
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
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Edital nº 005/2015 
 
 

DIVULGA CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 
DO CONSELHO TUTELAR.  

 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COMDICA – do Município de São Sepé, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), 

Lei Federal nº 12.696/2012, da Lei Municipal nº 2.072/1994, Resolução 

COMDICA nº 001/2015, torna pública a retificação das datas constantes do 

Edital 001/2015, conforme segue:  

 

 DATA AÇÃO 

07/08/15 a 10/08/15 Prazo para a publicação de Edital com 
inscrições homologadas 

11/08/15 a 12/08/15 Prazo para impugnação das inscrições 

13/08/15 
 

Prazo para a notificação dos candidatos 
impugnados 

14/08/15 a 17/08/15 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos 

18/08/15 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 

18/08/15  Prazo para a notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

19/08/15 a 20/08/15 Prazo para apresentação de recurso pelos 
candidatos perante o COMDICA 

21/08/15 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

25/08/15 Prazo para sorteio do número de cada candidato 

28/08/15 Prazo para a publicação de Edital com 
candidaturas registradas 

29/08/15 Início da propaganda eleitoral 

04/09/15 Ultimo dia para publicação dos locais de votação 

18/09/15 Último dia para publicação da lista de mesários 

21/09/15 a 22/09/15 Prazo para impugnação de mesários 

23/09/15 Prazo para julgamento das impugnações pela CEE 

24/09/15 
 

Prazo para a notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

25/09/15 
 

Prazo para apresentação de recurso pelos 
candidatos perante o COMDICA 

25/09/15 Prazo para julgamento pelo COMDICA 



28/09/15 
 

Prazo final para a publicação de Edital com lista 
nominal de mesários definitiva 

03/10/15 Encerramento da propaganda eleitoral 

04/10/15 Data das eleições 

04/10/15 Prazo para apresentação de recursos quanto a 
ocorrências e impugnações do dia das eleições 
perante o COMDICA 

05/10/15 a 07/10/15 Prazo para julgamento dos recursos quanto a 
impugnações pelo COMDICA 

09/10/15 Publicação do Edital com o resultado preliminar das 
eleições 

13/10/15 a 15/10/15 Prazo para interposição de recurso ao COMDICA 
quanto ao resultado preliminar das eleições 

16/10/15 a 20/10/15 Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA 
quanto ao resultado preliminar das eleições 

23/10/15 
 

Prazo para publicação do Edital com resultado 
definitivo das eleições 

 

 Não havendo impugnações no período de 11 a 12.08.2015, as 
referidas datas do pleito poderão sofrer novas alterações, sendo 
divulgadas por meio de edital. 
 
 

São Sepé, 06 de agosto de 2015. 
 
 

Lucimeri Vasconcelos da Silveira 
Presidente do COMDICA 


