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EDITAL DE ABERTURA 

ELEIÇÃO PARA CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS DE 2020 

Art. 1º – A eleição para o Cargo de Comandante da Guarda Civil Municipal será realizada 

em 06 de novembro de 2020. 

Art. 2º – A eleição far-se-á por escrutínio secreto e voto universal direto, obedecendo-se 

o princípio majoritário e aplicando-se a legislação eleitoral nos casos omissos. 

Parágrafo Único – Em caso de empate será considerado eleito o candidato com mais 

tempo no cargo de Guarda Civil Municipal. 

Art. 3º - A inscrição para concorrer ao cargo deverá ser feita mediante protocolo no Paço 

Municipal, encaminhado à Comissão da Eleição, nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 

2020. 

Art. 4º – A Comissão analisará o candidato, verificando se atende aos requisitos do art. 

96, §3º da Lei Complementar nº 16/2016. 

Parágrafo Único - Não preenchendo os requisitos legais, o GCM terá sua candidatura 

excluída. 

Art. 5º – No dia 05 de outubro de 2020 a Comissão irá divulgar lista com os nomes dos 

candidatos aptos a concorrer. 

Art. 6º – Nos dias 06, 07 e 08 outubro de 2020, poderá ser apresentada impugnação aos 

nomes constantes da lista, bem como defesa dos candidatos declarados inaptos a concorrer.  

Parágrafo Único – As impugnações e as defesa deverão ser protocoladas no Paço 

Municipal à Comissão. 

Art. 7º – A Comissão divulgará no dia 13 de outubro de 2020 a lista definitiva com os 

nomes dos candidatos ao cargo de Comandante. 

Parágrafo único – Não havendo candidatos habilitados, será aplicada a hipótese do § 4º, 

do Art. 96 da Lei Complementar 16/2016. 

Art. 8º – Ocorrendo a hipótese do 4º, do Art. 96 da Lei Complementar 16/2016, novo 

prazo para candidatura iniciar-se-á em 14 de outubro de 2020, com término no dia 16 de 

outubro de 2020, mediante protocolo no Paço municipal à Comissão de eleição. 

 § 1º – A Comissão irá fazer análise do candidato verificando se atende aos requisitos do 

Art. 96, § 3º da Lei Complementar nº 16/2016. 

 § 2º – Não preenchidos os requisitos, o GCM terá sua candidatura excluída.  

 

Art. 9º – No dia 20 de outubro de 2020 a Comissão irá divulgar a lista com os nomes dos 

candidatos aptos a concorrer.  

Art. 10 – Nos dias 21 e 22 outubro de 2020, poderá ser apresentada impugnação aos 

nomes da lista, bem como defesa dos candidatos declarados inaptos a concorrer; 

§ 1º – As impugnações e as defesas deverão ser protocoladas no Paço Municipal, à 

Comissão; 

§ 2º – Havendo impugnação ou defesa, a Comissão irá divulgar no dia 26 de outubro de 

2020, lista definitiva dos candidatos ao cargo de Comandante. 

Art. 11 – Iniciar-se-á no dia 27 de outubro de 2020 a campanha para o cargo de 

Comandante, sendo vedada: 

I – campanha durante o plantão do candidato; 

II – provocar animosidade entre os GCMs, contra eles ou dos GCMs contra classe, 

instituições e demais autoridades constituídas; 

III – instigar desobediência coletiva ao cumprimento à lei, às autoridades públicas ou 

ordem social; 

IV – atrapalhar, dificultar, prejudicar ou retardar o cumprimento do plantão dos demais 

GCMs. 

Art. 12 – A votação realizar-se-á na Base da Guarda Civil Municipal, no horário das 13 

às 19 horas. 

§ 1º – É de incumbência do Coordenador de Segurança nomear servidores para atuar 

como mesários. 

§ 2º – A Comissão irá confeccionar cédulas, padronizadas, contendo o nome dos 

candidatos. 

§ 3º – Os candidatos estarão dispensados de seus plantões para fiscalizar a votação.  

§ 4º – O Coordenador Municipal de Segurança estará presente durante todo o processo, 

bem como um ou mais integrantes da Comissão. 

§ 5º – Toda e qualquer queixa do processo eleitoral deve ser feita durante o processo de 

votação, e encaminhada imediatamente ao membro da Comissão presente, não sendo 

aceita denúncia posterior. 

§ 6º – Recebida a queixa o membro da Comissão presente e o Coordenador de Segurança 

tomarão as providências cabíveis. 
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Art. 13 – É vedado ao candidato no dia da eleição: 

I – fazer “boca de urna”; 

II – embaraçar, prejudicar, impedir ou praticar qualquer outro ato que dificulte os GCMs 

a comparecerem na base da GCM, bem como seu deslocamento. 

III – Coagir, ameaçar, prometer, negociar, oferecer vantagem para os eleitores, visando à 

obtenção de votos. 

§1º – As denúncias acerca das condutas previstas neste artigo poderão ser apresentadas à 

Comissão por qualquer candidato, pelas vítimas ou qualquer pessoa que as presencie.  

§2º – Sendo procedente a denúncia, o candidato será excluído da votação, descartados os 

seus votos, cabendo defesa, no prazo de 03 dias, a Comissão.  

Art. 14 – Às 19h15min, ter-se-á a abertura da urna e a apuração dos votos. 

§ 1º – A apuração será presidida pelo Coordenador de Segurança do Município, com 

auxílio do membro da Comissão presente. 

§ 2º – Os candidatos poderão acompanhar a apuração, bem como fazer impugnações que 

serão analisadas, em momento posterior pela Comissão, cabendo defesa do ato 

impugnado. 

Art. 15 – A Comissão pronunciará o candidato vencedor no dia 16 de novembro de 2020. 

Parágrafo único - A posse dar-se-á no dia 17 de novembro de 2020. 

Art. 16 – Compete ao Prefeito municipal nomear e escolher os integrantes da Comissão.  

Iracemápolis, 14 de setembro de 2020. 

Thais Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 

IRACEMÁPOLIS DE 2020 

NOME COMPLETO: __________________________________________________ 

 TELEFONES DE CONTATO: ___________________________________________ 

 EMPREGO 

PÚBLICO:_____________________________________________________________ 

  

DATA DE NASCIMENTO: ______________________________________________ 

 CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º:_______________________________________ 

 CPF N.º: ______________________________________________________________ 

 ENDEREÇOCOMPLETO: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 E.MAIL: ______________________________________________________________ 

  

IMPUGNAÇÃO/DEFESA/RECURSO 

NOME COMPLETO: ___________________________________________________ 

 TELEFONES DE CONTATO: ____________________________________________ 

 EMPREGOPÚBLICO: ___________________________________________________ 

 PROTOCOLO N.º (a ser preenchido pela Comissão): ____________________________ 

 CONSIDERAÇÕES DO INTERESSADO: __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  CONSIDERAÇÕESCOMISSÃO: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Iracemápolis______ de _____ de 2020. 

 

________________________________ 

Comissão  

 

 

 


