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ANEXO ÚNICO 

Calendário e prazos referentes ao Edital n° 01/2019 do CMDCA- CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAMBAÚ

ETAPAS PRAZO/DATAS
Publicação da Resolução nº 01/2019 do CMDCA Tambáu, referente 

a Comissão Especial Eleitoral

04/04/2019

Publicação da Resolução n°02/2019 do CMDCA Tambaú referente à 

Eleição Unificada para Conselheiro Tutelar

04/04/2019

Publicação do Edital n°01/2019 do CMDCA Tambaú referente à 

Eleição Unificada para Conselheiro Tutelar

05/04/2019

Publicação do Edital da Empresa RBO, recebimento de taxa, 

divulgação das datas, horários e  locais de aplicação da prova, 

aplicação da prova, gabarito, impugnações do gabarito, lista oficial

De 15/04 a 07/06

Apresentação de documentação dos candidatos que obterem 50% de 

aprovação na prova de conhecimentos específicos

10/06 à 14/06

Análise da documentação 17/06 à 19/06

Publicação da relação dos candidatos com documentação aprovada Até o dia 25/06

Impugnação de candidatura 26/06 a 28/06

Solicitação de urna eletrônica Até 30/06/2019

Notificação aos candidatos impugnados para apresentação de defesa 01/07 a 02/07

Apresentação de defesa pelo candidato impugnado 03/07 a 05/07

Análise e publicação da decisão da Comissão Especial Eleitoral dos Até 12/07
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pedidos de impugnação 

Período para interposição de recurso da decisão da Comissão 

Especial Eleitoral à Plenária do CMDCA

15/07 a 16/07

Análise e decisão do recurso pela Plenária do CMDCA 17/07 a 24/07

Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva 

dos candidatos com inscrição deferida

26/07

Reunião de compromissos 02/08

Caso sejam cedidas as urnas eletrônicas, remessa das listas 

decandidatos habilitados à eleição e solicitação da lista de eleitores

07/08

Seleção de pessoas que trabalharão como mesários ou escrutinadores Até 09/08

Reunião de orientação aos mesários, escrutinadores e suplentes 16/08

Solicitação de apoio da Polícia Militar e Polícia Civil Até 16/08

Confecção de cédulas de votação em caso de votação manual (no 

caso de não ser possível a utilização de urnas eletrônicas) 

Até 10 dias da realização do

Processo de Escolha

Divulgação dos locais do processo de escolha 18/09/2019

Eleição Dia 06/10/2019 – prazo legal,

primeiro Domingo do mês de

Outubro
Divulgação do resultado da votação 07/10/2019 – prazo legal

imediatamente após a apuração
Curso preparatório dos eleitos e suplentes Até 20 de Dezembro

Posse dos conselheiros Dia 10/01/2020 – prazo legal 


