
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL N.º 01/2015 
 
 
 

Abre inscrições para a seleção dos 
membros do CONSELHO TUTELAR, 
estabelece o calendário eleitoral e dá 
outras providências. 

 
 
 
 Gedovar de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - COMDICA - de Getúlio Vargas/RS, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que com base na Lei nº. 8.069/90, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Municipal nº. 4.973 de 27 de março de 
2015 e Lei Municipal nº 4.974. de 27 de março de 2015, estão abertas as inscrições 
para a seleção dos 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar e seus suplentes. 
         
                    
1- DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Somente poderão concorrer os candidatos registrados e que preencherem os 
seguintes requisitos: 
 
-     Idoneidade 

 
- Residir no município de Getúlio Vargas (comprovar mediante cópia da conta de 

água, luz ou telefone). 

- Ser eleitor e estar em dia com suas obrigações eleitorais. 

- Ter idade mínima de 21 anos completos. 

- Apresentar, no ato da inscrição, uma foto 3 X 4. 

- Certidão negativa de antecedentes criminais, obtida junto ao fórum ou no site 

www.tjrs.jus.br. 

- Ter comprovação de conclusão do Ensino Médio. 

- Possuir dedicação exclusiva para a função de Conselheiro Tutelar. 



b)  Para registrar-se, o candidato deverá retirar junto à secretaria do COMDICA uma 
Ficha de Cadastro, apresentar requerimento, em modelo fornecido pelo COMDICA, 
acompanhado de toda a documentação comprobatória, exigida na Ficha de 
Cadastro, de que preenche os requisitos acima citados, indicando endereço e 
telefone para intimação e contatos.  
 
c)  O prazo para registro dos candidatos é de 21 de maio de 2015/ a  19 de junho de 
2015.   
 
d)  A Comissão Eleitoral  poderá impugnar os documentos apresentados, assinando 
prazo para a sua retificação ou substituição pelos candidatos. 
 
e) O pedido de registro deverá ser apresentado no COMDICA, à rua Firmino 
Girardelo nº. 85, no horário das 9 horas às 11 horas e das 13 horas e 30 minutos às 
15 horas e 30 minutos. 
 
 
2 - DA APURAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 
a) Encerrando o prazo para registro, será publicado edital com a relação dos 
candidatos habilitados para conhecimento do público. 
 
b) A partir da publicação do edital, qualquer pessoa da população terá o prazo de 03 
(três) dias para impugnar as candidaturas, oferecendo prova do alegado. 
 

c) O candidato impugnado terá 03 (três) dias para manifestar-se sobre a 
impugnação.  
 
 
3 - DO VOTO 

 
a) O voto será secreto, direto e facultativo, não podendo ultrapassar a 01 (uma), 
indicação sob pena de anulação do voto. 
 
b) O eleitor votará em cabine indevassável, em que o voto será através de urna 
eletrônica. 
 
c) Poderão votar os maiores de 16 anos de idade, inscritos como eleitores no 
município de Getúlio Vargas, e que estiverem de posse de seu título eleitoral e 
carteira de identidade. 
 
d) O local onde votará será correspondente à secção indicada no título eleitoral, 
agrupada na forma estabelecida no item 4, deste edital, correspondente aos locais 
de votação. 
 
 
4 - DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO 
 
 Serão  oito os locais de votação, os quais agruparão todas as secções 
eleitorais do município, como segue: 



I -  Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai – Faculdade IDEAU – Campus II 

II - Câmara Municipal de Vereadores 

III - Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Herrerias 

IV - Escola Estadual de Ensino Fundamental Souza Ramos 

V -  Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Toldo 

VI -  Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Manoel da Nóbrega 

 
 Será divulgada pela Rádio Sideral e Rádio Abaúna, jornais locais e, também, 

espalhados cartazes em locais públicos, da relação das secções eleitorais 

agrupadas e seus respectivos postos de votação. 

 
 
5 - DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS 
 
a) Cada candidato poderá nomear um fiscal para cada mesa receptora. 

 

b) O credenciamento dos fiscais será processado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), a pedido do candidato, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do início da votação.  

 

c) Fica a cargo dos membros do COMDICA, a fiscalização do andamento da 

votação ou de qualquer irregularidade no dia da votação; como transporte de 

eleitores, compra de votos e outros. Constatada a irregularidade, imediatamente 

será comunicado a comissão eleitoral que, no mesmo instante, notificará o candidato 

e será cancelada sua candidatura.   

 
 
6 - DO DIA E HORÁRIO DE VOTAÇÃO 
 
a) A votação se dará no dia 04 de outubro de 2015, domingo, das 8 horas às 17 
horas, nos locais indicados neste edital. 
 
 
7 -  DA APURAÇÃO 
 
a) Concluída a votação, na mesma data será iniciada a apuração. 

 

b) A apuração compete a Comissão Eleitoral, em conjunto com o  Ministério Público. 

 



c) A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos e pelos fiscais. 

 

d) O local da apuração será na Câmara Municipal de Vereadores. 

 
 
8 - DO RESULTADO E DA POSSE DOS ELEITOS 
 
a) O resultado será anunciado por ampla divulgação, tão logo esteja concluída a 

apuração.   

b) Os Conselheiros Tutelares  tomarão  posse no dia 10 de janeiro de 2016. 

 

9 - DO MANDATO E DA AJUDA DE CUSTOS 
 

a) Os conselheiros exercerão seu mandato por um período de quatro anos. 
 
b) Na qualidade de membros escolhidos por mandato, os conselheiros receberão, a 

título de remuneração mensal, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), sendo 

reajustados a cada 12 (doze) meses de vigência do mandato, pelo INPC-IBGE 

acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

 

 
 
10 - DO CALENDÁRIO OFICIAL 
 
 

Fica estabelecido o seguinte calendário: 
 
 
I-  06/04/2015 -  Publicação do Edital de Inscrições. 

II-  21/05/2015 à 19/06/2015 - Pedido de registro das candidaturas. 

III- 22/06/2015 - Publicação da relação dos nomes dos candidatos que apresentarem 

pedido de registro. 

IV- 25/06/2015 - Prazo final para impugnação das candidaturas. 

 V-  26/06/2015  - Intimação das candidaturas impugnadas.  

VI- 30/06/2015 -Prazo final para as contrarrazões às impugnações das candidaturas. 

VII- 06/07/2015 - Julgamento das impugnações das candidaturas. 

VIII- 14/07/2015 à 17/07/2015 -  Realização do Curso Preparatório. 

 



IX- 20/07/2015 - Publicação dos nomes dos candidatos registrados, aptos a    

concorrerem à escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como relação dos 

nomes dos mesários convocados. 

X- 02/10/2015  - Entrega das credenciais dos fiscais aos candidatos e materiais de 

votação aos mesários. 

XI- 04/10/2015  - Votação, apuração e divulgação do resultado final. 

XII- 10/01/2016  - Posse dos novos Conselheiros Tutelares.    

XIII-  11/01/2016 - Início das atividades dos novos conselheiros. 

 
 Serão aplicadas nesta eleição, no que couber as disposições do Código 
Eleitoral e da Lei Municipal nº. 4.973/15 e Lei Municipal nº47.974/15.    
       
 
 
 
 
 
 

Getúlio Vargas/RS, 06 de abril  de 2015. 
 
 
 
 
                                                                                            Gedovar de Oliveira 
                                          Presidente do COMDICA 
 
 
 
 


