ANEXO
Calendário Referente ao Edital C.M.D.C.A. n.º 04/2.019
Eleição Unificada do Conselho Tutelar, quadriênio 2.020/2023

10/04/2.019

-

Publicação do Edital.

11/04 a 10/05/2.019-

Período de Inscrições.

20/05/19

Publicação da 1ª lista provisória

-

das inscrições deferidas.
21/05 a 27/05/2.019-

Prazo de recurso do indeferimento da inscrição.

04/06/2.019

Publicação da 2ª lista provisória

-

das inscrições deferidas.
05/06 a 10/06/2.019-

Prazo para impugnação, pela população em geral,
das inscrições deferidas.

11/06 a 17/06/2.019-

Análise das Impugnações.

18 a 24/06/2.019

-

Recurso para a Plenária do C.M.D.C.A.

25/06/2.019

-

Julgamento dos recursos pela Plenária
do C.M.D.C.A.

26/06/2.019

-

Publicação da Lista Definitiva dos Candidatos
aptos para a prova escrita.

14/07/2.019

-

Prova escrita: horário e local posteriormente
divulgado.

24/07/2.019

-

Publicação da lista provisória dos candidatos
classificados e aptos a concorrer ao pleito eleitoral.

25/07 a 29/07/2.019-

Prazo para recurso, junto à Plenária do C.M.D.C.A.

01/08/2.019

Divulgação do resultado dos recursos e publicação
da lista definitiva dos candidatos aptos a concorrer
ao pleito eleitoral, em ordem alfabética com a
divulgação dos currículos.

-

1

02/08/2.019

-

Reunião obrigatória com os candidatos para
o sorteio dos nomes na cédula de votação e
orientações gerais sobre as eleições: horário e local
posteriormente divulgados.

06/08/ a 05/10/19

-

Início da Campanha Eleitoral.

06/10/2.019

-

Eleição e Apuração dos votos.
07h30min – Instalação das seções;
08h30min às 17:00h – Eleição;

06/10/2019

-

8:00h – Início da Apuração dos votos e divulgação
do resultado da votação (local a ser divulgado)

09/10/2.019

-

Publicação do resultado provisório da eleição.

10 a 24/10/2.019

-

Apresentação da prestação de contas positiva
ou negativa.

10 e 11/10/2.019

-

Prazo para impugnação (das eleições – alterar)
(da votação) pelos candidatos e a população em
geral.

12 a 18/10/2.019

-

Julgamento das impugnações.

21/10/2.019

-

Comunicação Individual do resultado do julgamento
das impugnações.

22/10 a 25/10/2.019-

Prazo para recurso à Plenária do C.M.D.C.A.

12/11/2.019

-

Julgamento dos recursos pela Plenária.

13/11/2.019

-

Proclamação do resultado final da Eleição.

Data a ser definida -

Formação (Capacitação e curso de informática):
data, horário e local serão divulgados
posteriormente.

09/12 a 13/12/2.019-

Prazo para manifestação junto ao Órgão
Gestor (Secretaria Municipal de Assistência Social)
acerca de qual dos Conselhos Tutelares o
Conselheiro Eleito, como titular, tem preferência de
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atuar (art.93, § 4º, da Lei 6.603/16, com a redação
data pela Lei 6.720/17), conforme Item 15 do Edital.
10/01/2.020

-

Posse e diplomação dos eleitos (horário e local
a serão divulgados oportunamente).

Indaiatuba/SP, 09 de Abril de 2019.

VIVIANE ROBERTA BARNABÉ

Presidente do CMDCA
Gestão 2017/2019
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