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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo nº. 001/2019 

Recorrente: WANDERSON PEREIRA DE LIMA 

 

Trata-se de resposta ao Recurso Administrativo apresentado por 
WANDERSON PEREIRA DE LIMA em vista do indeferimento de 
inscrição no concurso CMDCA para o cargo de Conselheiro Tutelar deste 
Município, sob a alegação do não cumprimento do requisito positivado na 
Lei Municipal nº 671/2002, artigo 17, inciso III, previsto no Edital de nº 01 
– CMDCA-Irecê, artigo 6º, inciso III, o qual determina que o candidato ao 
cargo deverá residir no Município de Irecê-BA, há mais de dois anos, 
apresentando prova do domicílio eleitoral desta circunscrição, bem como 
comprovante de residência atualizado e em caso de imóvel de aluguel 
apresentar contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel 
com firma reconhecida.   

Ocorre que, as documentações apresentadas pelo Recorrente no 
ato da inscrição, quais sejam: comprovante de residência da EMBASA 
em nome do seu genitor/pai, cujo endereço é o mesmo desde o ano 
de 1997; comprovante do domicílio eleitoral, desta cidade, com data 
de transferência em 12/02/2019, estão de acordo com os requisitos 
legais para a homologação da sua inscrição pelo instituto que organiza o 
certame. 

A Lei Municipal nº 671/2002, artigo 17, inciso III, ao dispor que o 
candidato a Conselheiro Tutelar deverá residir no Município há mais de 
dois anos não especificou qual seria a forma de comprovar esse 
requisito, tampouco a exigência de mais de uma prova para a 
comprovação desta residência, de modo que não pode o edital trazer 
esses requisitos para acesso ao cargo sem a devida previsão legal, pois 
outros requisitos ou novas regras somente poderão ser exigidos por LEI 
FORMAL, à qual deve, estritamente, vincular-se o edital. 

Verifica-se, claramente, que além dos requisitos exigidos para a 
candidatura do membro do conselho tutelar previsto na Lei nº 8.069/90,, 
o processo de escolha deste será estabelecido em lei municipal, que no 
caso dos autos é a Lei nº 671/2002. Ou seja, o procedimento de escolha 
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dos conselheiros é remetido à legislação municipal, a qual entendeu 
por bem exigir os dois anos de residência neste município, de 
modo que os comprovantes apresentados pelo Recorrente 
preenchem esse requisito. 

Além do que, o acesso aos cargos ou empregos públicos deve 
ser amplo e democrático, precedido de um edital com procedimento 
impessoal no qual se assegure igualdade de oportunidades a todos os 
interessados e o respeito aos princípios da moralidade, eficiência, 
democracia, dentre outros. Conclui-se que a vinculação bilateral às 
regras do edital, é muito mais do que um princípio a ser considerado, 
mas uma verdadeira demonstração de segurança na atuação das 
partes envolvidas. 

 
Isto posto, acolho o RECURSO interposto e CONHEÇO do 

mesmo, JULGANDO-O PROCEDENTE ante a observância dos 
requisitos legais para que seja deferido pedido de inscrição ao 
certame pelo Recorrente/Candidato. 

 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Sala de Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, município de IRECÊ-BA, em 27 de maio de 2019. 
 

 

 

Geigybell Nunes de Menezes Cambuí 
Presidente do CMDCA 

 

 


