de 
ntidade escolar 

e dos direitos 
a pelo Cartório 

em regime de 
mo, ressalvado 

nselho Tutelar, 
s conselheiros 
so e de rápida 

onselho Tutelar 

LAR
stas no art. 136 
te.

a de analisar os
à relação dos 

lecido por este 
s, indicando no 

s, concedendo-
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6.4 A Comissão Especia
da candidatura, podend
arroladas, determinar a
outras diligências. 
6.5 Das decisões da C
recurso à plenária do 
Adolescente, que se re
máximo de celeridade. 
6.6 Esgotada a fase rec
candidatos habilitados, c
6.7 A Comissão Especia
formal quanto às regras 
ao pleito, que firmarão 
das sanções previstas na
6.8. A Comissão Especia
de fatos que constituam
candidatos ou à sua orde
6.9 A Comissão Espec
administrativa, os pedido
da votação; 
6.10 O CMDCA deverá o
Escolha Unificada que oc
6.11 O CMDCA deverá e
6.12 A Comissão Espec
resultado oficial da votaç

7. DOS IMPEDIMENTOS
7.1 São impedidos de
companheiros, ainda qu
colateral ou por afinidad
art.140 do Estatuto da C
Lei Municipal n° 3.658 d
pelo CONANDA. 
7.2  Estende-se o imped
tenha as relações dispo
do Ministério Público co
mesma Comarca, confor
da Criança e do Adoles

ELIAS FAUSTO / SP 

al realizará reunião para decidir acerca d
do, se necessário, ouvir testemunhas 
 juntada de documentos, assim como 

Comissão Especial do Processo de E
Conselho Municipal dos Direitos da 

unirá, em caráter extraordinário, para d

ursal, a Comissão Especial fará publicar
com envio de cópia ao Ministério Público.
al deverá realizar reunião destinada a dar

de campanha dos candidatos considera
compromisso de respeitá-las, sob pena
a legislação local e nas Resoluções do C
al estimulará e facilitará o encaminhame
m violação das regras de campanha 
em.
cial deverá analisar e decidir, em prim
os de impugnação e outros incidentes o

organizar e prestar apoio administrativo a
correrá no dia 06 de outubro de 2019.
escolher e divulgar os locais de votação.
cial deverá divulgar, imediatamente após
ção.

S
e servir no mesmo Conselho Tutelar 
ue em união homoafetiva, ou parentes 
de, até o terceiro grau, inclusive, conform
Criança e do Adolescente (ECA), também
e 2019 e no art. 15 da Resolução 170/2

dimento da disposição acima ao conselhe
ostas com autoridade judiciária e com o
om atuação na Justiça da Infância e da
rme previsto no parágrafo único  do art.1
scente (ECA), também no art. 28 da Le

da impugnação 
eventualmente 
realização de 

Escolha caberá 
Criança e do 

decisão com o 

r a relação dos 
.
r conhecimento 
dos habilitados 

a de imposição 
Conanda. 
ento de notícias 

por parte dos 

meira instância 
corridos no dia 

ao Processo de 

s a apuração, o 

os cônjuges, 
em linha reta, 

me previsto no 
m no art. 28 da 
2014, publicada 

eiro tutelar que 
o representante 
a Juventude da 

40 do Estatuto 
ei Municipal n° 
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3.658 de 2019 e no p
publicada pelo CONAND

8. DAS ETAPAS DO PR
8.1 As Etapas do Proce
seguinte forma: 
I - Primeira Etapa: Inscriç
II - Segunda Etapa: Anál
III - Terceira Etapa: Prov
Municipal nº. 3.658/2019
IV - Quarta Etapa: Avalia
da Lei Municipal nº. 3.65
V – Quinta Etapa: Camp
VI - Sexta Etapa: Dia do 
VII - Sétima Etapa: Form
VIII - Oitava Etapa: Diplo

9. DA PRIMEIRA ETAPA
9.1 A participação no pr
através de requerimento
pessoalmente, juntamen
requisitos básicos exigid
previsto no item 3 deste 
9.2 O modelo de reque
deste Edital, e sua imp
candidato. 
9.3 As inscrições serão 
2019, e deverá ser e
Assistência Social, loca
centro de Elias Fausto,
sexta-feira, exceto feriad
9.4 A veracidade das 
responsabilidade do can
9.5 No ato da inscrição
cópias de cada um 
Requerimento de Inscriç
9.6. As sugestões de d
Edital.  

ELIAS FAUSTO / SP 

arágrafo único  do art. 15 da Resolu
DA.

OCESSO DE ESCOLHA
sso de Escolha Unificada deverão ser o

ções e entrega de documentos;
ise da documentação exigida;
va Escrita conforme previsto no art. 25, 

9, homologação e aprovação das candida
ação Psicológica conforme previsto no a

58/2019, homologação e aprovação das c
anha Eleitoral; 
Processo de Escolha em Data Unificada

mação inicial;
omação e Posse. 

A - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DO
esente Processo de Escolha iniciar-se-á

o que deverá ser preenchido pelo candid
nte com os demais documentos comp
dos para o exercício da função de cons
Edital. 

erimento será disponibilizado pelo Muni
pressão e preenchimento é de total co

realizadas no período de 04 de junho a 
efetuada pessoalmente na Secretaria 
alizada na Rua Coronel Domingos Fer
 no horário das 8:00 às 15:00 horas, 

dos.
informações prestadas na Inscrição 

didato.
o, o candidato deverá apresentar origin
dos documentos para fé e contrafé
ão, conforme modelo do anexo II deste E
ocumentos possíveis estão descritas no

ção 170/2014, 

organizadas da 

inciso I da Lei 
aturas;
art. 25, inciso II 
candidaturas;

a;

OCUMENTOS
á pela inscrição
dato e entregue 
probatórios dos 
selheiro tutelar, 

cípio, anexo II 
ompetência do 

05 de julho de 
Municipal de 

rreira, nº. 318, 
de segunda e 

são de total 

nal e 2 (duas)  
é, incluindo o 
Edital.
o Item 3 deste 
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10. DA SEGUNDA ETAP
10.1 A Comissão Espe
prevista no presente Edi
Criança e do Adolescent
10.2 A análise dos docu
o encerramento do prazo

11. DA IMPUGNAÇÃO D
11.1 A partir da publicaç
a participar do Process
cidadão maior de 18 an
de postulante habilitado,
11.2 Ocorrendo falsid
postulante será excluíd
Unificada, sem prejuíz
competente para apuraç
11.3 O candidato impugn
lista dos habilitados e 
Comissão de Escolha, n
e do Adolescente. 
11.4 A Comissão Espe
documentação apresenta
após publicará a lista 
Processo de Escolha em
11.5 As listas serão pu
mural da Prefeitura Mun
Criança e do Adolescent

12. DA TERCEIRA ETAP
12.1 A prova escrita trar
de outras legislações qu
ao Adolescente, em conf
Municipal nº. 3.658/201
Secretaria Municipal d
Domingos Ferreira, nº. 3
horas, com inicio às 9:00
12.2 Os candidatos hab
intensivo de treinamento
e promoção dos direitos

ELIAS FAUSTO / SP 

PA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EX
ecial procederá à análise da documen
ital, publicado pelo Conselho Municipal d
te.
mentos será realizada no prazo de 5 (ci

o para recebimento da documentação.

DAS CANDIDATURAS
ção da lista dos candidatos habilitados e n
o de Escolha, no prazo de 05 (cinco) 
os e legalmente capaz poderá requerer 
 em petição devidamente fundamentada
ade em qualquer documentação ap

do sumariamente do Processo de Esc
zo do encaminhamento dos fatos 
ão e a devida responsabilização legal. 
nado terá 05 (cinco) dias após a data de
não habilitados para apresentar sua d

na sede do Conselho Municipal dos Direi

ecial fará, no prazo de 5 (cinco) dia
ada pelo candidato impugnado em prime
definitiva dos candidatos habilitados a

m Data Unificada. 
ublicadas pela Comissão Especial, send
icipal e na sede do Conselho Municipal d
te, no prazo estabelecido pelo anexo I de

PA - PROVA ESCRITA  
rá conteúdos específicos sobre a Lei nº
ue tratam sobre a Política de Atendimen
formidade com o estabelecido no art. 25
9, e será aplicada no dia 11 de agost

de Assistência Social, localizada na 
318, centro de Elias Fausto e terá duraç
0 horas e término às 12:00 horas.   
bilitados para esta Etapa deverão parti
o sobre questões que abrangem o atend
s da criança e do adolescente que ser

XIGIDA
ntação exigida 
dos Direitos da 

nco) dias após 

não habilitados
dias, qualquer 
a impugnação 

.
presentada, o 

colha em Data 
à autoridade 

e publicação da 
defesa junto a 
itos da Criança

as, análise da 
eira instância e 
a participar do 

do afixadas no 
dos Direitos da 

este Edital.  

º. 8.069/1990 e 
nto à Criança e 
, inciso I da Lei 
o de 2019, na 
Rua Coronel 

ção de 3 (três) 

cipar de curso 
imento, defesa 

rá realizado na 
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data de 02 de agosto d
localizada na Rua Coron
12.2.1. A não participaç
elimina o candidato do P
12.3 No dia da aplicação
ao local com antecedê
comprovante de inscriçã
com foto, caneta esferog
12.4 Não serão permitida
horário de início previsto
12.5 Durante as prova
qualquer espécie, comu
chapéu, gorro, agendas 
12.6 O candidato não
acompanhamento do fisc
12.7 Os três últimos cand
12.8 O resultado prelimi
do dia 11 de agosto
dependências da Secret
útil, será afixado no mur
no site da Prefeitura Mun
12.9 A prova trará o núm
20 (vinte) sobre a Lei 8.
tratam sobre a Política d
12.10 Cada questão va
prova totalizará o máxim
12.11 Estará inabilitad
comparecer para a realiz
item 12.1 deste Edital o
atingir o aproveitamento 
prova. 
12.12 Serão conside
aproveitamento de 50% 
12.13 Após a publicação
candidato poderá interpo
Especial, na sede do 
Adolescente. 
12.14 Após o período e
serão aceitos pedidos de

ELIAS FAUSTO / SP 

e 2019,na Secretaria Municipal de Assi
nel Domingos Ferreira, nº. 318, centro de 
ção no curso de treinamento intensivo, 
Processo de Escolha.
o da Prova Escrita os candidatos deverã

ência de no mínimo 30 (trinta) minutos
ão, documento de identidade civil, pre

gráfica azul ou preta, lápis preto e borrach
as as entradas de candidatos na sala de

o neste Edital.
as, não serão permitidas consultas bib
nicação entre os candidatos, nem utiliz
eletrônicas ou similares e telefone celula
o poderá ausentar-se da sala de p
cal.
didatos só poderão sair juntos do local da
nar da prova escrita será divulgado até à

de 2019, afixado em local de fác
taria Municipal de Assistência Social e n
ral de publicações da Prefeitura Municip
nicipal de Elias Fausto/SP. 
mero máximo de 30 (trinta) questões ob
.069/1990 e 10 (dez) sobre as demais le
e Atendimento a Criança e ao Adolescen

alerá 3,33 (três vírgula trinta e três) po
o de 100 (cem pontos). 

do a continuar no certame o candid
zação da prova no dia, local e horário e

ou que mesmo tendo realizado a avaliaç
mínimo de 50% (cinquenta por cento) d

rados aprovados os candidatos q
(cinquenta por cento) ou mais na prova e

o do resultado do exame de conhecimen
or recurso no prazo de 5 (cinco) dias pa
Conselho Municipal dos Direitos da 

estabelecido no cronograma, anexo I de
e recursos.

istência Social, 
Elias Fausto. 
por si só, não 

ão comparecer 
s, munidos de 

eferencialmente 
ha.   

e provas após o 

bliográficas de 
zação de boné, 
ar.   
provas sem o 

a prova.  
às 16:00 horas 
il acesso nas 
no primeiro dia 
pal e publicado 

bjetivas, sendo, 
egislações que 
nte.
ontos, assim, a 

dato que não 
estabelecido no 
ção escrita não 
o valor total da 

ue obtiverem 
escrita. 
nto específico o 
ara a Comissão 

Criança e do 

este Edital, não 
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12.14 Se do recurso re
pontuação corresponden
que fizeram a prova.  
12.15 A Comissão Espec
impetrado pelo candida
habilitados a participarem
12.16 A lista definitiva 
Municipal, na sede do 
Adolescente e no site da

13.  QUARTA ETAPA: A
13.1 A avaliação psicoló
Secretaria Municipal d
Domingos Ferreira, nº. 3
término após atendimen
e  constitui-se critério de
candidato no certame. 
13.2 A presente avaliaç
perfil, e aptidões psicoló
de Conselheiro Tutelar. 
13.3 Será considerado 
certame, o candidato cuj
e aptidões necessárias a
13.4 O resultado prelim
4:00 (quatro horas) apó
acesso nas dependência
primeiro dia útil, será afix
publicado no site da Pref
13.5 O resultado da ava
lista afixada nos locai
candidatos constando "
aprovados nesta etapa 
possuírem aptidões a
HABILITADO” e estará, a
13.6 Após publicação do
interpor recurso no prazo
do Conselho Municipal d
13.7 A Comissão Espec
impetrado pelo candida

ELIAS FAUSTO / SP 

esultar anulação de questão integrante
nte a essa questão será atribuída a todos

cial fará, no prazo de 5 (cinco) dias,  aná
ato e após publicará a lista definitiva d
m da Avaliação Psicológica.
será afixada no mural de publicações
Conselho Municipal dos Direitos da 

a Prefeitura Municipal de Elias Fausto/SP

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
ógica será aplicada no dia 01 de setemb
de Assistência Social, localizada na 
318, centro de Elias Fausto com inicio à
to ao último  candidato presente no loca
e classificação ou desclassificação da p

ção terá por objetivo identificar se o ca
ógicas minimamente compatíveis para ex

"INAPTO" e consequentemente estará
ja avaliação psicológica não identificar pe
a Função de Conselheiro Tutelar. 

minar da avaliação psicológica será divu
ós o término das avaliações, afixado em
as da Secretaria Municipal de Assistênc
xado no mural de publicações da Prefeitu
feitura Municipal.
aliação psicológica será apresentado a
s mencionados acima com o nome 
"HABILITADO" para os candidatos que

do processo. Já os candidatos reprov
a função de conselheiro tutelar, co
a partir de então, inabilitado a seguir no c

o resultado da avaliação psicológica o ca
o de 5 (cinco) dias para a Comissão Esp

dos Direitos da Criança e do Adolescente
ial fará, no prazo de 5 (cinco) dias,  aná

ato e após publicará a lista definitiva d

e da prova, a 
s os candidatos 

álise do recurso 
dos candidatos 

s da Prefeitura 
Criança e do 

P.  

ro de 2019, na 
Rua Coronel 

às 9:00 horas e 
al de avaliação, 
ermanência do 

andidato possui 
xercer a função 

á eliminado do 
erfil compatível 

ulgado em até 
m local de fácil 
cia Social e no 
ura Municipal e 

través de uma 
de todos os 

e tiverem sido 
vados por não 
onstará "NÃO 
certame.
ndidato poderá 
pecial, na sede 
.

álise do recurso 
dos candidatos 
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habilitados a participa
Conselheiros Tutelares 
Suplentes.  
13.8 A lista definitiva s
Municipal, na sede do 
Adolescente e publicado

14.  QUINTA ETAPA: PR
14.1 Os candidatos cons
comparecer na Secretar
Coronel Domingos Ferre
9:00 horas, do dia 16 de 
de campanha eleitoral do

14.2 DAS PROIBIÇÕES
14.2.1 Conforme previsto
e do Adolescente, é ved
ao eleitor, bem ou vanta
de pequeno valor. 
14.2.2 É vedada a real
estabelecido pelo Anex
candidatura.  
14.2.3 Não serão tolera
descritas, sob pena de c
I - oferecimento, promes
vantagem pessoal de qu
II - promoção de atos 
contravenha a postura M
as quais se destacam, s
meio de anúncios lumin
público ou particular; 
III – propagandas nos v
jornais escritos e televisã
IV - propagandas irreal 
candidatos concorrentes
V - promoção de transpo
VI -  realização de "boca
VII - o abuso de poder ec
  

ELIAS FAUSTO / SP 

rem do dia da votação, onde serã
Titulares e formado a lista de Conselhe

será afixada no mural de publicações
Conselho Municipal dos Direitos da 

o no site da Prefeitura Municipal.  

ROCESSO DE CAMPANHA ELEITORAL
siderados habilitados após a etapa 1, 2,
ria Municipal de Assistência Social, loca
eira, nº. 318, centro de Elias Fausto, n
setembro de 2019 para orientação acerc

o Conselho Tutelar. 

: 
o no parágrafo 3º do artigo 139 do Estat

dado ao candidato doar, oferecer, prome
agem pessoal de qualquer natureza, inc

ização de campanha eleitoral antes ou
xo I deste Edital, sob pena de can

adas por parte dos candidatos, as co
ancelamento da candidatura: 
ssa ou solicitação de dinheiro, dádiva, 
alquer natureza, inclusive brindes de peq
que prejudiquem a higiene e a estéti

Municipal ou a qualquer outra restrição d
sem prejuízos de outras: propagandas do
osos, faixas, cartazes ou inscrições em 

eículos de comunicação compreendidos
ão; 
ou insidiosa ou que promovam ataques

s; 
orte de eleitores, no dia da votação;  
 de urna", dificultando a decisão do eleito
conômico e poder político. 

ão eleitos os 
eiros Tutelares 

s da Prefeitura 
Criança e do 

L
 3 e 4 deverão 

alizada na Rua 
no horário das 
ca do processo 

tuto da Criança 
ter ou entregar 
clusive brindes 

 após o prazo 
ncelamento da 

ondutas abaixo 

rifa, sorteio ou 
queno valor; 
ca urbana, ou 

de direito, entre 
o candidato por 

qualquer local 

s como: rádios, 

s pessoais aos 

or; 
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14.3 DAS PERMISSÕES
14.3.1 Serão toleradas p
I - propaganda eleitoral
como: e-mails, whatsap
exceda o estritamente n
convencimento do eleito
II - realização de d
regulamentadas e coor
Criança e do Adolescen
habilitados no Pleito; 
III - convencimento do e
vote, considerando que, 

15. DA QUARTA ETAPA
15.1 Esta etapa definirá 
15.2 O Processo de E
outubro de 2019, das 8h
Estatuto da Criança e d
Diário Oficial ou equivale
15.3 O Processo de es
pelo voto facultativo e se
15.3 Nos locais de votaç
receptoras, sendo que a
os horários e locais para
os fins de que trata o art
15.4 Os votos serão em 
a concorrerem, pela orde
conselheiros, membros d
15.5 De posse célula o
assinalará suas preferê
dobrando a célula, e dep
15.6 O direito ao voto se
na listagem do tribunal e
documento oficial,  
15.7 A célula não pod
identifiquem votação ou
pena de nulidade dos v
que assinar mais de 05 (

ELIAS FAUSTO / SP 

S  
por parte dos candidatos, as condutas ab
 nos veículos de comunicação social c
pp e demais redes assemelhadas, de
ecessário a divulgação individual de sua
r à manifestação do voto a seu favor;  
debates e entrevistas, desde que 
rdenadas pelo Conselho Municipal do
nte, que deverá enviar convites a todos 

eleitor para que este compareça no loca
neste pleito, o voto é facultativo; 

A - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA
os conselheiros tutelares titulares e suple
scolha em Data Unificada realizar-se-á

hàs 17h, horário local, conforme previsto 
do Adolescente (ECA),e será divulgado

ente e outros instrumentos de comunicaç
scolha será feito mediante sufrágio univ
ecreto dos eleitores do município de Elias
ção deverão estar presentes os integran
a comissão de escolha cuidará de divulga
a a coleta de votos, oficiando ao Ministéri
igo 139 do Estatuto da Criança e do Ado
célula única, contendo os nomes dos ca

em alfabética, a qual será devidamente r
da comissão de escolha.
o eleitor dirigir-se á uma cabine indev
ências, em até 05 (cinco) candidatos
positará na respectiva urna.
erá exercido pelos eleitores do município

eleitoral, mediante a apresentação do titu

derá conter quaisquer sinais ou mani
u impossibilitem o conhecimento da ma
otos; também será considerado nulo o 
(cinco) nomes dos candidatos.

aixo descritas: 
compreendidos 
esde que não 
a candidatura e 

devidamente 
os Direitos da 

os candidatos 

l de votação, e 

A UNIFICADA
entes.
á no dia 6 de 
no Art. 139 do 

o por meio do 
ção.
versal e direto, 
s Fausto. 
ntes das mesas 
ar amplamente 
o Público, para 
lescente.

andidatos aptos 
rubricada pelos 

vassável, onde 
s, em seguida 

o que constam 
lo de eleitor ou 

ifestações que 
nifestação sob 
voto do eleitor 
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15.8 Não será consider
(cinco) candidatos na cé
15.9 Encerrada a col
circunstanciada encamin
público, procederá à im
tudo lavrando-se ata circ
Comissão de Especial e 
15.10 O lançamento do
próprio rubricado pelos in
15.11 Após a contagem 
deverá ser lacrada, deve
15.12 No processo de
candidatos que obtivere
ordem decrescente de n

16. DO EMPATE 
16.1 Em caso de empate
candidato que obtiver me
16.2 Permanecendo 
sucessivamente, o candi

17 DIVULGAÇÃO DO RE
17.1 Ao final de todo o 
Especial divulgará no Di
conselheiros tutelares 
decrescente de votação
Local e na sede do 
Adolescente.  

18. DOS RECURSOS 
18.1 Realizado o Proces
ser dirigidos à Presidên
protocolados na sede d
Adolescente, respeitando
18.2 Julgados os recu
Presidente da Comissão
18.3 O Candidato pode
Processo de Escolha pa
Edital, mediante solicitaç

ELIAS FAUSTO / SP 

rado nulo o voto do eleitor que assinar
lula de votação.
leta de votos, as mesas receptoras
nharão as urnas a Comissão de Espec
ediata abertura, contagem e lançament

cunstanciada, a qual será assinada pelos
fiscais presentes. 

os votos a cada candidato será feito 
ntegrantes. 
os votos serão novamente colocados na

endo ser guardadas pelo prazo de 30 (trin
e escolha serão considerados eleitos 
m o maior número de votos e suplentes
úmeros de votos obtidos. 

e, terá preferência na classificação, suce
elhor aproveitamento na Prova Escrita.  
o empate, terá preferência na 

idato com mais idade.  

ESULTADO FINAL
Processo de Escolha em Data Unificad
ário Oficial ou em meio equivalente, o n
titulares e os suplentes escolhido

o. Além disso, afixará a lista nos murais
Conselho Municipal dos Direitos da 

sso de Escolha em Data Unificada, os rec
cia da Comissão Especial do Processo

do Conselho Municipal dos Direitos da
o os prazos estabelecidos pelo anexo I d
ursos, o resultado final será homolog
o Especial do Processo de Escolha. 
erá ter acesso às decisões da Comissã
ara fins de interposição dos recursos p

ção formalizada. 

r menos de 05 

s levarão ata 
ial que em ato 
o de votos, de 

s integrantes da 

em formulário 

as urnas, e esta 
nta) dias.
os 05 (cinco) 

s os demais na 

essivamente, o 

classificação, 

a, a Comissão 
nome dos cinco 
s em ordem 
s da Prefeitura 
Criança e do 

cursos deverão 
o de Escolha e 
 Criança e do 

deste Edital. 
gado pelo (a) 

ão Especial do 
previstos neste 
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18.4 Das decisões da 
recurso à plenária do
extraordinário, para decis
18.5 A decisão proferida
Escolha é irrecorrível na 
18.6 Esgotada a fase re
fará publicar a relação d
Ministério Público. 

19. DA QUINTA ETAPA 
19.1 Os conselheiros tu
visando aprofundar os c
dos direitos da criança
comprovada experiência
19.2 A diretrizes e pa
candidatos pelo CMDCA
Unificada. 

20. DA OITAVA ETAPA 
20.1 A diplomação dos m
Presidente do CMDCA
estabelecida pelo anexo 
20.2 A posse dos co
Municipal ou pessoa por
de ato administrativo, co
da Criança e do Adolesc

21. DAS DISPOSIÇÕES
21.1 Os casos omissos 
de Escolha em Data Un
Federal nº 8.069/90 – Es
nº 3.658/2019. 
21.2 É de inteira respon
todos os atos, editais, r
Escolha dos Conselheiro
21.3 O descumprimento 
na exclusão do candidato

ELIAS FAUSTO / SP 

Comissão Especial do Processo de E
o Conselho Municipal que se reunirá
são com o máximo de celeridade. 

a nos recursos, pela Comissão Especial d
esfera administrativa.

ecursal, a Comissão Especial do Proces
dos candidatos habilitados a concorrer,

- FORMAÇÃO 
utelares, aprovados serão submetidos 

conhecimentos para as ações de atendim
a e do adolescente, por pessoas hab
a.
râmetros para a formação serão apre

A, após a realização do Processo de Es

– DIPLOMAÇÃO E POSSE 
membros do Conselho Tutelar será conc

A, após a divulgação do resultado f
I deste Edital. 

onselheiros tutelares dar-se-á pelo Se
r ele designada no dia 10 de janeiro de 2
nforme previsto no parágrafo 2º do Art. 1

cente (ECA).

S FINAIS
serão resolvidos pela Comissão Especia

nificada, observadas as normas legais c
statuto da Criança e do Adolescente e na

nsabilidade do candidato acompanhar a 
resoluções e comunicados referentes ao
os Tutelares para o quadriênio 2020/2023

dos dispositivos legais previstos neste E
o ao Processo de Escolha.

Escolha caberá 
á, em caráter 

do Processo de 

sso de Escolha 
 com cópia ao 

a treinamento 
mento e defesa 
bilitadas ou de 

esentadas aos 
scolha em Data 

cedida pelo (a) 
final, na data 

enhor Prefeito 
2016, por meio 
139 do Estatuto 

al do Processo 
contidas na Lei 
a Lei Municipal 

publicação de 
o Processo de 
3.. 
Edital implicará 
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Encaminhe-se cópias 
Municipal local 

BIA

CALENDÁRIO RE
Evento 
Publicação do Edital 
Inscrições na Secre
Assistência Social  
Análise dos requerimento
Publicação da lista 
inscrições deferidas ou in
Prazo para recursos 
Prazo para análise dos r
Publicação da lista def
com inscrição deferida, 
do Exame de Conhecime
Realização do Curso Pre
Realização da Prova
Específico   

Divulgação de result
Conhecimento Especifico
Prazo para recurso cont
de Conhecimento Espec
Análise dos recursos pel
Publicação da lista def

ELIAS FAUSTO / SP 

Publique-se 
ao Ministério Público, Poder Judiciár

Elias Fausto/SP, 02 de

ANCA TALITA DA CRUZ FAZOLIN
Presidente do CMDCA 

ANEXO I 
EFERENTE AO EDITAL Nº 002/2019 DO

Datas 
03/06/2019 

etaria Municipal de 04/06/2019 a 0

os de inscrições 08/07/2019 a 1
dos candidatos com 
ndeferidas 

15/07/2019 

16/07/2019 a 2
recursos 23/07/2019 a 2
finitiva dos candidatos 
que deverão participar 

ento Especifico. 

29/07/2019 

eparatório 02/08/2019 
a de Conhecimento 11/08/2019 

tados da Prova de 
o  

12/08/2019 

ra o resultado da Prova 
cífico

13/08/2019 a 1

a Comissão Especial 20/08/2019 a 2
finitiva dos candidatos 23/08/2019 

rio e Câmara 

e maio de 2019 

O CMDCA

05/07/2019  

12/07/2019 

22/07/2019 
26/07/2019 

19/08/2019 

22/08/2019 
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com inscrição deferida 
de Conhecimento Espec
Realização da Avaliação
Divulgação de resul
Psicológica   
Prazo para recurso c
Avaliação Psicológica   
Análise dos recursos pel
Publicação da lista def
com inscrição deferida 
de Conhecimento Espec
Reunião para início do p
Campanha Eleitoral pelo
das ordens dos nomes n
Prazo para realização da
Divulgação do/s local/is d
Dia da votação 06/10/20
Divulgação do resultado 
Prazo para impugnaç
Escolha Eleitoral 
Diplomação dos escolhid
Posse dos escolhidos titu

RE

Prezado/a S

Solicito o 
Processo de Escolha d
quadriênio 2020/2023.  
Nome do candidato: ___
Nº do CPF: __________
Endereço Completo: ___
Telefone para contato:__

ELIAS FAUSTO / SP 

e aprovados na Prova 
cífico
o Psicológica   01/09/2019 
tados da Avaliação 02/09/2019 

contra o resultado da 03/09/2019 a 0

a Comissão Especial 10/09/2019 a 1
finitiva dos candidatos 
e aprovados na Prova 

cífico

13/09/2019 

prazo para realização da 
os candidatos e sorteio 

na cédula

16/09/2019 

a Campanha Eleitoral  16/09/2019 a 0
de votação 16/09/2019 
19 06/10/2019 
da votação  07/10/2019 

ção do resultado da 07/10/2019 a 0

dos e suplentes 25/10/2019 
ulares 10/01/2020 

ANEXO II 
EQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Senhor/a Presidente do CMDCA de Elias

acolhimento de minha inscrição para
dos membros do Conselho Tutelar de

__________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________

09/09/2019 

12/09/2019 

05/10/2019

09/10/2019

s Fausto/SP,  

a participar do 
este município, 

___________
___________

____________
___________
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OBSERVAÇÕES GERA
O candidato acima DEC
conhecimento e concord
estabelecidas no EDIT
MEMBROS DO CONS
documentos, legislações
Resolução Conanda nº. 
a ele relacionado. 

O preenchimento e entr
tampouco garante ao 
ficando o mesmo integra
condições estabelecidas
DOS MEMBROS DO CO
documentos, legislações

O candidato deverá apr
questão, sob pena de i
imediato cancelamento. 

Elias Fausto/SP,            d

___

DOCUMENTOS APRES

3.1 
Certidão Negativa 
Certidão Negativa 
Certidão Negativa 

3.2 
Documento o
identificação com
com a apresentaçã

3.3 
Conta de água 
telefone fixo 
Declaração (anexo

Inscrição n° __________

ELIAS FAUSTO / SP 

AIS: 
CLARA, para os devidos fins, que têm p
da expressamente com todos os termo
TAL CMDCA Nº. 02/2019 PARA E
ELHO TUTELAR DE ELIAS FAUSTO
s (em especial a Lei Municipal nº 3.658 d
170 de 10/12/2014 e Lei Federal nº. 8.0

rega da presente ficha de inscrição não
candidato direito a participar do proc
almente sujeito ao cumprimento de todo
s no EDITAL CMDCA Nº. 02/2019 PA
ONSELHO TUTELAR DE ELIAS FAUSTO
s já mencionadas no parágrafo anterior. 

resentar todos os documentos exigidos 
impedimento no recebimento da inscriç

de                                       de 2019. 

____________________________
Assinatura o do candidato 

SENTADOS – referencia item 3 do Edit
Cível 
Criminal 
Federal

3.4 
Diploma do Ensino
ou Histórico 
Declaração de C
Ensino Médio. 

oficial de 
 foto (cópia), 
ão do Original

3.5 
Certidão de quita
obrigações eleitor
pela Justiça Eleitor

ou luz ou 
(cópia) ou 

o III).

__________

pleno e integral 
os e condições 
LEIÇÃO DOS 

O/SP e demais 
de 17/05/2019, 
069/90 – ECA), 

o confere nem 
cesso eleitoral, 
os os termos e 
ARA ELEIÇÃO 
O/SP e demais 

pelo Edital em 
ção ou no seu 

tal nº.02/2019 
o Fundamental 
Escolar ou 

Conclusão do 

ação com as 
rais fornecidas 
ral
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---------------------------------
• PROTOCOLO DE I

CONSELHO TUTELA
Inscrição n° __________
Nome completo do cand
Data: _______________
Assinatura do responsáv

DECLARAÇÃO COM

Eu,                                  
identificação RG nº.     
Conselheiro Tutelar, d
conformidade com o arti
de 1990, (ECA), que p
conforme dados abaixo: 

Rua/Av______________

Bairro_______________

Elias Fausto

____

Falsidade ideológica - ar
ou particular, declaração
declaração falsa ou dive
direito, criar obrigação o
Pena - reclusão, de um
reclusão de um a três an

ELIAS FAUSTO / SP 

-----recorte aqui---------------------------------
INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE E

AR  - 2020/2023: 
______________________
idato:____________________________

_________________________________
vel pelo recebimento:________________

ANEXO III 
MPROBATÓRIA DE RESIDÊNCIA NO M

                                          portador/a do
                                , candidato

do município de Elias Fausto/SP, 
igo 133, inciso III, da Lei Federal 8.069, 

possuo residência fixa município de Eli

______________________________   nº

________________ CEP__________

o/SP, ______ de ___________________

____________________________
Assinatura do candidato 

rt. 299 do Código Penal: Omitir, em docu
o que dele devia constar, ou nele inserir 
ersa da que deveria ser escrita com o fim
ou alterar a verdade sobre fato juridicam
m a cinco anos e multa, se o documen
nos, e multa, se o documento particular.

----------------
ESCOLHA DO 

___________
____________
____________

MUNICIPIO

o documento de 
o a Função de 

declaro, em 
de 13 de julho 

ias Fausto/SP, 

º___________ 

____________

_____ de 2019. 

umento público 
ou fazer inserir 

m de prejudicar 
ente relevante: 

nto e publico e 
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Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-SP, torna público, 

que se encontra aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob o nº. 010/2019-Processo nº.025/2019-
Edital nº.020/2019, tipo menor preço por item, cujo objeto é 
“Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos 
para as Unidades de Saúde do Município de Elias Fausto-
SP, de acordo com as especificações do Anexo I-Termo 
de Referência do Edital.’’, com abertura dos envelopes 
“proposta” e “habilitação” para o dia 18/06/2019, às 09H30. 
O Edital encontra-se a disposição dos interessados no 
setor de Licitações, sito a Rua Siqueira Campos, nº 100 
– Centro, no horário das 09h-11:30h e das 13h-16h, de 
segunda à sexta-feira, ou no site www.eliasfausto.sp.gov.
br. Informações em 19 3821-8899. Elias Fausto, 31 de 
Maio de 2.019. Maurício Baroni Bernardinetti - Prefeito 
Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-SP, torna 

público, que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Pregão Presencial sob o nº. 011/2019-Processo 
nº.026/2019-Edital nº.021/2019, tipo menor preço por 
item, cujo objeto é “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de uso hospitalar para utilização nas 
Unidades de Saúde desta Municipalidade’’, iniciando-se 
no dia 19/06/2019 ás 09:30hs para RECEBIMENTO dos 
envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO. Logo após, a 
sessão será SUSPENSA para análise das PROPOSTAS 
APRESENTADAS, sendo retomada no dia 26/06/2019 
ás 09:30 hrs, para etapa de LANCES E HABILITAÇÃO. 
O Edital encontra-se a disposição dos interessados no 
setor de Licitações, sito a Rua Siqueira Campos, nº 100 
– Centro, no horário das 09h-11:30h e das 13h-16h, de 
segunda à sexta-feira, ou no site www.eliasfausto.sp.gov.
br. Informações em 19 3821-8899. Elias Fausto, 31 de 
Maio de 2.019. Maurício Baroni Bernardinetti - Prefeito 
Municipal”

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-SP, torna público, 

que se encontra aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob o nº. 012/2019-Processo nº.027/2019-
Edital nº.022/2019, tipo menor preço por item, cujo 
objeto é “Aquisição de veículos, trator e ônibus urbano 
para uso dos setores desta Municipalidade, conforme 
descrições do Anexo I-Termo de Referência do Edital.’’, 
com abertura dos envelopes “proposta” e “habilitação” 
para o dia 14/06/2019, às 09H30. O Edital encontra-se a 
disposição dos interessados no setor de Licitações, sito 
a Rua Siqueira Campos, nº 100 – Centro, no horário das 
09h-11:30h e das 13h-16h, de segunda à sexta-feira, ou 
no site www.eliasfausto.sp.gov.br. Informações em 19 
3821-8899. Elias Fausto, 31 de Maio de 2.019. Maurício 
Baroni Bernardinetti - Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-SP, torna 

público, a HOMOLOGAÇÃO: Homologa o Convite 
nº 005/2019 – Processo nº 024/2019 – OBJETO: 
“Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de engenharia visando a execução de sinalização 
viária horizontal em ruas e avenidas, compreendendo o 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, 
no município de Elias Fausto, em conformidade com o 
Anexo I - Termo de Referência”. – e a ADJUDICAÇÃO: 
Adjudica à empresa CPM Empreendimentos Ltda – ME 
– VALOR: R$ 81.844,41 (Oitenta e um mil, oitocentos 
e quarenta e quatro reais, quarenta e um centavos)– 
PRAZO: 07 (Sete) Meses. Elias Fausto, 31 de Maio de 
2019. Maurício Baroni Bernardinetti – Prefeito Municipal

EXTRATO – HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-sp, torna 

público, a HOMOLOGAÇÃO pelo Sr. Prefeito Municipal, da 
licitação modalidade Convite nº 004/2019 (REPETIÇÃO) - 
Processo nº022/2019 - Edital nº 017/2019, do tipo menor 
preço global, cujo objeto é “Contratação de empresa 
para prestação de serviços veterinários, para execução 
de atividades de esterilização (castração) em animais 
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de pequeno porte (felinos e caninos machos e fêmeas), 
em conformidade com as especificações do ANEXO I – 
Termo de Referência do Edital”- e ADJUDICA à empresa 
M & A Comércio de Produtos Veterinários Ltda – VALOR: 
R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) – PRAZO: 12 (doze) 
meses. Elias Fausto, 31 de Maio de 2019. Mauricio Baroni 
Bernardinetti - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto-SP, torna público 

a HOMOLOGAÇÃO: Homologa a Tomada de Preços nº 
002/2019 – Processo nº 019/2019 – OBJETO: O objeto 
da presente licitação é a “Escolha da proposta mais 
vantajosa para Contratação de empresa especializada 
para execução de obras de construção do Centro 
de Convivência Social com Quadra Poliesportiva,no 
Município de Elias Fausto-SP, conforme o Anexo I-Termo 
de Referência do Edital.’. ADJUDICAÇÃO: Adjudica à favor 
da empresa: RVC Construções Ltda-ME– VALOR: R$ 
351.698,38 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos 
e Noventa e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos). Elias 
Fausto, 31 de Maiode 2019. Mauricio Baroni Bernardinetti 
– Prefeito Municipal.


