Estado do Rio Grande Sul
Prefeitura Municipal de Nova Prata

EDITAL N.º 151 - REFIFICA EDITAL N.º 074/2019. PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA do Município de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei
Federal nº 8069/90 (ECA), do art.1º ao 107, da Lei Municipal nº 8647/2013 e da Resolução COMDICA
nº 01/2019, RETIFICA o Edital em epígrafe, conforme segue:

5.5 da Fiscalização
5.5.1 Cada candidato poderá credenciar 02 (dois) fiscais, sendo um titular e um suplente, para
atuar junto à mesa receptora de votos, sendo que somente 01 (um) poderá permanecer no
local da votação.
Paragrafo Único: O credenciamento do suplente é para o caso de impedimento ou
impossibilidade do titular, bem como, para os casos em que houver necessidade de
substituição;

5.7 da Apuração:
5.7.4 Os candidatos ou fiscais deverão manter distância mínima pré-estabelecida da Mesa
Apuradora, visando não atrapalhar o bom andamento dos trabalhos, sob pena de serem retirados
do local de apuração.
CALENDÁRIO DO PLEITO
DATA
04 de setembro
04 de setembro
06 de setembro
04 a 08 de setembro
09 a 10 de setembro
11 a 12 de setembro
13 a 16 de setembro
16 de setembro
17 a 18 de setembro
18 de setembro
19 a 23 de setembro
05 de outubro
06 de outubro
07 a 11 de outubro
14 a 15 de outubro
16 de outubro
17 a 18 de outubro
21 a 22 de outubro
23 a 24 de outubro
28 de outubro
11 de novembro
12 de novembro
10 de dezembro

EVENTO
Ultimo dia para publicação dos locais de votação
Último dia para publicação da lista de mesários
Prazo para solicitar a inclusão de apelido na Cédula
Prazo para impugnação de mesários
Prazo para julgamento das impugnações pela CEE
Prazo para a notificação da decisão aos candidatos recorrentes
Prazo para apresentação de recurso pelos candidatos perante o COMDICA
Prazo para credenciar fiscais
Prazo para julgamento pelo COMDICA
Publicação da listagem de Fiscais
Prazo para a publicação de Edital com lista nominal de mesários definitiva
Encerramento da propaganda eleitoral às 22h
Data das eleições
Prazo para julgamento de recursos quanto a ocorrências e impugnações pelo COMDICA
Notificação aos interessados do resultado dos recursos
Publicação do Edital com o resultado preliminar das eleições
Prazo para interposição de recurso ao COMDICA quanto ao resultado preliminar das eleições
Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA quanto ao resultado preliminar das eleições
Prazo para publicação do Edital com resultado definitivo das eleições
Convocação dos eleitos para a realização de avaliação Psicológica
Publicação do resultado da avaliação Psicológica
Convocação dos eleitos e suplentes para o curso de capacitação
Convocação dos eleitos para a Posse

Nova Prata, 28 de agosto de 2019.
Patrícia Fabris
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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