ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GUARIBA

EDITAL Nº 02-001/2019 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GUARIBA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, nos termos da Lei municipal nº 2.047, de 11 de março de 2005, com
alterações dadas pelas Leis nº 2.716, de 19/09/2013, 2.880, de 26/02/2015 e, 2.953 de
04/12/2015, neste ato representado por seu Presidente, torna público, a quem possa
interessar, o presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01-001/2019,
conforme segue:

Quanto ao item 4.4 ...
ONDE SE LE:
4.4. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá optar entre
o valor da remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos,
ficando-lhe garantidos:
a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento.
LEIA-SE:
4.4. De conformidade com a Lei Municipal nº 2.953, de 04/12/2015, o servidor público
municipal investido em mandato eletivo do conselheiro tutelar, ficará afastado do seu
cargo ou emprego de provimento efetivo, com prejuízo total de sua remuneração, mas
assegurado o respectivo tempo de serviço, que será contado para todos os efeitos
legais, exceto para a promoção de merecimento.
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Quanto ao item 8.3 – letra “d” ...
ONDE SE LE:
8.3. ...
d) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro)
últimas eleições;
LEIA-SE:
8.3. ...
d) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro)
últimas eleições, ou mesmo, Certidão de quitação eleitoral, comprovando que o
candidato está quite com a Justiça Eleitoral.

Quanto ao item 9.1 ...
ONDE SE LE:
9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral
designada pelo CMDCA efetuará, no prazo de 15 (quinze) dias, a análise da
documentação exigida neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos
candidatos inscritos;
LEIA-SE
9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral
designada pelo CMDCA efetuará, no prazo de até 05 (cinco) dias, a publicação da
relação dos candidatos inscritos.
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O anexo constante do Edital nº 1-001/2019, passa a possuir a seguinte redação:
ANEXO
Calendário Referente ao Edital nº 01-0001/2019 do CMDCA

1 - Publicação do Edital: 05/04/2019;
2 - Inscrições na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, cujo
endereço é na Avenida Campos Sales, nº 822, centro, nos horários das 8 às 11 horas,
e das 13 às 16 horas, no período de 20 a 31 de maio de 2.019, nos horários das 8 às
11 horas, e das 13 às 16 horas;
3 – Publicação de Edital de Inscrições Realizadas: 04/06/2019;
4 – Apresentação de impugnações conforme item 10 do edital: de 05 a 14/06/2016
5 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 05/06/2019 a 14/06/2019;
6 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas, indeferidas e
impugnadas: 19/06/2019, com remessa ao Ministério Público;
7 - Prazo para recurso quanto às inscrições indeferidas e impugnadas: de 24/06 a
26/06/2019;
8 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de 27/06/2019 a 04/07/2019;
9 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 08/07/2019;
10 - Prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 10/07/2019 a 12/07/2019;
11 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: de15 a 17/07/2019;
12 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 19/07/2019;
13 – Reunião Preparatória para campanha eleitoral: 15/08/2019
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14 – Início de realização da campanha eleitoral pelos candidatos habilitados:
22/08/2019
15 - Dia da votação: 06/10/2019;
16 - Divulgação do resultado da votação: 08/10/2019;
17 - Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 09 e 10/10/2019;
18 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 11 e 14/10/2019;
19 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado da eleição:
15/10/2019;
20 - Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos contra
resultado da eleição: de 16 a 18/10/2019;
21 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos: 22/10/2019;
22 - Proclamação do resultado final da eleição: 23/10/2019;
23 – Realização de capacitação dos membros eleitos (titulares e suplentes): no mês de
novembro/2019, em data/período a ser definido pelo CMDCA do Município de Guariba;
24 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020.

Publique-se
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal
locais
Guariba, 9 de Abril de 2.019.

ELIAS CORASSA NETO
Presidente do CMDCA
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