
CALENDÁRIO DO PLEITO   

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA CONSELHEIRO TUTELAR 

DATA EVENTO 

30/05 a 17/06 Prazo para inscrições 

20/06 a 30/06 Prorrogação do prazo para inscrições 

01/07 a 05/07 Prazo para a deliberação da Comissão Especial Eleitoral - CEE acerca das inscrições 

06/7 a 08/07 Prazo para a notificação dos candidatos com inscrição não homologada 

11/07 a 13/07 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos candidatos 

14/07 a 18/07 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 

19/07 a 21/07 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos recorrentes 

22/07 a 26/07 Prazo para apresentação de recursos pelos candidatos perante o COMDICA 

27/07 a 29/07 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

01/08 a 03/08 Prazo para a publicação do Edital com inscrições homologadas 

04/08 a 08/08 Prazo para impugnação das inscrições 

09/08 a 11/08 Prazo para notificação dos candidatos impugnados 

11/08 a 15/08 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos candidatos 

16/08 a 18/08 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 

19/08 a 22/08 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos recorrentes 

23/08 a 25/08 Prazo para apresentação de recurso pelos candidatos perante o COMDICA 

26/08 a 29/08 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

30/8 Prazo para a publicação de Edital com candidaturas registradas 

01/09 Reunião com todos os candidatos 

02/09 a 18/09 Início da propaganda eleitoral 

19/09 Último dia para publicação da lista de mesários 

19/09 a 20/09 Prazo para impugnação de mesários 

20/09 a 22/09 Prazo para julgamento das impugnações pela CEE 

23/09 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos recorrentes 

23/09 a 27/09 Prazo para apresentação de recursos perante o COMDICA 

27/09 a 29/09 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

29/09 Prazo para publicação de Edital com lista nominal de mesários definitiva 

30/09 Encerramento da propaganda eleitoral   

02/10/22 DOMINGO Data das eleições 

03/10 a 05/10 Prazo para apresentação de recursos quanto a ocorrências e impugnações perante o 
COMDICA 

06/10 Publicação do edital com o resultado preliminar das eleições 

07/10 a 10/10 Prazo para julgamento dos recursos quanto a impugnações pelo COMDICA² 

11/10 a 13/10 Prazo para interposição de recurso ao COMDICA quanto ao resultado preliminar das eleições 

14/10 a 17/10 Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA quanto ao resultado preliminar das 
eleições 

18/10 Prazo para a publicação do Edital com resultado definitivo das eleições 

 

 

 

 


