Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
LEI MUNICIPAL N.º 2393 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2000

Calendário das atividades da Comissão Especial Eleitoral para organização do
processo de escolha dos Conselheiros Tutelares – 2020/2024
Ações

Prazos

Publicação da Resolução Normativa

15 de abril

Período de inscrição dos candidatos

15 de abril a 15 de maio

Publicação do edital com a listagem dos inscritos

20 de maio

Interposições de impugnações dos inscritos

20 a 27 de maio

Prazo para análise das impugnações e notificações

28 a 29 de maio

Prazo para defesa de candidatos impugnados

30 e 31 de maio

Publicação do resultado das impugnações e recursos

28 a 31 de maio

Recursos ao CMDCA

03 a 05 de junho

Decisão do CMDCA

06 e 07 de junho

Publicação da relação dos Inscrições Deferidas e 03 de junho
Indeferidas
Apresentação de recursos pelos candidatos sobre 04 a 07 de junho
indeferimentos
Recursos ao CMDCA

10 a 12 de junho

Decisão do CMDCA

13 e 14 de junho

Realização do curso preparatório

25 a 27 de junho

Avaliação escrita

03 de julho

Publicação das notas e classificação dos candidatos

Até 12 de julho

Prazo para apresentação de recurso do resultado da 15 a 17 de julho
avaliação
Publicação do resultado dos recursos e lista de Até 19 de julho
candidatos habilitados a continuar no pleito
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Recursos ao CMDCA

Até 24 de julho

Decisão do CMDCA

25 e 26 de julho

Publicação final dos registros de candidaturas

Até 31 de julho

Avaliação Psicológica dos candidatos

05 a 09 de agosto

Sorteio de posição nas cédulas e assinatura do termo de 20 de agosto
compromisso
20 de agosto a 05 de

Período de campanha pelos candidatos

outubro
Convocação do pessoal voluntário mesa receptora e Agosto e setembro
apuradora
Publicação dos voluntários a mesa receptora e apuradora

23 de setembro

Pleito eleitoral para escolha

06 de outubro

Publicação do resultado do pleito

Até 8 de outubro

Recurso do resultado pleito eleitoral

Até 16 de outubro

Publicação do resultado das análises dos recursos

Até 18 de outubro

Recursos ao CMDCA

Até 23 de outubro

Decisão do CMDCA

24 e 25 de outubro

Encaminhamento

do

processo

ao

Executivo

para Até 12 de novembro

elaboração de Decreto Municipal
Posse dos eleitos

A definir

Início do mandato

10/01/2020

