
analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e 
outros incidentes ocorridos no dia da votação;

providenciar, se necessário, a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a 
ser aprovado;

escolher e divulgar os locais de votação;

selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais e à Justiça Elei-
toral, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão 
previamente orientados sobre como proceder no dia da votação, na forma da resolução 
regulamentadora do pleito;

solicitar junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a designação 
de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração;

divulgar imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; e

resolver os casos omissos, dentre outras funções previstas nesta resolução.

Artigo 5º- O Ministério Público será notificado, com a antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas, de todas as reuniões a serem realizadas pela Comissão Especial 
Eleitoral e pelo CMDCA, bem como das decisões nelas proferidas e sobre os inci-
dentes verificados no decorrer do certame, atuando, se necessário, no âmbito de sua 
competência, para conclusão dos processos e aplicação das sanções.

DAS INSCRIÇÕES E DAS FASES DO PROCESSO DE ESCOLHA

Artigo 6º- Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos:

apresentação de atestados e certidões negativas de distribuição civil e criminal, sendo 
estes:

 Atestado de antecedentes criminais expedidos pelas Polícias Estadual e Federal;

Distribuidor Cível e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

que o candidato resida no Município de Nova Odessa há no mínimo 02 (dois) anos, 
comprovado por prova de residência, através da cópia de 1(uma) conta de energia 
elétrica ou de telefone ou titulo de eleitor ou de água ou correspondência bancária ou 
contrato de locação de imóvel com firma reconhecida, em nome do candidato e/ou do 
marido/esposa, referente há no mínimo dois anos atrás e a cópia atual de 1(um) dos 
documentos citados.

que o candidato conte, na data da Inscrição, com idade superior a 21 (vinte e um) anos, 
comprovado por cópia da cédula de Identidade e CPF, ou documento de identificação 
oficial com foto que contenha os números de RG e CPF.

comprovação de conclusão de ensino superior (reconhecido pelo MEC).

       a)    Em caso de canditados que irão concluir o Ensino Superior no ano de 2019, 
deverão apresentar uma declaração ( retirar modelo  junto ao CMDCA) reconhecida 
em cartório se comprometendo em entregar até 10/12/2019 o  certificado de conclusão 
de curso, sob pena de impugnação caso eleito.

estar em gozo de seus direitos políticos e ser eleitor no Município de Nova Odessa 
comprovado pela certidão original de quitação com a justiça eleitoral;

 a comprovação de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente de no mínimo 02 (dois) anos.

 para os conselheiros tutelares em pleno exercício do mandato e ex-conselheiros tute-
lares, que tenham interesse em participar do processo de escolha, deverão apresentar 
declaração original expedida pelo CMDCA, na qual conste o período de efetivo exer-
cício da função ou cópia de Certificado expedido pelo CMDCA;

 Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino, mediante apresentação de 
cópia do Certificado específico.

 Apresentar CNH - Carteira Nacional de Habilitação;

       a)    Em caso de canditados que não possui ou estar renovando CNH, deverão 
apresentar uma declaração ( retirar     
       modelo na junto ao CMDCA) reconhecida em cartório se comprometendo em 
entregar para o CMDCA até     
      10/12/2019 uma cópia  da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, sob pena de 
impugnação caso eleito.

Artigo 7º- Os documentos previstos no Art. 7º deverão ser anexados ao REQUERI-
MENTO DE INSCRIÇÃO conforme previsto em Edital específico, impreterivelmente 
dentro do prazo determinado.

§1º. Em nenhuma hipótese será aceita a entrega de documentos fora do prazo determi-
nado ou de outra forma que a prevista no edital específico, nem a substituição posterior 
de documentos pelos candidatos, sendo que os documentos entregues pelo candidato 
para participar do Processo de Escolha não serão devolvidos em hipótese alguma.

§2º. As certidões de distribuição civis e criminais serão avaliadas em seu inteiro teor, 

 

CONSELHO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

 
1º RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02/2019

"Regulamenta o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de 
Nova Odessa e nomeia a Comissão Especial Eleitoral"

Considerando o Artigo 139 da Lei Federal Nº 8.069/90 (ECA) que estabelece que o 
processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei 
Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público;

  O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA,no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº. 1.258, de 09 de julho 1991.

  Considerando a Lei Federal Nº. 12.696/2012 definindo que o processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo território nacional 
a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subseqüente 
ao da eleição presidencial;

  Considerando a Resolução CONANDA Nº 170/2014, que dispõe sobre o processo de 
escolha em data unificada em todo o território nacional, além de outras providências,

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Odessa - 
CMDCA, reunido no dia 22 de abril de 2019, na Diretoria Municipal de Gestão Social 
e Cidadania, Rua Anchieta, 130 - Centro, Nova odessa - SP, RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º- A presente resolução regulamenta o Processo de eleição e posse dos mem-
bros do Conselho Tutelar de Nova Odessa, órgão permanente e autônomo e colegiado, 
não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, composto de cinco membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos 
pela comunidade local, para um mandato de  04 (quatro) anos.

Artigo 2º- O processo de escolha dos membros do 9º. Conselho Tutelar deverá obser-
var as seguintes diretrizes:

 - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos 
eleitores registrados na justiça eleitoral do Município, realizado em data unificada em 
todo território nacional, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro 
do ano subseqüente ao da eleição presidencial, em processo a ser regulamentado e 
conduzido pelo CMDCA

- candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; III - fiscalização 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo;
   IV - posse dos conselheiros eleitos no dia 10 de janeiro do ano subseqüente ao 
processo de escolha.

DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

Artigo 3º- Fica instituída a Comissão Especial Eleitoral encarregada da condução 
do Processo de Escolha Conselho Tutelar de Nova Odessa, composta pelos seguintes 
conselheiros:

Tathiana Zacharias Miguez - Sociedade Civil -Presidente

 Maria Tereza Casazza - Sociedade Civil

 Doriva Antonio Gazetta - Sociedade Civil

Cristina Bellinati Bizoto - Poder Público

 Patricia Cristina Pereira - Poder Público

 Levi R. Tosta - Poder Público

§1º. A Comissão será presidida pelo Presidente do CMDCA, que terá voto decisivo 
em caso de empates.

Artigo 4º- A Comissão Especial Eleitoral ficará encarregada de coordenar o processo 
de escolha, para o qual poderá solicitar o apoio de terceiros, a seu critério, ou a contra-
tação de técnicos e empresas especializadas.

Parágrafo único: Cabe ainda à Comissão Especial Eleitoral:

analisar a documentação apresentada pelos candidatos aprovados no processo de sele-
ção prévio, deferindo ou indeferindo o pedido de registro de candidaturas;

realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos can-
didatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, 
sob pena de imposição das sanções previstas na legislação pertinente, na resolução 
regulamentadora e/ou no edital específico;

estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação 
das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
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sendo indeferidos os pedidos de registro da candidatura dos candidatos que possuam 
certidões positivas, cíveis ou criminais, que contenha medida judicial incompatível 
com o exercício da função de Conselheiro Tutelar.

§3º. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o CMDCA 
poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de 
novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao tér-
mino do mandato em curso.

Parágrafo único: Conforme Lei Nº. 1909, de 16 de maio 2003, são requisitos para o 
exercicío da função de  Conselheiro Tutelar:

Reconhecida idoneidade moral, atestada por certidão;

Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

Estar em gozo de seus direitos politicos;

Ter concluído curso Superior;

Residir no município de Nova Odessa há mais de 02 (dois) anos;

Reconhecida experiencia no trato com criança e ou adolescente, demonstrada median-
te declaração emitida por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC ou 
entidade cadastrada nos conselhos municipais, estaduais e da União;

Ter conhecimento básico em informática;

Possuir carteira nacional de habilitação;

 IMPEDIMENTOS

Artigo 8 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, compa-
nheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, in-
clusive, estendendo-se o impedimento ao conselheiro tutelar em relação à autoridade 
judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância 
e da Juventude da mesma comarca estadual ou distrital.

Artigo 9 - É vedado aos candidatos inscritos no processo de escolha, realizar cam-
panha eleitoral antes da homologação da candidatura, fora dos prazos previstos no 
cronograma.

DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

Artigo 10 - Encerradas as fases do processo de seleção prévio, previsto no Art. 9º, 
compete à Comissão Especial Eleitoral, publicar a relação dos candidatos habilitados, 
facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da pu-
blicação, candidatos que não atendam aos requisitos exigidos, indicando os elementos 
probatórios.

§1º. Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não pre-
enchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à 
Comissão Especial Eleitoral:

notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e

realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se neces-
sário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documen-
tos e a realização de outras diligências, resguardando o sigilo sobre o denunciante e as 
testemunhas, se necessário.

§2º. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na Diretoria Municipal de 
Gestão Social e Cidadania, aos cuidados da Comissão Especial Eleitoral, conforme 
modelo de formulário (retirar modelo no CMDCA), anexando cópia de documento 
de identidade com foto e cópia do título de eleitor do (a) denunciante, assim como as 
provas e fundamentação do pedido de impugnação.

§3º. Os pedidos de impugnação serão analisados pela Comissão Especial Eleitoral que 
encaminhará para manifestação do Ministério Público, decidindo a seguir.

§4º. Somente na fase de impugnação da candidatura, das decisões proferidas pela 
Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do CMDCA, que se reunirá, em 
caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

§5º. Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral fará publicar a relação 
dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público, bem como agendará a 
reunião prevista no item "b" do Art. 5º. quando será efetuado o sorteio do número do 
candidato a ser utilizado na Eleição.

DA CAMPANHA ELEITORAL

Artigo 11 - A partir do dia 23 de Agosto de 2019, os(as) candidatos(as) poderão fazer 
divulgação de sua campanha obedecendo as seguintes determinações:

a divulgação poderá ocorrer em reuniões ou qualquer evento, desde que seja em local 
fechado;

a confecção de panfletos contendo a identificação do(a) candidato(a), currículo e atri-
buições de Conselheiro Tutelar no desempenho de sua função, terá o modelo pre-
viamente submetido à aprovação pela Comissão responsável pelo processo eleitoral.

através de meios eletrônicos, aplicando-se subsidiariamente o disposto na legislação 
eleitoral, incluindo-se as vedações nela contidas.
   Parágrafo Único- O panfleto para divulgação do candidato previsto no Inciso II 
deverá ter tamanho máximo de 29,7 X 21,0 cm. (A4).

Artigo 12 - É proibida a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, ad-
mitindo-se somente a realização de debates e entrevistas dos(as) candidatos(as), desde 
que garantindo igualdade de oportunidade para todos os candidatos, obedecendo-se as 
regras que serão definidas pelo CMDCA.

Artigo 13 - É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, carta-
zes, inscrições em qualquer lugar público ou particular, com exceção dos locais au-
torizados pela Prefeitura que poderão ser utilizados por todos os candidatos(as), em 
igualdade de condições.

Artigo 14 - São sanções a serem aplicadas exclusivamente pela Comissão Especial 
Eleitoral:

Advertência

Suspensão

Cassação da Candidatura

  §1º. O descumprimento do que prevêem os artigos 17 ao 19, implicará na aplicação 
da pena de advertência ao candidato(a) e a obrigação do recolhimento do material 
irregular pelo(a) próprio(a) candidato(a) e entrega do mesmo junto à secretaria do 
CMDCA em até 24(vinte e quatro) horas, que registrará a ocorrência.

  §2º. A reincidência na infração dos artigos 17 ao 19 no decorrer da campanha impli-
cará na suspensão de todas as atividades de propaganda eleitoral do(a) candidato(a) 
infrator pelo prazo de
  5 (cinco) dias, contados da constatação e comprovação da denúncia mediante deter-
minação da comissão responsável pelo processo eleitoral.

  §3º. A reiteração de infração pela terceira vez implicará na cassação da candidatura 
do(a) infrator(a).

Artigo 15 - É vedado ao candidato e seus apoiadores utilizar as redes de relacio-
namento social e rede mundial de computadores para colocar em dúvida ou atacar 
diretamente a honra dos demais candidatos.
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Artigo 16 - Ocorrendo infração ao disposto no Artigo 21 a Comissão Especial Eleito-
ral poderá aplicar as seguintes penalidades:

- advertência em caso de colocar em dúvida a honra de outro candidato;

 - determinação da retirada de conteúdo ofensivo das redes de relacionamento social e 
da rede mundial de computares;

- suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato infrator;  

- cassação da candidatura ou do mandato no caso de ataque direto a honra.

  Parágrafo único. A suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato 
infrator será aplicada pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados da constatação e compro-
vação da denúncia.

Artigo 17 - É proibida a formação de chapas, a ingerência de políticos e seus res-
pectivos partidos,  a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração para 
realização da campanha, o uso de instituições governamentais, não governamentais, 
partidos políticos ou entidades religiosas para gerenciar a candidatura, assim como 
a efetivação de qualquer benefício aos eleitores com a finalidade de favorecimento 
de qualquer candidato, sob pena de cassação da candidatura ou cassação do mandato 
do(a) candidato(a).

 VOTAÇÃO

Artigo 18 - A eleição será realizada no dia 06 DE OUTUBRO DE 2019, em horário e 
locais a serem definidos pela Comissão Especial Eleitoral, através de Edital específico.

§1º. Somente poderão votar os eleitores inscritos na 292º Zona Eleitoral de Nova 
Odessa sendo que o eleitor terá direito a voto único, sendo obrigatória a apresentação 
de seu título de eleitor e do RG ou documento de órgão oficial com foto.

§2º. Os dados do eleitor que votar e não pertencer às Zonas Eleitorais acima men-
cionadas e ou votar por mais de uma vez, serão encaminhados à Polícia Civil para a 
apuração da fraude e a conseqüente responsabilização criminal do autor, sem prejuízo 
da responsabilização civil pelos danos causados e das penalidades previstas no artigo 
309 do Código Eleitoral.

Artigo 19 - Para recebimento dos votos, a Comissão Especial Eleitoral formará mesas 
receptoras tanto quantas necessárias e compostas por cidadãos por ela indicados, os 
quais elegerão a presidência da mesa entre seus membros.

Artigo 20 - A eleição poderá ser através de urna eletrônica ou por meio manual, a 
critério da Comissão Especial Eleitoral.

§1º. Em caso de eleição manual, as cédulas eleitorais deverão ser rubricadas pelos 
presidentes das mesas receptoras e mais um integrante das mesmas.

§2º. No caso de urna eletrônica, o votante dirigir-se-á a uma cabine indevassável, onde 
digitará o número que identificará um único candidato de sua preferência.

§3º. Nas cabines estará afixada relação por ordem alfabética, com nomes ou apelidos 
e números dos(as) candidatos(as).

Artigo 21 - O candidato terá livre acesso a todos os locais de votação e ao local deli-
mitado das mesas apuradoras dos votos.

Artigo 22 - Será permito ao candidato a credenciar até 3 (cinco) pessoas para atuar 
como Fiscal para acompanhar a votação, e 1 (uma) pessoa para acompanhar a apura-
ção dos votos na área delimitada das mesas apuradoras.
  § 1º. O requerimento para credenciamento deverá ser protocolado na sede do CMD-
CA, no máximo, até as 12 horas do dia 30/09/2019 (segunda-feira) contendo o nome 
completo, nº do documento de identidade, nº. título de eleitor e endereço completo. O 
Requerimento deverá ser elaborado conforme ANEXO IV.
  § 2º. Não serão aceitos requerimentos protocolados após o prazo previsto.
  § 3º. Será fornecido Crachá que será de uso obrigatório pelo candidato e por seus 
Fiscais.
  § 4º. É permitido a mesma pessoa atuar como fiscal durante a votação e durante a 
apuração.
  § 5º. O Fiscal não poderá permanecer em local ou promover desordem que prejudi-
que os trabalhos eleitorais, ou que impeça ou embarace o exercício do sufrágio;
  § 6º. O Fiscal não poderá efetuar no local de votação qualquer forma de aliciamen-
to, uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar, em 
determinado(a) candidato(a), ainda que os fins não sejam conseguidos.
  § 7º. Em caso de descumprimento do previsto nos parágrafos anteriores o Fiscal terá 
seu credenciamento cancelado.
  § 8º. No caso do descumprimento dos § 5º e 6º o candidato que o credenciou o Fiscal 
poderá ter a sua candidatura ou mandato cassado, caso o mesmo tenha contribuído ou 
omitido pela ação do Fiscal.

Artigo 23 - Encerrada a votação, as mesas receptoras lavrarão ata e encaminharão as 
urnas ou os dados por meio eletrônico proveniente das urnas eletrônicas, à Comissão 
Especial Eleitoral, em local a ser definido pelo CMDCA, que na mesma data deve-
rá proceder a apuração dos votos, em ato público, lavrando-se em ata, a qual será 
assinada pelos integrantes da Comissão Especial Eleitoral e possíveis colaboradores 
indicados pela Justiça Eleitoral local.

Artigo 24- Os casos omissos e qualquer incidente nas mesas receptadoras serão diri-
midos pela Comissão Especial Eleitoral no próprio local de votação, a pedido da mesa 
receptora.

Artigo 25 - As demais disposições sobre o dia da eleição e apuração dos votos serão 
publicadas em edital específico.

DAS CONDUTAS VEDADAS

Artigo 26 - É vedado a todos os(as) candidatos(as) durante o dia da eleição e apuração 

dos votos, sob pena de cassação da candidatura ou do mandato do candidato(a), caso 
a denúncia seja comprovada após a eleição:

o transporte de eleitores seja em veículos particulares ou públicos.

realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos.

a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração;

 a promessa, recompensa ou qualquer vantagem ao Eleitor;

reter o titulo eleitoral do eleitor;

promover nas proximidades dos locais de votação desordem que prejudique os traba-
lhos eleitorais;

 impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio;

exercer, no dia da eleição e apuração, qualquer forma de aliciamento, uso de violên-
cia ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar, em determinado(a) 
candidato(a), ainda que os fins não sejam conseguidos.

a ingerência de políticos e seus respectivos partidos, o uso de instituições governa-
mentais, não governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas para angariar 
votos.

Artigo 27 - São vedadas práticas consideradas como abuso de poder político e do 
poder econômico durante a campanha eleitoral e a votação.

Artigo 28 - Considera-se abuso do poder político o uso indevido de cargo ou função 
pública, eletivo ou não, com a finalidade de obter votos para determinado candidato, 
prejudicando a normalidade e legitimidade das eleições, tais como:
  I- manipular receitas de organizações governamentais ou não governamentais;  
  II - utilizar indevidamente propaganda institucional;
  III - promover programas sociais de maneira imprópria; IV - usar indevidamente os 
meios de comunicação social.
Artigo 29 - Considera-se abuso do poder econômico a doação de bens ou de vantagens 
aos eleitores, bem como a utilização de recursos patrimoniais próprios em excesso, de 
forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado 
da eleição, afetando a legitimidade e normalidade da eleição.

Artigo 30 - No dia da Eleição é vedado manter veículos com propaganda do candidato 
estacionados por logo tempo no perímetro de 100 (cem) metros dos colégios eleitorais. 
Em caso de descumprimento deverá ser acionado o guincho para remoção do veículo 
com a propaganda do candidato e, o candidato beneficiado com a propagada irregular 
comunicado para retirada do veículo sob pena de impugnação da candidatura ou cas-
sação do mandato.

Artigo 31 - Todas as denúncias que se referirem ao disposto nesta Resolução deverão 
ser protocoladas na Diretoria MunicIpal de Gestão Social e Cidadadania  situada à 
Rua Anchieta, 130 - Centro - Nova Odessa das 08h às 12h, aos cuidados da Comissão 
Especial Eleitoral do CMDCA e Ministerio Público, anexando cópia de documento de 
identidade com foto e cópia do título de eleitor do(a) denunciante, sendo fundamenta-
das e cabalmente provadas pelo denunciante, concedendo-se ao denunciado a ampla 
defesa e cientificando-se o Ministério Público.

Artigo 32 - No dia da Eleição a apresentação de denúncias, preferencialmente devem 
estar acompanhada de provas, como fotos, imagens e outros documentos, com iden-
tificação completa do denunciante e de eventuais pessoas envolvidas, e deverá ser 
apresentada junto a Coordenador do Local de Votação ou junto a qualquer membro da 
Comissão Eleitoral, quando será elaborado um Boletim de Ocorrência para posterior 
análise da Comissão Eleitoral ou para providências imediatas se for o caso.
  Parágrafo Único - Não sendo possível apresentação das denúncias no dia da Eleição, 
as mesmas deverão ser apresentadas até no dia seguinte, conforme previsto no Artigo 
37.

Artigo 33 - Os Coordenadores, Mesários, demais Conselheiros do CMDCA ou qual-
quer cidadão, poderá encaminhar denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de 
qualquer prática irregular durante a votação.
  § 1º- A Comissão Eleitoral poderá contar com auxilio da Policia Militar ou da Guarda 
Municipal no acolhimento de denúncias e na tomada de eventuais providências visan-
do a manutenção da ordem.

Artigo 34 - Havendo denúncia com indícios de autoria ou materialidade, a Comissão 
Eleitoral determinará que a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 03 
(três) dias úteis.

Artigo 35 - Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir o candidato, 
testemunhas, determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências.
  Parágrafo único. O procedimento de apuração de denúncias de irregularidades duran-
te a votação deverá ser julgado pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, prorrogável, em caso de necessidade devidamente fundamentada.

Artigo 36- O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão 
da Comissão Eleitoral através de Edital publicado no DIÁRIO OFICIAL da Prefeitura 
Municipal .

Artigo 37 - Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do dia da publicação do Edital no DIÁRIO OFICIAL do Município .
  Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
decidirá acerca do recurso da decisão da Comissão Eleitoral no prazo de 3 (três) dias, 
prorrogável, em caso de necessidade devidamente fundamentada.

Artigo 38 - Encerrado a apuração das denúncias a Comissão Eleitoral publicará o 
Edital com o resultado oficial da Eleição.

DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO E DA POSSE DOSELEITOS
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Artigo 39 - Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados Conselheiros Tu-
telares titulares  e os demais serão considerados suplentes, pela ordem decrescente de 
votação para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante 
novo processo de escolha.

§1º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o (a) candidato(a) de maior 
idade.

§2º. Ocorrendo a eleição de candidatos (as) impedidos (as) de servir no mesmo Conse-
lho Tutelar, será considerado eleito o que obtiver o maior número de votos.

Artigo 40 - O resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
deverá ser publicado no DIÁRIO OFICIAL do Município.

Artigo 41 - O CMDCA, em conjunto com o Conselho Tutelar e com apoio do Poder 
Executivo Municipal, organizará a posse dos candidatos eleitos.

Parágrafo único: Previamente á posse, atendendo o interesse superior da criança e 
do adolescente, os candidatos eleitos deverão participar do processo de transição jun-
to com os conselheiros tutelares que estarão encerrando o mandato, visando serem 
informados, minuciosamente sobre suas atribuições, ações desenvolvidas e casos em 
andamento.

Artigo 42 - Os candidatos eleitos serão empossados pelo Chefe do Poder Executivo, 
que lhes dará posse em ato contínuo ao término do mandato dos seus antecessores.

DOS VENCIMENTOS E DIREITOS SOCIAIS

Artigo 43 - Aos Conselheiros Tutelares, exercentes de funções de relevância pública 
mediante escolha popular, sem vínculo empregatício de qualquer natureza com a Pre-
feitura Municipal de Nova Odessa, é garantido os seguintes direitos:

 subsídio mensal no valor de R$ 2.641,07 (dois mil, seiscentos e quarenta hum reais 
e sessenta e hum centavos), que será reajustado anualmente, de acordo com o índice 
aplicado aos vencimentos dos servidores públicos municipais;

cobertura previdenciária, na forma da legislação em vigor;

 Cesta Básica no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

 gozo de férias anuais de trinta dias, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remune-
ração mensal, cuja escala deverá ser estabelecida de forma seqüenciada, com antece-
dências e informada a o CMDCA.

gratificação natalina, na forma da legislação em vigor;

  V - licença maternidade ou licença paternidade, na forma da legislação em vigor.

§1º. Considerada a extensão do trabalho e o caráter permanente do Conselho Tutelar, 
a função de Conselheiro exige dedicação exclusiva, vedado o exercício de qualquer 
outra atividade pública ou privado enquanto durar o mandado.

§2º. Os Conselheiros Tutelares contribuirão, durante o mandato, para o Regime Geral 
da Previdência Social, de acordo com o Decreto Presidencial nº 4.032, de 26 de no-
vembro de 2001.

§3º. As faltas injustificadas dos Conselheiros Tutelares acarretarão o desconto pro-
porcional de seu subsídio, obedecendo aos mesmos critérios aplicados aos servidores 
públicos municipais.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 44 - Todas as fases do certame serão publicadas no DIÁRIO OFICIAL do 
Município.

Artigo 45 - É vedado aos(às) conselheiros(as) do CMDCA, aos membros da Comis-
são Especial Eleitoral, aos(às) funcionários(as) da Secretaria Executiva do CMDCA 
assim como aos(às) técnicos(as) ou empresas contratados, a divulgação de qualquer 
informação a respeito do processo de escolha do Conselho Tutelar, sendo que, qual-
quer informação suplementar ao publicado, deverá ser solicitada à Comissão Especial 
Eleitoral do CMDCA através de pedido protocolado no CMDCA.

Artigo 46 - Não serão passadas informações por telefone a respeito de datas, locais e 
horários de realização do processo de escolha, sendo de exclusiva responsabilidade do 
(a) candidato(a) a rigorosa observação dos editais e dos comunicados a ser divulgados 
no DIÁRIO OFICIAL do Município.

Artigo 47 - A inscrição no processo de escolha implicará na aceitação tácita das nor-
mas estabelecidas nesta Resolução, nos Editais específicos de cada fase e em outros 
que forem publicados durante a realização do processo, cujas regras, normas e crité-
rios obrigam-se os candidatos a cumprir.

Artigo 48 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral, obser-
vadas as finalidades do Estatuto da Criança e Adolescente e o disposto na Legislação 
Eleitoral vigente, no que couber.

Artigo 49 - A Comissão Especial Eleitoral poderá, a qualquer tempo, por motivo 
de força maior, alterar o cronograma de datas previsto para a realização do proces-
so de escolha do Conselho Tutelar, sem prejuízo do previsto na legislação vigente, 
informando aos(às) candidatos(as) através de publicação no DIÁRIO OFICIAL do 
Município.

Artigo 50 - As despesas decorrentes do Processo de Escolha do Conselho Tutelar 
de Nova Odessa poderão correr por conta das dotações orçamentárias específicas do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, decorrentes do 
tesouro municipal, no que couber.

Artigo 51 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Nova ODessa, 28 de junho de 2019
TATHIANA ZACHARIAS MIGUEZ

Presidente do CMDCA

CRONOGRAMA

10/07/2019 à 16/07/2019 PERÍODO DE INSCRIÇÕES
25/07/2019  Divulgação da relação dos candidatos com Inscrição Deferida e Indeferida
29/07/2019     Publicação da Relação dos candidatos para eventual apresentação de impugnação  
  pela população
30/07/2019 à 31/07/2019 Período para Impugnação por qualquer eleitor do município
02/08/2019  Publicação das Impugnações de Candidaturas
05/08/2019 à 06/08/2019 Apresentação de recursos contra impugnação de candidatura
07/08/2019  Divulgação do resultado do recurso contra a impugnação de candidaturas e da con- 
  vocação para reunião para sorteio do número do candidato
10/08/2019  Reunião com os candidatos habilitados para sorteio do número (presença obrigatória)
23/08/2019  Início da Campanha Eleitoral
05/10/2019  Término da Campanha Eleitoral
06/10/2019  Eleição e apuração dosvotos
 

ABERTURA DO EDITAL DE INSCRIÇÃO

Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares de Nova Odessa
 INSCRIÇÃO: 10/07/2019 às 16/07/2019
 HORÁRIO: 8h30 às 12h00
 LOCAL: Diretoria Municipal de Gestão Social e Cidadania
                Rua Anchieta, 130 - Centro - Nova Odessa - SP

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSE-
LHEIRO TUTELAR DE ACORDO COM A LEI 1909, DE 16 DE MAIO DE 
2003.
Reconhecida idoneidade moral, atestada por certidão;

Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

Estar em gozo de seus direitos políticos;

Ter concluído curso Superior;

Residir no município de Nova Odessa há mais de 02 (dois) anos;

Reconhecida experiência no trato com criança e ou adolescente, demonstrada median-
te declaração emitida por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC ou 
entidade cadastrada nos conselhos municipais, estaduais e da União;

Ter conhecimento básico em informática;

Possuir carteira nacional de habilitação

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Certidão do Cartório Eleitoral;

Título Eleitoral;

Atestado de Antecedentes Criminais Expedido pelas Polícias Estadual e Federal

Certidão Negativa de distribuição Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

Comprovante de residência (conta de água, energia ...etc);

  Comprovante de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente de no mínimo 02 (dois) anos.

 Comprovante que reside no município há mais de 02 anos;

 Carteira Nacional de Habilitação;  

 Certificado de Conclusão do Ensino Superior;

  Obs:  A resolução publicada no Diário Oficial do Município (www.novaodessa.
sp.gov.br)

Nova Odessa, 28 de junho de 2019
TATHIANE ZACHARIAS MIGUEZ

Presidente do CMDCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 88/2019.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 3822/2019. Edital. 23/
PE/2019. Detentora: Chevromais Comercio de Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda 
EPP. Preço unitário para os itens: item 03 - R$ 639,99 - Marca: Westlake; item 08 - R$ 
219,99 - Marca: QBom; item 10 - R$ 20,44 - Marca: Ecobor; item 13 - R$ 37,99 - 
Marca: Ecobor; item 14 - R$ 44,74 - Marca: QBom; item 18 - R$ 3.016,99 - Marca: 
Forerunner G2/I2; item 20 - R$ 2.077,38 - Marca: Speedway R1; item 21 - R$ 232,99 
- Marca: Magnum; item 23 - R$ 278,99 - Marca:Magnum; item 26 - R$ 929,99 - Mar-
ca: Addo India L-1. Assinatura: 28/06/2019. Objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores, para serem utilizados em 
veículos leves, caminhões, tratores agrícolas e máquinas pesadas da frota municipal, 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreen-
dedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 28 de junho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
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EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 89/2019.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 3822/2019. Edital. 23/
PE/2019. Detentora: Nacional Pneus Eireli EPP. Preço unitário para os itens: item 
01 - R$ 1.720,00 - Marca: Malhotra G2L2; item 06 - R$ 1.296,00 - Marca:Goodyear 
Steelmark; item 07 - R$ 1.370,00 - Marca: Goodyear Kelly KS481; item 11 - R$ 78,00 
- Marca: Carreteiro R24; item 12 - R$ 136,00 - Marca: Carreteiro R25; item 15 - R$ 
1.390,00 - Marca: Goodyear Steel AGS; item 16 - R$ 1.580,00 - Marca: Goodyear 
Kelly KS481; item 17 - R$ 1.427,00 - Marca: Goodyear Stellmark; item 19 - R$ 
639,00 - Marca: Chaoyang CR960; item 24 - R$ 1.513,00 - Marca: Goodyear Steel-
mark; item 25 - R$ 2.558,00 - Marca: Maggion Lavatore; item 28 - R$ 175,00 - Marca: 
Goodyear Kelly Edge; item 31 - R$ 415,00 - Marca: Goodyear Wrangler. Assinatura: 
28/06/2019. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, 
câmaras de ar e protetores, para serem utilizados em veículos leves, caminhões, trato-
res agrícolas e máquinas pesadas da frota municipal, com cota reservada para micro-
empresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: 
Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 28 de junho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n°. 90/2019.

Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. Processo: 3822/2019. Edital. 23/
PE/2019. Detentora: Auto Mecânica Brasales Ltda EPP. Preço unitário para os itens: 
item 02 - R$ 400,40 - Marca: Goodride; item 04 - R$ 447,70 - Marca: Superguider R1; 
item 05 - R$ 349,20 - Marca: Superguider F2; item 09 - R$ 69,80 - Marca: Bransales. 
Assinatura: 28/06/2019. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisi-
ções de pneus, câmaras de ar e protetores, para serem utilizados em veículos leves, 
caminhões, tratores agrícolas e máquinas pesadas da frota municipal, com cota reser-
vada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. 
Modalidade: Pregão Eletrônico.

Nova Odessa, 28 de junho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Primeiro Termo de Aditamento: Quantitativo. Contrato: 124/2018.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 5853/2018. Edital: 
27/PE/2018. Contratada: Via-Max Comércio de Eletro Eletrônico Ltda ME. Valor: 
Fica aditada em 25% os itens 01, 02 e 03. Assinatura: 01/07/2019. Objeto: Registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de fogões industriais para as escolas do 
municipio com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Modalidade: Pergão Eletrônico.

Nova Odessa, 03 de julho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 57/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 5600/2019. Edital: 
14/PP/2019. Contratada: CSA Prestação de Serviços Médicos Ltda. Valor global: R$ 
529.999.92. Assinatura: 03/07/2019. Vigência: 12 meses. Objeto: Contratação de em-
presa especializada para realização de exames de colonoscopia para atendimento dos 
usuários da Rede Municipal de Saúde. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 03 de julho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 48/2019.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 4986/2019. Edital: 
13/PP/2019. Contratada: Recam RC Ltda-EPP. Valor global: R$ 1.029.600,00. Assi-
natura: 24/06/2019. Vigência: 12 meses. Objeto: Prestação de serviços de operação, 
manutenção, transporte e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil e 
demolição (RCD) provenientes dos ecopontos do município de Nova Odessa. Moda-
lidade: Pregão Presencial.

Nova Odessa, 03 de julho de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração


