
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
COMDICA 

 
EDITAL N° 01/2015 

 
 

Abre inscrições para eleição ordinária dos 
membros do Conselho Tutelar e estabelece o 
calendário Eleitoral e dá outras providências. 

 
 

 

  MARIA ELVIRA BUSATTA, Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Estação – RS, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que, com base na Lei n° 8.069/90, e na Lei Municipal n° 123, de 
28 de dezembro de 1990, e suas alterações, que estão abertas as inscrições para a 
eleição de 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar e seus suplentes. 
 
 
1. DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 
 
I - Somente poderão concorrer os candidatos registrados e que preencham os seguintes 
requisitos: 
a) Reconhecida idoneidade moral; 
b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
c) Residir no Município de Estação – RS, há no mínimo 02 (dois) anos; 
d) Ser eleitor; 
e) Reconhecida e comprovada experiência no trato com crianças e adolescentes, ou com 
trabalhos em defesa da cidadania; 
f) Escolaridade mínima de ensino médio completo; 
g) apresentar alvará de folha corrida judicial criminal da Comarca onde tenha residido nos 
últimos cinco anos. 
h) Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B; 
i) Submeter-se á avaliação psicológica;  
j) Participar de curso de capacitação na área da infância e adolescência coordenado pelo 
COMDICA e submeter-se á avaliação escrita, obtendo aproveitamento mínimo de 50%. 
 
II - Para registrar-se o candidato deverá apresentar um requerimento (em modelo fornecido 
pelo COMDICA), acompanhado da documentação comprobatória de que preenche os 
requisitos acima citados, indicando telefone e endereço para intimação e contatos. 
 
III - O COMDICA poderá impugnar os documentos apresentados pelos candidatos, 
concedendo prazo para sua retificação ou substituição. 
 
IV – O prazo para registro da candidatura será de 02 de abril de 2015 até o dia 03 de junho 
de 2015 (Retificado pelo Edital COMDICA n.° 02/2015). 



V – O pedido de registro deverá ser apresentado junto á Prefeitura Municipal, na 
Recepção, localizada na Rua Fiorello Piazzetta, nº 95, Estação – RS, durante o horário de 
expediente. 
 
2. DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 
    I - Encerrado o prazo do registro das candidaturas, será publicado edital com relação dos 
candidatos habilitados, para conhecimento do público. 
 
    II – A partir da publicação do edital de habilitação prévia, qualquer pessoa, poderá, no 
prazo de 03 (três) dias, impugnar as candidaturas, oferecendo prova do alegado. 
 
III - O candidato que tiver sua candidatura impugnada, será intimado do prazo de 03 (três) 
dias para a apresentação de contrarrazões à impugnação. 
 
IV – A Comissão de Eleição julgará as impugnações apresentadas no prazo de 03 (três) 
dias, após o qual serão publicados os nomes dos candidatos aptos a concorrerem à escolha. 
 
3. DO VOTO  
 
I – O voto será secreto, direto e facultativo, não podendo ultrapassar a 01 (uma) indicação, 
sob pena de anulação do voto. 
 
II - O eleitor votará em cabine indevassável e depositará seu voto em urna inviolável. 
 
III – Poderão votar os maiores de 16 anos de idade, inscritos como eleitores no Município 
de Estação e que estiverem de posse de seu título eleitoral e/ou documento oficial com 
voto. 
 
IV – O local de votação será correspondente à secção indicada no título eleitoral, agrupada 
na forma estabelecida no item 4, deste Edital. 
 
4. DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO 
 
I – Serão 03 (três) os locais de votação, os quais agruparão as 14 (quatorze) secções 
eleitorais, da seguinte forma: 
a) Sindicato da Alimentação. Secções 05, 56, 35 e 83. 
b) Escola Emílio Tagliari/Francisco de Assis. Secções 10, 57, 79, 26, 62, 06, 61 e 31.  
c) Salão Comunitário de Vista Alegre. Secções 33 e 01. 
                                              
5. DA DATA E DO HORÁRIO DE VOTAÇÃO 
 
a) A eleição será realizada na data de 04 de outubro de 2015, das 08:30 às 16:00, nos locais 
indicados no item 4, deste Edital.  
 
6. DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS 
 
a) Cada candidato poderá designar um fiscal para acompanhar cada mesa receptora.  



b) O credenciamento dos fiscais será processado pelo COMDICA ou pela Comissão de 
Eleição, a pedido do candidato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
antes do início da votação. 
 
7. DA APURAÇÃO 
 
a) Concluída a votação, na mesma data, será iniciada a apuração. 
b) A apuração compete ao COMDICA conjuntamente com a Comissão de Eleição. 
c) A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos e pelos fiscais. 
d) O local de apuração será no Centro de Referência de Assistência Social do Município de 
Estação, localizado na Avenida Lido Tagliari, n.° 234, Centro, Cidade de Estação, RS 
(Prédio da Rede Ferroviária). 
 
8. DO RESULTADO E DA POSSE DOS ELEITOS 
 
a) O resultado será divulgado de forma ampla, tão logo esteja 
concluída a apuração. 
b) O Conselho Tutelar tomará posse no dia 10 de janeiro de 2016, na 
Prefeitura Municipal de Estação. 
 
9. DO MANDATO E DA AJUDA DE CUSTO 
 
a) Os Conselheiros exercerão seu mandato por um período de 04 (quatro) anos. 
b) Na qualidade de membros eleitos por mandato, os Conselheiros não serão funcionários 
do Quadro da Administração Municipal, mas receberão uma remuneração, a título de ajuda 
de custo, no valor de R$ 832,15 (oitocentos e trinta e dois reais com quinze centavos), 
correspondente ao seu mês de trabalho, valor este reajustável na mesma data e no mesmo 
índice de aumento concedido aos servidores municipais. 
c) Por força do artigo 134 da Lei Federal n.° 8.069/1990 e do artigo 26, §§ 9º e 12, da Lei 
Municipal n.° 123, é assegurado aos membros titulares do Conselho Tutelar o direito à 
cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) 
do valor da remuneração mensal, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação 
natalina (13° salário). 
 
10. DO CALENDÁRIO OFICIAL 
 
Fica estabelecido o seguinte calendário: 
                                    
I – 02/04/2015 – Publicação do Edital de Inscrições; 
 
II – 02/04/2015 a 03/06/2015 – Registro das candidaturas; 
 
III – 08/06/2015 – Publicação dos nomes dos candidatos inscritos; 
 
IV – 10 e 11 de junho de 2015 – Curso de capacitação na área da infância e adolescência 
os candidatos, na Casa da Cultura, das 08:30 às 12:00, e das 13:30 às 17:00; 
 
V - 12/06/2015 –Prova Escrita sobre conhecimentos na área da infância e adolescência 
(Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal n.° 123/1990), na Casa da Cultura, 
das 08:30 às 11:30; 



 
VI – 12/06/2015 – Prática de informática, na sala de informática junto à Biblioteca Pública 
municipal localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, das 14:00 às 16:30; 
 
VII – 15/06/2015 – Avaliação Psicológica, na Casa da Cultura, nos seguintes horários: 
manhã das 08:00 às 11:30, avaliação coletiva; pela parte da tarde, das 13:00 às 17:00, 
entrevista individual; 
 
VIII - 22/06/2015 – Publicação da relação dos nomes dos candidatos registrados aptos. 
Publicação da lista dos mesários; 
 
IX – 23/06/2015 Início do prazo para impugnação dos candidatos e/ou dos mesários; 
 
X – 25/06/2015– Prazo final para a impugnação dos mesários convocados; 
 
XI – 25/06/2015 – Prazo final para impugnação dos candidatos; 
 
XII – 26/06/2015 - Intimação das candidaturas impugnadas; 
 
XIII – 01/07/2015 – Prazo final para apresentação das contrarrazões à impugnação; 
 
XIV – 02/07/2015 – Julgamento das impugnações; 
 
XV – 02/07/2015 – Publicação dos nomes dos registrados e aptos a concorrerem à eleição 
e sorteio dos mesmos para cédula/número, às 16:00, no Centro de Referência de 
Assistência Social do Município de Estação; 
 
XVI – 04/07/2015 – Data a partir da qual estará autorizada a propaganda eleitoral; 
 
XVII – 02/10/2015 – Entrega das credenciais aos fiscais cadastrados, às 11h, no Centro de 
Referência da Assistência Social do Município de Estação; 
 
XVIII – 02/10/2015 – Entrega do material de votação aos mesários; 
 
XIX – 02/10/2015 – Último dia de Propaganda Eleitoral para os candidatos; 
 
XX – 04/10/2015 – Votação, Apuração e divulgação dos eleitos; 
 
XXI – 10/01/2016 - Posse dos conselheiros eleitos. 
 
Serão aplicadas nesta eleição, no que couber, as disposições do Código Eleitoral e da Lei 
n° 123, de 28 de dezembro de 1990, com as alterações posteriores. 

 
Estação, 02 de abril de 2015. 

 
 

______________________ 
Maria Elvira Busatta 

Presidente do COMDICA 


