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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Thiago Tapajós Alves de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N° 001/2023.

A Comissão Organizadora do Processo de Escolha do Conselho 
Tutelar, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe O Estatuto 
da Criança e  do  Adolescente  (Lei  n°  8.069/90)  e RESOLUÇÃO 020/2023 
- CMDCA, pelo presente Edital. DEFINE que estão abertas as inscrições para 
O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, Gestão 
2024/2027.

DO PROCESSO DE ESCOLHA
O presente processo de escolha em data unificada é disciplinado 

pela Lei Federal n° 8.069/90, Resolução n° 139/2010 alterada pela Resolução 
n° 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CONANDA e pela Lei Municipal n.º 15/2001, com redação alterada pela Lei 
Municipal n.º 167/2013 e Resolução n°020/2023, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente, sendo realizado sob a responsabilidade 
deste e fiscalização do Ministério Público, que atua perante o Juizo da Infancia 
e Juventude, da Comarca de Ponte Alta do Tocanitns - TO, torna público o 
Processo de Escolha em data Unificada para membros do Conselho Tutelar 
para o quadriénio 2024/2027, mediante condições estabelecidas neste edital.

DO CONSELHO TUTELAR

Art. 1° - O Conselho Tutelar é fixo, permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente.

Art. 2° - O processo de escolha para a função de conselheiro tutelar 
será para o preenchimento de cinco (5) vagas para membros titulares e (5) vagas 
para membros suplentes.

Art. 3° - De acordo com o inciso II do Art. 5° da Resolução 170/2014, 
publicada pelo CONANDA, a candidatura deverá ser individual, não sendo 
admitida a composição de chapas.

DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETENDENTES 
À FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

- Idoneidade moral, firmada em documento próprio, segundo critério 
estipulado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de 
resolução 002/2023.

- Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

- Residir no município de Pindorama do Tocantins há mais de 02 
(dois) anos; 

 - Estar no gozo de seus direitos políticos;

- Apresentar no momento da inscrição certificado de conclusão de 
curso equivalente ao Ensino Médio (2° grau);

- Submeter-se à uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a ser formulada por uma Comissão designada pelo 
CMDCA;

DAS INCRIÇÕES

Art. 4° - O período de inscrições de candidatos ao Processo de Escolha 
do Conselho Tutelar será de 31 de março a 21 de Abril de 2023, a serem realizadas 
na sala dos conselhos, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, situada na Av. 28 de Outubro, esquina com Rua Lino Cesário  - Centro, 
nesta cidade, das 07:00h às 13:00h.

Art. 5° - O candidato, que for membro do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que pleitear cargo de 
Conselheiro Tutelar, deverá pedir seu afastamento do Conselho no ato da 
inscrição.

Art. 6° - O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, 
sendo incompatível com o exercício de outra função pública.

Art. 7° - A candidatura é individual e sem vinculação a partido político;

Art. 8° - Ao inscrever-se, o candidato apresentará, documentos de 
identificação original para conferência juntamente com as cópias e assinará 
ficha de inscrição, no qual declarará possuir os  demais  requisitos  legais  para  
a  função,  como  dispõe  Lei Municipal n.º 15/2001, com redação alterada pela 
Lei Municipal n.º 167/2013;

Art. 9° - Autuado o pedido de inscrição, a Comissão Eleitoral expedirá 
edital com o nome dos habilitados ao pleito eleitoral, estabelecendo o prazo 
de 03 (três) dias para o recebimento de impugnação por qualquer cidadão de 
Pindorama do Tocantins, a ser entregue para a Comissão Organizadora, na sala 
dos conselhos, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, situado na Av. 28 de Outubro, esquina com Rua Lino Cesário, Centro, 
nesta cidade, das 07:00h às 13:00h.

“Parágrafo ùnico” - Decorrido o prazo acima, havendo impugnação, 
o candidato será notificado, por edital para apresentar defesa em 03 (três) dias. 
Não havendo impugnação ou após o período de defesa, os autos serão remetidos 
à Comissão Organizadora, sob a fiscalização do Ministério Público, decidindo 
no prazo de 03 (três) dias para cada ato;

Art. 10° - Esta Resolução será divulgada no placar da Prefeitura 
Municipal de Pindorama do Tocantins, nos Orgãos Públicos Municipais, e nos 
demais veículos de comunicação local;

DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

Art. 11° - O teste de conhecimentos será aplicado em 18 de junho de 
2023, das 14:00hs as 18:00hs, na Escola Municipal Manoel do Santos Rosal, 
nesta cidade, devendo os candidatos chegarem ao local com meia hora de 
antecedência, de posse do comprovante de inscrição, documento de identidade e 
caneta esferográfica na cor azul ou preta. Não sendo permitido o uso de celulares 
ou demais aparelhos eletrônicos.

§ 1° - O teste supracitado conterá questões que busquem averiguar 
o conhecimento do candidato quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA.

§ 2° - Para a realização da prova escrita será fornecido um caderno de 
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prova contendo 20 (vinte) questões objetivas, de múltipla escolha e, em quaisquer 
questões da prova, haverá somente uma alternativa correta.

3° - A prova valerá 10 pontos. Para cada questão em concordância 
com o gabarito será atribuida nota 0,5 (cinco décimos), e nota 0 (zero) para as 
questões que estiverem em desacordo com o mesmo.

§  4º A  prova  é  de  caráter  eliminatório,  sendo  aprovados  
somente  os  candidatos  que obtiverem, no minimo, 50% (cinquenta por cento) 
de acerto das questões.

§ 5° - Não haverá segunda chamada para as provas, nem a realização 
das mesmas fora da data, do horário e do espaço físico pré determinados.

§ 6° - O Gabarito da prova escrita será divulgado no dia 20/06/2023 
a partir das 10:00hs a ser fixado no placar da Prefeitura Municipal e Câmara 
Municipal de Vereadores.

§ 7º A lista com os nomes dos candidatos aprovados na prova escrita, 
será divulgado no dia 22 de junho de 2023 no quadro de Publicação e Diário 
Oficial da Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins e Câmara Municipal 
de Vereadores.

§ 8° - Os candidatos inabilitados ao teste de conhecimento poderão 
oferecer impugnação ao resultado a ser endereçada à Comissão Organizadora a 
serem entregue no local e horário de praxe, cito na sala dos conselhos, localizada 
no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na AV 28 , 
esquina com Rua Lino Césario. - Centro, nesta cidade, dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas contadas da publicação do edital do resultado oficial, sendo 
permitida a revisão dos gabaritos neste prazo.

DO PLEITO ELEITORAL
DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Art. 12º - Transcorrido o processo de seleção prévia, será divulgado 
no dia 26 de junho de 2023 a relação definitiva com os nomes dos candidatos 
habilitados a concorrer no processo eleitoral.

DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS

Art. 13º - Fica expressamente proibida a propaganda que consista 
em pintura e pichação de letreiros ou outdoors e nas vias públicas, nos muros e 
paredes de prédios públicos e nos monumentos.

Art. 14° - É permitida a propaganda mediante faixas que somente 
podendo ser afixadas dentro de propriedades particulares, vedando-se a sua 
colocação em bens públicos ou de uso comum.

Art. 15° - Será permitida a distribuição de panfletos, mas não sua 
afixação em prédios públicos.

Art. 16° - Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão 
Organizadora, que determinará a imediata suspensão ou cessação da propaganda 
que violar os dispositivos anteriores ou atentar contra princípios éticos ou morais, 
ou contra a honra subjetiva de qualquer candidato.

Art. 17° - O período lícito de propaganda terá início no dia 01 de 
julho de 2023 e encerrando- se 24 horas antes da data marcada para a votação.

Art. 18° - No dia da votação é vedado qualquer tipo de propaganda 
e aliciamento de eleitores, sujeitando-se o candidato que promovê-las à 
cassação de seu registro de candidatura e procedimento a ser apurado perante o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob supervisão 
do Ministério Público.

DA ELEIÇÃO

Art. 19° - Os candidatos a Conselheiros Tutelares disputarão a 
eleição através do sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto 
dos membros, comunidade local com domicílio eleitoral no Município de 
Pindorama do Tocantins.

Art. 20º O processo para a escolha, através da eleição, dos conselheiros 
tutelares será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público.

Art. 21° - A eleição se realizará no dia 01 de outubro de 2023 no 
Colégio Municipal Manoel do Santos Rosal, com horário das 8:00 às 17:00 horas.

Art. 22° A candidatura será individual, sendo proibida a formação de 
chapas e qualquer vinculação política da candidatura.

Art. 23° - O Eleitor só poderá votar em 01(um) candidato.

Art. 24° - Cada candidato poderá credenciar no máximo 01 (um) fiscal 
para cada mesa receptora ou apuradora.

DOS ELEITORES

Art. 25° - Qualquer cidadão que comprove ser eleitor do município 
de Pindorama do Tocantins poderá exercer seu direito de voto. Para tanto 
será necessário a apresentação do título de eleitor ou cédula de identidade ou 
documento com foto no dia da eleição.

DA APURAÇÂO

Art.  26º - A mesa apuradora de votos, será composta por quatro 
membros efetivos previamente escolhidos e orientados pela Comissão 
Organizadora, dentre funcionários públicos e pessoas de reconhecida idoneidade.

Art. 27° - Encerrada a votação, será procedida imediatamente a 
contagem dos votos, sob a supervisão do CMDCA e Ministério Público.

Art. 28° - Serão eleitos a membros efetivos os cinco nomes mais 
votados e os cinco subsequentes serão eleitos membros suplentes. Havendo 
empate, será considerado eleito o candidato que obteve melhor desempenho 
na prova de conhecimentos do ECA; persistindo o empate, prevalecerá o de 
maior idade.

DOS RECURSOS

Art. 29 -  Realizado o Processo de Escolha em data Unificada os 
recursos, deverão ser dirigidos em no máximo 3 (três) dias, ou seja de 02 a 04 
de outubro de 2023 à Presidência da Comissão Organizadora do Processo de 
Escolha e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.

Art.  30º - Julgados  os  recursos  o  resultado  final  será  homologado  
pela  Presidência  da Comissão Organizadora do Processo de Escolha Unificada.

Art. 31°- O candidato poderá ter acesso as decisões da Comissão 
Organizadora para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, 
mediante solicitação formalizada.

Art. 32° - Das decisões  da Comissão Organizadora caberá recurso 
à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- 
CMDCA, que se reunirá em caráter extraordinário, para decidir com o máximo 
de celeridade.

Art. 33º - A decisão proferida nos recursos pela Comissão 
Organizadora  é irrecorrível  na esfera administrativa.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Art. 34° - O resultado será afixado em 05 de outubro de 2023 no mural 
de publicações da Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins e Câmara 
Municipal, com os nomes dos conselheiros tutelares mais votados e suplentes 
em ordem decrescente de votação.

DA POSSE

Art. 35° - A posse dos conselheiros tutelares dar-se à pelo Senhor 
Prefeito da Cidade de Pindorama do Tocantins no dia 10 de janeiro de 2024, 
conforme previsto no art. 139. § 2 da Lei Federal 8.069/90.

DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

Art. 36° - Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em 
regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais sendo que nos 
feriados, finais de semana, e período noturno dar-se à em sistema de plantão e 
rodízio de acordo com o regimento interno.

Art. 37° - O valor do vencimento é de: R$: 1.320,00 (um mil e 
trezentos e vinte reais).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38° - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora, observadas as normas contidas na Lei Federal n° 8.069/90 e na Lei 
Municipal n.º 15/2001, com redação alterada pela Lei Municipal n.º 167/2013.

Art. 39° - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as 
publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo de 
Escolha em data Unificada para Conselho Tutelar.

Art. 40° - O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste 
Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha.
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Art. 41°- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 
Pindorama do Tocantins, 27 de Março de 2023.

ELIVÂNIA RIBEIRO BELÉM
PRESIDENTE DO CMDCA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente Decreto no placar desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de Março de 2023.

Heberson Barros Pereira 

Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida empresas 
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, Contratação de empresa para 
prestação de serviço com manutenção corretiva e protetiva nas impressoras das 
Escolas Municipais( Josefa e Creche) e Prédio da Secretaria de Educação,  junto 
a Secretaria Municipal de Educação ao preço conforme atual de mercado, e com 
entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão encaminhar propostas 
de preços a partir do dia 27 de março de 2023 até 29 de março de 2023, junto a 
Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama do Tocantins - TO.  O Termo 
Referência poderá ser retirados junto a Diretoria de Compras das 07:00 as 13:00 
horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.pindoramato@gmail.com ou pelo 
site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida 
empresas interessadas, a encaminhar cotação de preços para, AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PERIFERICOS, para suprir as demandas das Escolas Municipais 
(JOSEFA E CRECHE) e da Secretaria de Educação ao preço conforme atual 
de mercado, e com entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão 
encaminhar propostas de preços a partir do dia 27 de março de 2023 até 29 de 
março de 2023, junto a Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama do 
Tocantins - TO.  O Termo Referência poderá ser retirados junto a Diretoria de 
Compras das 07:00 as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.
pindoramato@gmail.com ou pelo site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de março de 
2023.

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27  de março de 2023.

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida empresas 
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERIFERICOS DE INFORMATICA ao preço conforme atual 
de mercado, e com entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão 
encaminhar propostas de preços a partir do dia 27 a 29 de Março de 2023, junto 
a Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama do Tocantins - TO.  O 
Termo Referência poderá ser retirados junto a Diretoria de Compras das 07:00 
as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.pindoramato@gmail.
com ou pelo site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de Março de 
2022.

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de Março  de 2023.

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 
Decreto Nº 001/2020

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida 
empresas interessadas, a encaminhar cotação de preços para, AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE PERMANENTE( informática ) PARA SUPRIR AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E O PREDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ao preço conforme atual de mercado, e com 
entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão encaminhar propostas 
de preços a partir do dia 27 de MARÇO de 2023 até 29 de MARÇO de 2023, 
junto a Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama do Tocantins - TO.  O 
Termo Referência poderá ser retirados junto a Diretoria de Compras das 07:00 
as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.pindoramato@gmail.
com ou pelo site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de MARÇO 
de 2023.

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27  de março de 2023

Heberson Barros Pereira
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida empresas 
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE PERMANENTE( MOVEIS E ELETRO DOMESTICO) PARA SUPRIR 
AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E O PREDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ao preço conforme atual de 
mercado, e com entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão 
encaminhar propostas de preços a partir do dia 27 de MARÇO de 2023 até 29 
de MARÇO de 2023, junto a Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama 
do Tocantins - TO.  O Termo Referência poderá ser retirados junto a Diretoria 
de Compras das 07:00 as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.
pindoramato@gmail.com ou pelo site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de MARÇO 
de 2023.

Departamento de Compras
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta Prefeitura 
Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida empresas 
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, Contratação de empresa para 
realização de prestação serviços de Serralheiro: Reparos em portas , janelas, 
portões e grades; Confecção de grades, lixeiras e Arcos para Balões; Cobertura 
metálica para salas de aula e corredores,  ao preço conforme atual de mercado, 
e com entrega de acordo com a demanda, os interessados deverão encaminhar 
propostas de preços a partir do dia 27 de março de 2023 até 29 de março de 2023, 
junto a Comissão de Licitação da Prefeitura de Pindorama do Tocantins - TO.  O 
Termo Referência poderá ser retirados junto a Diretoria de Compras das 07:00 
as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por e-mail: cpl.pindoramato@gmail.
com ou pelo site www.pindoramadotocantis.to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de março de 
2023.

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta Prefeitura 
Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, convida empresas 
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
-SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS (TONNERS e TINTAS) ao preço 
conforme atual de mercado, e com entrega de acordo com a demanda, os 
interessados deverão encaminhar propostas de preços a partir do dia 27 de março 
de 2023 até 29 de março de 2023, junto a Comissão de Licitação da Prefeitura 
de Pindorama do Tocantins - TO.  O Termo Referência poderá ser retirados junto 
a Diretoria de Compras das 07:00 as 13:00 horas de segunda à sexta-feira, por 
e-mail: cpl.pindoramato@gmail.com ou pelo site www.pindoramadotocantis.
to.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023

Departamento de Compras

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que, nesta data, Foi Publicado no Site desta 
Prefeitura Municipal.

Pindorama do Tocantins, 27 de março de 2023.

Heberson Barros Pereira 
Secretário de Administração e Planejamento 

Decreto Nº 001/2021
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