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MUNICiPIO DE SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS
E DO ADOLESCENTE*

LEI MUNICIPAL NO 1.3'

EDITAL OO1

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

Municipio de Santo Antonio do Planalto, no uso

conferidas, TORNA P0BLlcO para o

encontran-se abertas as inscrig6es para o

Conselheiro Tutelar no Municipio de Santo

de quatro (04) anos, nos termos da Leis

das Leis Municipais n" 1.31612O141 1.57112019,

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga

processado nos termos deste Edital a saber:

1. DO PROCESSO

'l .1- 0 processo para a escolha dqs

atraves de eleig6o pelo voto direto, secreto,

Municipio, presidida pelo COMDICA e

da lei.

1 .2- SerSo considerados eleitos como titulares

candidatos que obtiverem maior n0mero de

uma lista de supl€ncia observan o-se a ordem

votado. Em caso de empate em ftirneros de

velho.
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da Crianga e

atribuigoes legais que lhe sao

dos interessados, que

Eleitoral ao Cargo de

do Planalto, para o mandato

8.06911990 e 12.69612012, e

pelas Resolugdes emanadas do

e do Adolescente, que serd

ESCOLHA

do Conselho Tulelar oconerd

e facultativo dos cidaddos do

pelo Minist6rio P0blico, na forma

Conselho Tutelar os 05 (cinco)

Os demais permanecerao em

classificaqdo a partir do mais

Et"',#,l.'{,[,,x,YirE,.&:,,:lri""d,.;
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Ass. Resoonsi,,or.

assumirS o candidato mais
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1 .3- SerSo considerados suplentes do Consetho

quais substituirdo os titulares, no impedimento

classificagSo a partir do primeiro suplente mais

1 .4- O mandato dos Conselheiros Tutelares

reocndugdo, por novo processo de escolha.

2 - DA SELEQAO

2.1 - A selegio de candidatos ao

inscrigSo, a habilitagSo e a EleigSo,

2.2 - A inscrigSo serd deferida aos

requisitos:

| - reconhecida -rdoneidade moral;

ll - idade superior a 21 anos;

lll - residir no Municipio;

lV -ser eleitor ern situaqao regular;

V - apresentar certidao de antecedentes

da Comarca ou das Comarcas onde tenha

Vl - comprovagSo de no minimo conclus6o do

2.3 - Encenadas as inscrig$es, o Conselho

Adolescente publicard, no prazo de dois dias,

tiveram as suas inscrig6es deferidas ou
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utelar os demais candidatos,os

observandc.se a ordem de

e assim sucessivamente.

de 4 (quatro) anos, permitida

Conselho T compreenderd tr6s fases: A

que preencham os seguintes

e alvar6s de folha corrida judicial

nos fltimos cinco anos;

m6dio;

dos Direitos da Crianqa e do

nominata dos candidatos que

2
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ai Cabera recurso centrs o deterimenlo

qualquer candidato, no prazo de dois dias

b) Em caso de recurso contra s defedmento

(2) dias ser6o dadas vistas ao

querendo;

c) Em caso de recurso confua o

prazo legai, recur$o ds interessad* ,

disposigdo no Conselho Municipal

Adolescente, para eventuais

d) Encerrado c prazo de Recurso e Razoes

caso, o Canseil'ro hdu*icipal dos Direitos

reuniiii para apreciAlos, em definitiva e

e) Somente participard da fase de

inscrigio deferida"

2.4 - Qualquer cidaddo fio gozc de seus

fundarnentadamente, na fase de inscri6ao,

2.5 - Enc*rrada a fase de inscriqio,

disposigdo eri hordrio e local

autoridades que atuarn na Justiga da

Eleitores, Candidat$s e Mernbros do

Crianga e do Adolescente;

2.6 - A habilltagSo ser6 deferida aos

preencham os *eguintes requisitos:
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indeJerimento da inscrigio de

inscri$Ao, ern igual prazo dois

para apresentar suas raz6es

de inscrigfio, e havendo , no

dois dias os autos trcar1a 6

Direitos da Crianga e do

de interessados.

dcs interessadcs, quando fcr o

Crianpa e do Adolescente, se

o candidato que iiver a sua

politicos podere impugnar

candldatura;

dos candidaios flcar;i a

designadc para exame das

e Juventude da Comarca,

Municipal dos Direitos da

regularmente inscritos e que
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Estado do Rio Grande Sul
MUNICiPIO DE SANTO DO PLANALTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DA CRIANqA
E DO ADOLESCENTE_

LEI MUNICIPAL NO 1.31 .571t2019

Demonstrar que possui condig6es de atendimento 6s criangas,

adolescentes e suas familias, as atribuig6es previstas na

seri avaliado pela an6lise dolegislag6o local e na Lei no 8"069/90, o

curriculo do candidato, podendo

este de cardter eliminat6rio'

.se entrevistas e testes;sendo

b) Frequ6ncia minima de 75o/o (setenta e cinco cento) nas enkevistas

capacitageo preparat6ria cujapsicol6gicas, ap6s apios, participagSo

carga hordria nao sere inferior a '10 (dez)

c) Aos candidatos que cumprirem todas as do processo de escolha

para o cargo de conselheiro tutelar, eleitos como titulares e para os

cinco (5) primeiros suplentes, sere formagSo, a ser definida em

Resolugeo do COMDICA;

Parigrafo 0nico - A frequEncia exigida alineas anteriores, referen-

se, ao processo de capacita$o aos reg u larmente inscritos no

certame, o qual sera habilitado, sornente se atender, todos os requisitos,

para participar das eligdes, ao cargo de tutelar;

2.7 - Encerrada a fase de habilitagio, o Municipal dos Direitos da

Crianga e do Adolescente, fara divulgar

candidatos aptos a patrcipar do processo

Caberi , no prazs de dois dras fieis,
pedido de reconsideragdo dirigido ao

Crianga e do Adolescente;

parte do candidato inabilitado,

Municipal dos Direitos da

Em dois dias 0teis, o Conselho dos Direitos da Crianga e do

Adoiescente, julgarS os pedidos de . em decisSo definitiva e

irreconivel, fazendo publicar a relagio

participar do processo seletivo.

dos candidatos aptos a

resultados e a nominata dos

a)

b)

t.
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2.8 - A nominata dos candidatos inscritos, e considerados aptos

a participar do Processo Eletivo ao de Conselheiro Tutelar, ser6

encaminhada, no momento de sua ao Juizado da lnfAncia e da

Juventude e ao Minist6rio Ptblico da

3 _ DA PROP ELEITORAL

3.1 - A propaganda eleitoral dos habilitados ao Processo

vigente.Eletivo serd permitida nos moldes da legislagSo

3.2 - E vedado o abuso do poder e do poder politico, e todas as

despesas c,orn propaganda deyerao ter

comprovados junto ao Conselho Municipal

Adolescente, de forma contdbil com balancetes receita e da despesa;

3.3 - Ate um (1) dia antes do inicio da eleitoral, os candidatos

habilitados, devereo protocolar junto ao Municipal dos Direitos da

Crianga e do Adolescente, de forma escrita, a de despesas que estima

realizar em sua campanha eleitoral ao cargo de Tutelar.

3.4 - O Conselho Municipal dos da Crianga e do Adolescente,

poderSo ser dispendidos pelosfixari por resolsgeo os valores mSxirnos que

candidatos em suas respectivas campanhas-

3.5 - Toda a propaganda eleitoral serd sob a responsabilidade

dos candidatos, imputandoJhes solidariamente

simpatizantes;

excessos praticados por seus

3.6 - A divulgagSo dos candidalos nos de comuniegio de rddio e

jornal ser6 organizada pelo COMDICA, na

custos documentalmente

Direitos da Crianga e do

coletiva (perfil e entrevista), nao

forma individual; r..

{\5r\-
sendo permitida aos candidatos sua utilizagao



MUNICiPIO DE SANTO

CO'VSELI'O M U N' CI PAL DO S
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL NO 1.31

3.7 - Nas 48 (quarenta e oito) horas que

ser6o permitidos comicios, reuni6es, ou qualquer

vistas es campanhas eleitorais dos candidatos a

3.8 - Constatada a infragSo aos

Conselho Municipal dos Direitos da Crianqa e do

podere de plano, cassar a candidatura do

ter sido eleito, o seu mandato;

3.9 - O descumprimento das disposigdes

aplicagio de multa de at6 50 (cinquenta) U

Municipal) que serS recolhida ao Fundo

Adolescente;

3.10 - A campanha eleitoral

(dez) dias.

4 -DAVOTAQAO

4-1 - O processo de escolha sera

acesso, observando os requisitos essenciais

divulgados, por meio de Resolug6o do Conselho

e do Adolescente;

4.2 - A Comissao Especial, composta

Direitos da Crianga e do Adolescente,

respons6vel pela condugSo do processo de

Tutelar,

4.3 - Cabe ao COMDICA obter junto a

urnas, bem como elaborar as disposig6es das

Municipio aptos a voiar e4oedidas pelo T

Regional Eleitoral;
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ao dia do pleito, n5o

forma de vinculagSo, com

de que trata este capitulo, o

, avaliando os fatos,

faltoso, ou na hip6tese de j6

que trata este artigo, ensejara

{ Unidade de Refer6ncia

dos Direitos da Crianga e do

por periodo n6o inferior a dez

em locais priblicos de f6cil

acessibilidade, ainda a serem

dos Direitos da Crianga

proprio Conselho Municipal dos

ldo de forma paritdria, ser6

dos membros do Conselho

Eleitoral o empr6stimo de

e lista de eleitores do

Superior Eleitoral e Tribunal

6

Tutelares,
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$ 10 - Em caso de impossibilidade de

junto 6 Justiga Eleitoral o emprdstimo de urnas

de eleitores a fim de gue a votagao seja feita

S 2o - A fungSo de mes6rios e

como COMDICA, Minist6rio Prlblico e Poder

4.4 - A votagao se dar6 no dia 01 de

17h - hor6rio de Brasilia-DF

4.5 - Encerrado o processo de votageo,

escrutinio dos votos, onde ser6 divulgado,

resultado oficial do processo de escolha;

4.6 - Cada candidato ao cargo de

fiscal de apuragao;

4.7 - SerA lavrado ata do processo de

pertinenentes e o respectivo resultado;

4.8 - O resuhado divulgado e

irrecorrivel e ndo haver6 recontagem de votos,

5 - DA POSSE, ATRtBUtgoES,

5.'l - A posse dos Conselheiros Tutelares

Do COMDICA, sendo nomeados e

Municipal no dia 10 de janeiro de 2424.

5.2 - Compete ao Conselho Tutelar, no

das atribuig6es constantes da Lei no 8.069i90,

5.3 - Aos Conselheiros Tutelares,

| - manter conduta piblica e particular ilibada;

ll - zelar pelo prestigio da instituigeo a que

incumbe;
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de umas etetr6nicas, obter

e o fornecimento das listas

ser6 definida em conjunto

Municipal;

de2023, no horerio das 8h ds

Comissio Especial proceder6

ap6s a apuragao,

o Tutelar poder6 indicar um

registrando todos os fatos

pela iunta apuradora, sere

de divulgado o resutlado.

sE vEDAqoESAOS

ocorrer6 em sessao solene

pelo Chefe do Poder Executivo

deste Munieipio o exercicio

nos artigos 95 a 136.

o

o
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lll - indicar os fundamentos de seus

submetendo sua mani{estagao a deliberagao do

lV - obedecer aos prazos regimentais para

demais atribuigdes;

V - comparecer ds sess6es deliberativas do

Municipal dos Direitos da Crianga e do

Regimento Intemo;

Vl * desempenhar suas funq6es com zelo,

Vll - declarar-se suspeitos;

Vlll - declarar-se impedidos, nos termos do art.

VIll - adotar, nos lirnites de suas atribuigoes,

irregularidade no atendimento a criangas,

lX - tratar com urbanidade os interessados,

do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de

crianpa e do adolescente;

X - residir no Municipio;

Xl - prestar as informag6es soiicitadas pelas

que tenham legitimo interesse ou seus

Xll - identificar-se em suas manifestag6€s

XNll - atender aos interessados, a qualquer

XIV - manter controle de efetividade.

Pardgrafo fnico. Em qualquer caso, a

Tutelar seri voftada i defesa dos direitos

adolescentes, cabendo-lhe, com o apoio do

necess6rias a protegao integral que lhes 6

5.4 .. E vedado aos Co*selheiros T

Sul
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DA CRIANOA
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administrativos,

manifestaeoes e exercicio das

Tutelar e do Conselho

conforme dispuser o

e dedicagio;

e 41$1 e $2

medidas mbiveis em face de

e famiiias;

funcion6rios e auxiliares

de defesa dos direitos da

p0blicas e pelas pessoas

legalmente constitu idos;

, nos casos urgentes; e

do membro do Conselho

fundamentais das criangas e

colegiado, tomar as medidas

\ I
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I - receber, a qualquer t(tukr e sob qualquer

qualquer natureza;

ll - utilizar-se do Conselho Tutelar para

politico-partid6ria;

III - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar

em dilig6ncias ou por necessidade do serviqo;

lV - opor resist6ncia injustificada ao andamenlo

V - delegar a pessoa que neo seja membro do

da atribuigio gue seja de sua responsabilidade;

Vl - valer-se da fungSo para lograr proveito

Vll - receber cornbs6es, presentes ou

de suas atribuig6es;

Vll - proceder de forma desidiosa;

lX - exercer quaisquer ativklades que seiam

fungeo e ccsn o hordrio de trabalho;

X - exceder no exercicio da fung6o, abusando

nos termos previstos na Lei no 4.898, de 9 de

Xl - deixar de submeter ao Colegiado as

aplicatE,o de rnedidas prolelivas a criangas,

previstas nos arts. 101 e 129 da Lei n" 8.069, de

Xll - descumprir os deveres funcionais

Xlll - Divulgar, por qualquer meio, noticia a

crianga o adolescente ou sua fumilia, salvo se

XIV - Exercer advocacia na Vara da lnfincia e

XV - Descumprir seus deveres ou deles

Sul
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vantagem pessoal de

e atividadede propaganda

o expediente, salvo quando

servigo;

Tutelar o desempenho

ou de outrem;

de qualquer especie, ern razeo

com o exercicio da

suas atribuiEdes especificas,

de 1965;

individuais referentes A

, pais ou respons6veis

990, e

no art. 53 desta Lei.

de fato que possa identificar a

autorizado;

o

Juventude;
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6 - DO FUNCIONAMENTO E DO ADMINISTRATIVO E

FINANCEIRO.

Tutelar manterd plantao

nos dias de semana, i noite, e nos s6bados,

e quatro horas do dia.

e feriados, durante as vinte

$ 20 Para o funcionamento dos plant6es serd organizada uma escala de

hor5rios de atendimento, que deverS ser di nos meios de comunicagSo de

6- 1 - Dentre os Conselheiros Tutelares

seus pares para presidir o Conselheiro Tutelar

admitida a reconduqeo;

6.2 - O Conselho Tutelar funcionard da

O Conselho Tutelar func'ronare em sua sede,

Santo Ant6nio do Planalto - RS, de segundas a

hs iis 1 1:30 h e das 13:30 5s 17:30 h.

$ 10 Al6m do hor5rio de expediente, o

massa, com indicagSo da forma de localizagSo

Conselho Tutelar designados para o plantao.

$ 30 O sistema de funcionamento dos

Delegacia de Policia, ao Comando da Brigada

local

membros do Conselho Tutelar no minimo, sendo

devereo os cinco rnembros reuni-se para discutir

sempre que houver necessidade;

6.3 - Os conselheiros tutelares suplentes

casos:

I - nas f6rias do titlllar;

, um seri escolhido pelos

periodo de um (1) ano,

forma;

perimeiro urbano da cidade de

nos hordrio das 8:00

dos ielefones dos membros do

dever5 ser comunicada d

e ao Juiz Diretor do Foro

em um turno por semana

casos e atendimentos e ainda,

$4o Durante o expediente semanal havere a presenga de tr6s (3)

convocados nos seguintes
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It - quando as licengas a que {izerem ius os

lll - no caso de afastamento preventivo,

titular.

S 1o Os suplentes serSo chamados

no processo de escolha, do mals votado ao

de substituigSo sobre um deles.

$ 2" Uma vez chamados todos os

classificagSo nas demais situa@es em que

$ 3" Reassumindo o titular, encerra-se

perceber6 a remuneragao e a gratifica€o

exercielo da fungao ern substituigno.

$ 4o No caso de inexist6ncia de

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e

de escolha suplementar para o
procedimento de escclha regirlar, csnforme lei

$ 50 Os Conselheiros eleitos no

exercerao as fung6es somente pelo periodo

6.4 - O Conselho Tutelar, na forma

expedidas pelo Coffietho Huflicipal {tos

orientari a populagSo sobre os direitos e

familias e comunidade, proferindo e realizando

6.5- As Secretarias e Departamentos

Tutelar o apoio lScnico e adminislrativo

finalidades e atribuigoes, em consondncia com

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do

Par6grafo 6nico. O Poder

disposig6o do Conselho Tutelal por

auxiliares e de secretaria.

Sul
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excederem a 30 (trinta) dias;

cassageo ou falecimento do

a sua ordem de classificagdo

votado, recaindo cada situagSo

reinicia-se a ordem de

necessidade de substituiqSo.

convocagao do suplente, que

propcrcional ao periodo de

a qualquer tempo, devera o

Adolescente realizar o processo

das vagas, seguindo o

de escolha suplementar

do mandato original.

resolu@s que venham ser

da Cda*ga e do Adolescente,

das criangas e adolescentes,

Municipio darao ao Conselho

io i realizagSo de suas

programas estabelecidos pelo

poder6 colocar servidores A

deste, para exercer trabalhos

lt
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7 -DOSCARGOSE

7.1 - S5o cinco (5), os c€lrgos ds Cur rseiireirrr T

36 da Lei Municipal 1.31612014

7.2 - Os Conselheiros Tutelares, titulares far6o

especial equivalente ao vencimento no valor de

vinte)reais, reajustados confom,e legiela;5c

$ 1" - Sobre o sal6rio de que trata o "

descontos legais e obrigat6rios, inclusive

S 2o - O pagamento do salirio se darS na

o pagarne*to da remurrerag5o ao quadro Geral

7.3 - Ficam assegurados ao Conselheiro Tutelar,

| - gozo de f6rias anuais remuneradas, com

remuneraQeo mensal;

ll * afastamento por ocasiSo da

previdencia a que estiver vinculado;

lll - licenga-paternidade de 5 (cinco) dias;

lV - d6cima terceira grafficag6o a ser paga no

V *Vale Re{eigeo, nos termos da Legislag6o

Parigrafo unico. No riltimo ano de

salvo se o Conselheiro for reconduzido i funq6o,

no primeiro ano do mandato seguinte-

7.4 - Os Conselheiros Tutelares terao direito

assegurar a indenizagdo de suas despesas

Municipio, participarem de eventos de

encontros e outras atividades semelhantes,

tz
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REMUNERAQAO

, p.uvt(j(/s ttd iuiirla dO Aiirgo

a uma gratificaqao mensal e

1.320,00 ( hum mil, trezentos e

deste artigo, incidirao

data em que for realizado

Servildores Municipais;

, os seguintes direitos:

de um tergo sobre a

custeada peio regime de

de dezembro de cada ano;

as f6rias serio indenizadas,

em que o gozo dar-se-5

diirias ou ajuda de custo para

quando, fora de seu

, semin5rios, confer6ncias,

e quando nas situag6es de
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representagao do c.ons,elho, nos moldes da

1_571t2019.

B _ DAS FALTAS E CONTROLE

8.1 - Considera-se falta grave as seguintes

Tutelar:

I * pritica de crirne;

ll - abandono da fungSo de Conselheiro Tutelar;

lll- inassiduidade ou impontualidade habituais;

lV - pr6tica de ato de improbidade administrativa;

V - incontin€ncia priblica e conduta escandalosa;

Vl - ofensa fisica contra qualquer pessoa,

salvo em legitima defesa,

Vll - revelagSo de segredo apropriado ern razao

Vll - comipgSo;

lX - acumulagao do exercicio da fungio

ptblicos ou privados e/ou fung6es;

X - transgress6o do artigo 54, incisos I e ll e Vl

$ 1" Configura abandono da Iun@o a

mais de trinta dias consecutivos.

$ 2o A cassagdo do mandato por

ser6 aplicada quando caracterizada a

violagio dos deveres e obrigag6es do

advert€ncia ou suspenseo.

Xl - Recusar-se a prestar depoimento.

A.2 - A aplica@o de penalidade 6 de

Direitos da Crianga e do Adolescente-

Sul
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Municipal no 1.316/2014/

DAS ATIVIDADES

atribuidas ao Conselheiro

em no exercicio da fun96o,

fungdo;

com cargos, empregos

X, da Lei no 1.31612O14

intencional ao servigo por

ou impontualidade somente

de modo a representar s6ria

ap6s ante*ores punig6es por

Municipal dosdo Conselho

\,.



Estado do Rio Grande
MUNICiPIO DE SANTO

CONSELHO MUN'CIPALDOS
EDOADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL NO 1.3'

Parigrafo (nico- O ato de imposigio de

fundamento legal e a identificagao da

disciplinar que lhe serviu de base.

9-DAS

9.1 - As inscrig6es pelos Candidatos ao

Municipio de Santo Antonio do Planalto,

compreendido entre 04 de abril de 2023 a 05

pessoalmente no Centro Administrativo da

Muller- n" 1.075, Bairro Centro, nc Municipio

hordrio das 08h00min ds 1 t h45min e das 1

9.2 - Caso o nfmero de pretendentes

COMD]CA prorrogar6 initemrptamente o prazo

iltimo dia da inscrigio.

9.3 - No ato da inscriqao o Candidato

pr6prio, e apresentar os seguintes documentos:

| - reconhecida idoneidade moral, {aferida

Prefeito illlunicipat cu pelo Presidente da

ll - idade superior a 21 anos;

lll - residir no Municipio;

lV - ser eleitor em situagao regular

V - apresentar certidSo de antecedentes

da comarca ou das comarcas onde tenha

Vl - possuir instrugao minima de Ensino M6dio

Vll - Revogado;

Vlll - apreser*ar os seguintes documentos

a) Cddula de identidade

Sul
DO PLANALTO

DA CRIANQA

-571t2019

mencionard sempre o

ou processo administrativo

de Conselheiro Tutelar do

ser procedidas no perlodo

maio de 2023, tendo como local

Municipal - Avenida: Jorge

Santo Antonio do Planalto, no

is 17h0Omin

seja inferior a dez (10), o

inscrig6o dez dias contados do

preencher ficha em formul6rio

de documento fornecido pelo

Municipal do Municipio);

e ahar*s de folha conida judicial

nos tltimos cinco anos;

+
por c6pia:

14



b)

c)

d)

e)

0

s)

10.1 - Os casos omissos

Municipal dos Direitos da

Resolugoes;

Santo Antonio do

Estado do Rio Grande Sul
MUNICiPIO DE SANTO DO PLANALTO

COA'SELHO MUNICIPAL DOS DA CRIANgA
E DO ADOLESCENTE-

LE' MUNICIPAL N' 1,316/201 "571t2019

cpf

Comprovante de enderep (luz,6gua,

testemunhas);

ou declaraE6o com

Titulo de eleitor com comprovante da votagao;

Comprovante de quitagSo com o servigo para os candidatos do sexo

masculino ;

Duas fotos 3X4 recente,

Comprovante de escolaridade exigida no

1o - DrsPosrQoES

do presente edital, resolvidos pelo Conselho

Crianga e do e regulamentados por

10.2 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da e do Adolescente, se reserva

qualquer tempo, desde queo direito de regulamentar o presente processo,

necess6rio seja;

10.3 - Todas as publicag6es serao afixadas nos em que costumeiramente

a publicagSo na imprensa;s6o afixados os editais do Municipio, sendo

10.4 - Maiores informag6es poderSo ser no local da inscrigao, ou pelo

telefone: (54) 3377"1800 com Giovani Martins F - Presidente do COMDICA

mOs margo do ano de 2023

Presidente do

Registre-se e publique-se no

Painel Municipio

I3



Eu,

fl="-t=.liE -
Estado do Rio Grande Sul

MUNICiPIO DE SANTO ANT DO PLANALTO

CONSELHO MUNICIPAL DAS DA CRIANQA
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUN'CIPAL N' 1.316/241 .571t2019

FICHA DE

INSCRIQAO N'

i/,:)t rE

T|TULO DE ELHTOR:

FILIAQAO:

ESTADO CIVIL.

PROFJ.SISAO:

ENDERESA

TELEFANE

t-J,.+,',r

qualificado(a) soiicito a inscriE5o para participar processo eletivo a membro do
Conselho Tutelar e declaro ainda, para efeitos ter ciencia dos termos e condig6es
estabelecidas no EDITAL PARA ELEI9AO DOS DO CONSELHO TUTELAR
DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO_ EditAI N"
rege a mat€ria, tendo iuntado a minha inscrigao os

bern corno na legishgao que

APELIDO (SE HAWER).

sExo-. Fo A{{)

Assinatura do(a)

necessaros.

,a\

+RG Argdo Entissor

Zi-, A 5E(-'; i,r

NOA,IE DA tTAE._l_

RUNAV.

, ,t ,;i

acima

I j r,i.l./,1 ,-j:i,-. i,ra
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Estado do Rio Grande Sul
MUNICIPIO DE SANTO

CON'SETHO MUNIC'PAL DOS
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL NA 131

/nscR/eAo,v'

PROToCOLO D€ iHSCRrSACI ELEfCAO

DO PLANALTO

DA CRIANQA

.571t2019

'UIELAR

,/_

,',\



Eu,

Estado do Rio Grande Sul
IIIUNICiPIO DE SANTO

coirsElHo Mut'$ ct P AL Das
E DO ADOLESCENTE_

LE' MUNICIPAL NO 1.31

IMPUGNAqAO DE

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO

perante esta Comisseo/Conselho, com amparo

apresentar PEDIDO DE IMPUGNAGAO DE

{...}, posh:lante a candidalo d tung6o de

Antonio do Planalto/Rs, em razeo dos fatos a

1.

2.

3.

1.

2.

3.

e/ou

Para a comprovagfro dos fatos alegados, anolo

com o respectivo enderego para notificagSo:

DO PLANALTO

DA CRIANQA

.571t2019

ELEITORAUCOMDICA,

_, QUALIFICAQAO, venho

ftem do Edital 0112023,

em desfavor do cidadSo,

Tute*ar no Municipio de Santo

testemunhas a seguir listadas,

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Planallo, [dial de [m€s] de 2023.

Assinatura

Para a comprovag6o dos fatos alegados, junto documentos a seguir listados:

1.

2.

3.

Santo Ant6nio
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Estado do Rio Grande Sul
MUNICiPIO DE SANTO DO PLANALTO

COA'SELHO MUN'CIPAL DOS DA CRIANQA
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL N" 1,31 .571t2019

II'JIPUGNAqAO DE

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO ELEITORAUCOMDICA,

Eu, OUALIFICAQAO, venho

perante esta Comissdo/Conselho, com amparo do Edital 41D023,

apresentar PEDIDO DE IMPUGNAQAO DE ern desfavor do cidad6o,

[...], convocado para atuar nas eleig6es para Tutelar, em razao dos

fatos a seguir:

1_

2.

3.

Para a comprovagao dos fatos alegados, junto documentos a seguir listados:

1.

2.

3.

e/ou

Para a comprovageo dos fatos alegados, anolo

com o respectivo enderego para notificagao:

testemunhas a seguir listadas,

1.

2.

3.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Planalto, [dia] de [m6s] de 2023,

Assinatura

---r-"1

1g



Estado do Rio Grande Sul
MUNICIPIO DE SANTO ANT

CONSELHO MUNICIPALDOS DACRIANQA
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL NO T316NO1 .571t2019

RECURSOS

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO

no PROCESSO DE ESCOLHA PARA

Edital no 4il2i23, sob o no [,-.i, venho, muito

pelos seguintes motivos:

1.

2.

3.

Para a cornprovagao dos fatos alegados, iunto os

1.

2.

3.

elou

Para a comprovagSo dos fatos alegados, arolo

com o respectivo enderego para notificagSo:

1.

2.

3.

Ante o exposto, solicito revisao da decisao [...].

DO PLANALTO

ELEITORAUCOMDICA,

Eu,

QUALIFICAQAO, inscrito(a)

TUTELARES conforme

recorrer do(a) [...],

a seguir listados:

testemunhas a seguir listadas,

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Planalto, [dial de [m6s] de 2023.Santo AntOnio

Assinatura



E DA ADOLESCENTE-
LEt FiUNtCtPAL No 1.316/201 _s71t2019

COMUNICADO DE PROP

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO

muito respeitosamente, comunicar a ocorrencia

do candidato

Estado do Rio Grande Sul
MUNIC|PIO DE SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS

segurr:

1.

2.

3-

Para a comprovagAo dos fatos alegados, junto

1.

2.

3-

e/ou

Para a comprovagao dos fatos alegados, arrolo

com o respectivo enderego para notificageo:

1.

2.

3.

Ante o exposto, solicito a tomada das

DO PLANALTO

DA CRIANoA

TRREGULAR

ELEITORAUCOMDICA,

QUALIFICAQAO, venho,

propaganda irregular de parte

conforme os fatos narrados a

a seguir listados:

testemunhas a seguir listadas,

cabiveis.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Planaho, [dia] de [m6s] de 2023.

Assinatura

Eu,

21 
\
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Estado do Rio Grande Sul
MUNICIPIO DE SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS
E DO ADALESCENTE_

LEI 
'IUNICIPAL 

NO 1.31

DO PLANALTO

DA CRIAN9A

.571t2019

CALENOARIO DO

04 de abril a 05 de maio de 2023

a deliberaqeo da CEE

inscriq0es

10 maio de 2023

11 de maio de 2023 a notificagio dos candidatos

n6o homologada

15 de maio de2O23 apresentagao de recurso

perante o COMDICA

16 de maio de 2O23 julgamento dos recursos

17 de maio de 2023 a notrficagSo da decisSo aos

recorrentes

18 de maia de2A23 apresentageo de recurso

perante o COMDICA

19 de maio de2023

22 de maio de2023 a publicagSo de Edital com

hor$ologadas

23 de maio de 2O23

24 de maio de2023 a notificagio dos candidatos

25 de maio de 2023 apresenta€o de recurso i
candidatos

26 de maio de 2O23 julgamento dos recursos

29 de maio de2023 Edital de notificaqSo da

aos candidatos recorrentes

22 \i,\.



Estado do Rio Grande Sul
MUNICiPIO DE SANTO

COilSELHO MUNICIPAL DOS
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL NO 1.31

DO PLANALTO

DA CRIAN9A

.571t2A19

31 de maio de 2023 apresentagao de recurso d

candidatos

02 dejunho deZO23

12 a 16 de junho de 2023 Fsicol6gica Coletiva - Local:

(Carazinho) - lnicio: 08:00Hs -
de chegada dos candidatos

12a16 de junho de2A23 Psicol6gica lndividual -
(Carazinho) - lnlcio:

- por ordem de chegada dos

26 de junho de 2O23 publicaqdo do edital com

preliminar dos candidatos,

para etapa de capacilageo

06 dejulho de2023

0B:00

pelo

de capacitaqeo com no minimo

com profissional,contratado

- Local: C6mara de

de Santo Antonio do

- HorSrio: ManhS: 08:00hs 6s

Tarde: 13:30 hs 6s 17:00hs

07 de julho de ?023

sortelo e pubticagio do

numero de cada candidato

10 de julho de 2023

11 de julho de 2023 ao Cart6rio Eleitoral da 015"

a relageo do n[mero e nome

*\



Estado do Rio Grande Sul
MUNICiPIO DE SANTO

CO'VSELHO MUNICIPAL DOS

DO PLANALTO

DA CRIANQA
E DO ADOLESCENTE-

LEI MUNICIPAL N" 1.31 .571t20',|9

17 de julho de2A23

20 de julho de 2023

para publicagSo da lista de21 de julho de2023

24 dejulho de2023

25 dejulho de2A23 julgamento das

a notificaqio da decisSo aos

re@nentes

26 de julho de2O23

apresentageo de recurso

perante o COMDICA

27 de jutho de2023

28 de julho de 2023

31 de julho de 2023 a publicagSo de Edital com

de mes6rios definitiva

28 de setembro de 2423

01 de outubro de 2023

02 de outubro de 2023 apresentageo de recursos

oc€rrenfias e rmpugnagoes

03 de outubro de 2023 do Edital com o resultado

das eleig6es

04 de outubro de2023 julgamento dos recursos

a impugnaq6es pelo COMDICA

05 de outubro de 2023 notidica@o dos re@rrentes

ao resultado preliminar das



ffi.
Estado do Rio Grande Sul

turutttcipto DE sANTo

CONSELHA MUNICIPALDOS
E DO ADALESCENTE_

LEI MUNICIPAL N" 1"31

DO PLANALTO

DA CR'ANoA

.571t2019

06 de outubro de 2O23 julgamento dos recursos

quanto ao resultado

10 de outubro de 2023 publicagSo do Edital com

definitivo das eleig6es

10de janeiro de2A24


