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TERCEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL Nº 

005/2019/CMDCA/003 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guabiruba, no uso 

de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014 

e na Lei Municipal n. 1677/2019, RESOLVE: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1 As inscrições ficarão abertas do dia 02 de dezembro a 17 de janeiro de 2020, em 

horário de atendimento ao público, das 08h30 às 12h00min e 13h00min às 17h00min, 

na Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, no endereço Rua 10 de 

Junho, nº 301, Fundos, Centro, Guabiruba/SC. 

 

2. LEIA-SE: 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1 As inscrições ficarão abertas do dia 17 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, em 

horário de atendimento ao público, das 08h30 às 12h00min e 13h00min às 17h00min, 

na Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, no endereço Rua 10 de 

Junho, nº 301, Fundos, Centro, Guabiruba/SC. 

 

3. ONDE SE LÊ: 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS  

[...] 

9.5 A relação de inscrições deferidas será publicada no dia 24 (vinte e quatro) de janeiro 

de 2020, nos locais oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página 

eletrônica. 

9.6 O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso ao CMDCA, de 

forma escrita e fundamentada, no período de 28 (vinte e oito) a 31 (trinta e um) de janeiro 

de 2019, no horário de atendimento ao público, na Secretaria de Assistência Social, 
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Habitação e Emprego, no endereço Rua 10 de Junho, nº 301, Fundos, Centro, 

Guabiruba/SC, não se admitindo o envio de recurso por meio digital (e-mail). No mesmo 

prazo, qualquer pessoa da comunidade poderá impugnar a candidatura, mediante prova 

da alegação, admitindo-se o envio de impugnações por meio eletrônico, vedado o 

anonimato. A impugnação por pessoa da comunidade poderá, inclusive, ser em 

desfavor de candidato já indeferido, considerando o prazo concomitante para a 

apresentação das impugnações. 

9.7 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação 

sobre os recursos interpostos, publicará a lista final dos candidatos aptos a participar da 

capacitação e da prova preambular, no dia 03 (três) de fevereiro de 2020. 

9.8 No dia 09 (nove) de fevereiro de 2020 será realizada a capacitação dos candidatos 

considerados aptos. 

9.9 No dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2020, das 09h00min às 11h00min, na Escola 

Básica Municipal Professor Arthur Wippel, localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, 

Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC, será realizada a prova de conhecimentos 

sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos 

das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato deve 

obter a nota mínima de 6,0 (seis). 

9.10 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 17 (dezessete) de fevereiro de 2020, 

sendo possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 18 (dezoito) a 

20 (vinte) de fevereiro de 2020. 

9.11 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 21 (vinte e um) de 

fevereiro de 2020. 

[...] 

9.13 A divulgação à comunidade da lista dos candidatos para a fase de eleição e dos 

locais de votação será feita até o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2020 pela Comissão 

Especial Eleitoral. 
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4. LEIA-SE: 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS  

[...] 

9.5 A relação de inscrições deferidas será publicada no dia 02 (dois) de março de 2020, 

nos locais oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página eletrônica. 

9.6 O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso ao CMDCA, de 

forma escrita e fundamentada, no período de 03 (três) a 6 (seis) março de 2020, no 

horário de atendimento ao público, na Secretaria de Assistência Social, Habitação e 

Emprego, no endereço Rua 10 de Junho, nº 301, Fundos, Centro, Guabiruba/SC, não 

se admitindo o envio de recurso por meio digital (e-mail). No mesmo prazo, qualquer 

pessoa da comunidade poderá impugnar a candidatura, mediante prova da alegação, 

admitindo-se o envio de impugnações por meio eletrônico, vedado o anonimato. A 

impugnação por pessoa da comunidade poderá, inclusive, ser em desfavor de candidato 

já indeferido, considerando o prazo concomitante para a apresentação das 

impugnações. 

9.7 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação 

sobre os recursos interpostos, publicará a lista final dos candidatos aptos a participar da 

capacitação e da prova preambular, no dia 09 (nove) de março de 2020. 

9.8 No dia 14 (quatorze) de março de 2020 será realizada a capacitação dos candidatos 

considerados aptos. 

9.9 No dia 15 (quinze) de março de 2020, das 09h00min às 11h00min, na Escola Básica 

Municipal Professor Arthur Wippel, localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, Centro, CEP 

88.360-000, Guabiruba/SC, será realizada a prova de conhecimentos sobre o Direito da 

Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 

Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato deve obter a nota 

mínima de 6,0 (seis). 

9.10 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 16 (dezesseis) de março de 2020, sendo 

possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 16 (dezesseis) a 18 

(dezoito) de março de 2020. 

9.11 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 19 (dezenove) de 

março de 2020. 

[...] 
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9.13 A divulgação à comunidade da lista dos candidatos para a fase de eleição e dos 

locais de votação será feita até o dia 20 (vinte) de março de 2020 pela Comissão 

Especial Eleitoral. 

 

5. ONDE SE LÊ: 

 

10. DA PROPAGANDA ELEITORAL 

[...] 

10.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após 

a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, da 

relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados. A campanha eleitoral se 

dará, portanto, entre os dias 21 (vinte e um) de fevereiro a 20 (vinte) de março de 2020. 

 

6. LEIA-SE: 

 

10. DA PROPAGANDA ELEITORAL 

[...] 

10.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após 

a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, da 

relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados. A campanha eleitoral se 

dará, portanto, entre os dias 23 (vinte e três) de março a 03 (três) de abril de 2020. 

 

7. ONDE SE LÊ: 

 

11. DA ELEIÇÃO 

[...] 

11.2 A eleição suplementar será realizada no dia 22 (vinte e dois) de março de 2020, no 

horário das 8h00min às 17h00min, na Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel, 

localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC. 

[...] 

11.19 Os candidatos poderão indicar até dois fiscais por cada seção eleitora, na Escola 

Básica Municipal Professor Arthur Wippel, localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, 

Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC, que deverão estar identificados por meio de 
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crachá padronizado, encaminhando o nome e a cópia do documento de identidade 

destes à Comissão Especial Eleitoral até o dia 20 (vinte) de março de 2019. 

 

8. LEIA-SE: 

 

11. DA ELEIÇÃO 

[...] 

11.2 A eleição suplementar será realizada no dia 05 (cinco) de abril de 2020, no horário 

das 8h00min às 17h00min, na Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel, 

localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC. 

[...] 

11.19 Os candidatos poderão indicar até dois fiscais por cada seção eleitora, na Escola 

Básica Municipal Professor Arthur Wippel, localizada à Rua 10 de Junho, nº 1260, 

Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC, que deverão estar identificados por meio de 

crachá padronizado, encaminhando o nome e a cópia do documento de identidade 

destes à Comissão Especial Eleitoral até o dia 03 (três) de abril de 2020. 

 

9. ONDE SE LÊ: 

 

13. DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

13.1 O resultado da eleição será publicado no dia 23 (vinte e três) de março de 2020, 

em Edital publicado nos espaços oficiais de publicação do Município, inclusive em sua 

página eletrônica, contendo os nomes dos eleitos e o respectivo número de votos 

recebidos. 

 

10. LEIA-SE: 

 

13. DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

13.1 O resultado da eleição será publicado no dia 06 (seis) de abril de 2020, em Edital 

publicado nos espaços oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página 

eletrônica, contendo os nomes dos eleitos e o respectivo número de votos recebidos. 
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11. ONDE SE LÊ: 

 

14. DO CALENDÁRIO 

14.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar: 

 

Data Etapa 

11/10/2019 Publicação do Edital 

02/12/2019 a 

17/01/2020 

Prazo para registro das candidaturas 

21/01/2020 a 

23/01/2020 

Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

24/01/2020 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

28 a 31/01/2020 Prazo ao candidato indeferido para proceder interposição de 

recurso junto ao CMDCA, bem como à população para 

impugnar candidatura diretamente no CMDCA. 

03/02/2020 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos e da impugnação pela população, 

bem como, de edital informando o nome de todos os 

candidatos cuja inscrição foi deferida e que estarão aptos a 

participar da capacitação e da prova. 

09/02/2020 Capacitação dos candidatos – de caráter facultativo de 

participação 

16/02/2020 Realização da prova de conhecimentos específicos 

17/02/2020 Divulgação dos resultados 

18 a 20/02/2020  Recurso dos candidatos não aprovados 

21/02/2020 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

21/02/2020 Divulgação, pela Comissão Especial Eleitoral, dos locais e 

votação; e divulgação dos candidatos à comunidade 

21/02 a 20/03/2020 Campanha Eleitoral 

22/03/2020  

(8h – 17h) 

Eleição 
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22/03/2020 Apuração dos votos 

23/03/2020 Publicação do resultado apuração  

24/03/2020 Posse 

 

12. LEIA-SE: 

 

14. DO CALENDÁRIO 

14.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar: 

 

Data Etapa 

11/10/2019 Publicação do Edital 

17/01/2020 a 

28/02/2020 

Prazo para registro das candidaturas 

02/03/2020 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

02/03/2020 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

03 a 06/03/2020 Prazo ao candidato indeferido para proceder interposição de 

recurso junto ao CMDCA, bem como à população para 

impugnar candidatura diretamente no CMDCA. 

09/03/2020 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos e da impugnação pela população, 

bem como, de edital informando o nome de todos os 

candidatos cuja inscrição foi deferida e que estarão aptos a 

participar da capacitação e da prova. 

14/03/2020 Capacitação dos candidatos – de caráter facultativo de 

participação 

15/03/2020 Realização da prova de conhecimentos específicos 

16/03/2020 Divulgação dos resultados 

16 a 18/03/2020  Recurso dos candidatos não aprovados 

19/03/2020 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

20/03/2020 Divulgação, pela Comissão Especial Eleitoral, dos locais e 

votação; e divulgação dos candidatos à comunidade 
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23/03 a 03/04/2020 Campanha Eleitoral 

04/04/2020  

(8h – 17h) 

Eleição 

04/04/2020 Apuração dos votos 

06/04/2020 Publicação do resultado apuração  

07/04/2020 Posse 

 

13. Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições estabelecidas no edital. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Rafael Jacintho 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

André Luis Pontiolli 

Coordenador do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Guabiruba/SC 


