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EDITAL Nº 001/2022 
 

“Dispõe sobre o Edital do Processo Eleitoral 
para o Comando da Guarda Civil Municipal de 
Santo Antônio de Jesus-Estado da Bahia”. 

 
A Comissão de Avaliação de Desempenho, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto 
no Decreto Municipal nº 45, de 22 de fevereiro de 2022, torna público o Edital para eleição dos cargos 
de Comandante e Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus-Bahia, com 
base na legislação municipal vigente, para o processo de escolha do Comandante e Sub- Comando da 
GCMSAJ a ser encaminhada para o provimento cargos em regime de comissão. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo eleitoral para escolha de Comandante e Sub- Comandante da Guarda Civil Municipal 
de Santo Antônio de Jesus-Bahia, será regido por este Edital e eventuais ratificações e complementares, 
caso existam. 
1.2. O processo se dará por eleição direta e secreta, com a participação de todos os guardas civis 
municipais que estão na ativa, sendo o voto de cada eleitor, considerando único e com o mesmo peso 
para efeito de voto e de apuração. 
 

2. DOS CANDIDATOS. 
2.1. Poderão candidatar-se ao cargo de Comandante da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de 
Jesus-Bahia, candidatos que preencherem, até o encaminhamento das inscrições, os seguintes 
requisitos. 
I- Eficiência; 
II- Assiduidade; 
III- Disciplina; 
IV- Integridade Moral; 
V- Responsabilidade; 
VI- Motivação para o trabalho; 
VII- Iniciativa; 
VIII- Liderança; 
IX- Produtividade; 
X- Integração; 
XI- Zelo; 
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XII- Pontualidade; 
XIII- Ter 2º grau completo e no mínimo 21 (vinte um) anos de idade; 
XIV- Ter a ficha funcional isenta de suspensão nos últimos 03 (três) anos. 
XV- Ter o Curso de Comando de Guarda Civil Municipal 
 

2.2. Considerar-se-á eleito o primeiro colocado posteriormente será encaminhado ao poder executivo 
para nomeação. 
2.3. Deverão ser entendidos como votos válidos, os efetivados pelos eleitores, não computados os 
votos em brancos e nulos. 
2.4. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate na seguinte ordem: 
I- Maior grau de escolaridade; 
II- O candidato com maior tempo de serviço; 
III- Provas e títulos; 
IV- O candidato com maior idade. 
 

 

3.   DO REGISTRO DA CANDIDATURA 
3.1 No ato do registro da candidatura, os candidatos que preencherem os requisitos mencionados no 
item 02 (dois), deverão requerer sua inscrição preenchendo a ficha que será disponibilizada pela 
Comissão Eleitoral dos Guardas Civis Municipais. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar: 
Certificado de escolaridade, Certificado do Curso de Comando, RG, CPF e número de matrícula 
funcional. 
3.2. O registro da candidatura deverá ser preenchido conforme requerimento em anexo neste edital e 
encaminhado à Comissão Eleitoral dos Guardas Civis Municipais, no período de 07 a 11 de março de 
2022 das 08h00min às 14h00min horas, no Paço Municipal. 
3.3. Os registros das candidaturas serão analisados pela Comissão Eleitoral. 
3.4. A Comissão Eleitoral publicará a relação, mediante publicação no mural do Paço Municipal e na 
sede da Guarda Municipal de Santo Antônio de Jesus, dos candidatos que tiveram suas inscrições 
deferidas e indeferidas, abrindo se o prazo de 03 (três) dias úteis para que os interessados apresentem 
recurso. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA 
4.1. Caso haja pedido de impugnação do registro de candidatura por terceiros, este deverá ser 
entregue através de ofício à Comissão Eleitoral, até o terceiro dia útil, contados da publicação do Edital 
de divulgação dos candidatos, com registrado devidamente fundamentado.  
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4.2. Caso haja pedido de impugnação do registro de candidatura por terceiros, o candidato impugnado 
será notificado através da Comissão Eleitoral da referida impugnação e terá o mesmo o prazo de 03 
(três) dias úteis a contar da notificação para apresentar defesa. 
4.3. Na hipótese do pedido de impugnação ser deferido pela Comissão Eleitoral o candidato será 
excluído do processo com as devidas divulgações pela Comissão Eleitoral. 
 
5. DOS ELEITORES 
5.1. Serão realizadas previamente listagens contendo os nomes de todos os votantes para controle no 
dia do pleito. 
5.2. O Guarda Civil Municipal deverá votar em 01 (um) candidato registrado para escolha do 
Comandante, através de uma cédula eleitoral única. 
5.3. Não será permitido o voto por procuração; 
5.4. Não será permitido o voto do servidor em licença sem vencimento ou aposentado.  
 
6. DA COMISSÃO ELEITORAL 
6.1 A Comissão Eleitoral tem como objetivo organizar e coordenar o processo eleitoral, composta por: 
Marcus Vinicius Amparo da Silva, Aldecy de Veras Brasileiro Albernaz, Itânia Patrícia Souza Silva 
Nascimento e Tâmara Souza de Andrade Braga. 
6.2 Competem a Comissão Eleitoral: 
I- Coordenar e tomar todas as providências necessárias para a realização do pleito; 
II- Analisar e homologar o registro das candidaturas; 
III- Divulgar em locais públicos, nomes dos candidatos inscritos que tiveram suas inscrições deferidas e 
indeferidas; 
IV – Expedir outras resoluções acerca do processo de eleição; 
V – Confeccionar as cédulas de votação de acordo com o número de eleitores; 
VI – Identificar as cédulas de votação no verso assinatura da Comissão Eleitoral e a assinatura do 
presidente da Comissão; 
VII – Fiscalizar a eleição dos votos; 
VIII- A mesa será composta com os membros da Comissão Eleitoral; 
IX – Divulgar e publicar o resultado geral do pleito após o término da eleição no mesmo local e 
posteriormente afixar em locais públicos, tais como, paço municipal e outros locais que o presidente da 
comissão achar conveniente. 
 
7. DA CAMPANHA ELEITORAL 
7.1 Os candidatos poderão promover sua campanha eleitoral, respeitando o previsto neste Edital.  
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7.2 Cabe à comissão de avaliação de desempenho, fiscalizar a propaganda eleitoral, nos termos deste 
Edital. 
7.3 A campanha eleitoral deverá ser encerrada dois dias antes da eleição, com retirada de todo o 
material de campanha, se for o caso. 
7.4 É expressamente proibido ao atual comandante da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de 
Jesus, o uso de meio que atestem e aliciamento dos votantes, sob pena de terem suas candidaturas 
impugnadas, se for o caso, depois de comprovado o ato ilícito. 
7.5 Poderá o candidato ter acesso às repartições municipais para fins de propaganda de sua 
candidatura, desde que não se ausente do seu posto de trabalho, e não venha ferir as normas contidas 
neste Edital e na legislação municipal. 
7.6 São vedados na campanha: 
I- A confecção, utilização gratuita ou não de bens, valores e serviço, camisetas, bonés, canetas, brindes 
ofertados pelos candidatos ou por terceiros com sua autorização e quaisquer outros bens ou materiais 
que possam proporcionar vantagem ao eleitor; 
II – A utilização dos recursos da União e dos Guardas Municipais para as atividades promocionais de 
campanha dos candidatos; 
III – A utilização de material de consumo da Guarda e da entidade União dos Guardas Municipais para 
fins de promoção de campanha dos candidatos. 
7.7. No dia da eleição não será permitido propaganda de qualquer espécie dentro de locais de votação 
ou imediação num raio de 100 metros do local, bem como não será tolerado qualquer forma a aliciamento 
de eleitores.  
 
8. DA MESA DE VOTAÇÃO  
8.1.   A mesa será constituída pelo presidente da Comissão Eleitoral, cabendo ao mesmo designar o 
mesário, um secretário e um suplente, membros da comissão de Eleição. 
8.2.   O material que será utilizado na votação será confeccionado pela Comissão Eleitoral. 
8 .3.   O presidente da mesa receptora de votos deve estar presente no ato da abertura e de 
encerramento da eleição, salvo por força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários, 
pelo menos vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento 
se der dentro deste prazo ou no curso da eleição. 
8.4.   Compete aos componentes da mesa receptora de voto. 
I – verificar a urna e o material necessário para ser realizada a eleição antes do início das eleições, na 
presença dos Guardas Municipais, que estiverem presentes; 
II – Proceder a apuração dos votos, após às 14:00 horas. 
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8.5.  Na mesa receptora de votos será permitida a fiscalização de votação, de 01 (um) representante 
por candidato. 
I - Ao candidato, ou pessoa por ele designado para fiscalização, que por qualquer ação ou omissão venha 
a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, serão convidados pelo presidente da mesa 
receptora as deliberações que ocorrerem durante o processo eleitoral deverão ser registrado em ATA. 
8.7.  Na mesa de votação haverá uma relação de servidores no cargo de Guarda Civil Municipal, 
confeccionada pela comissão para a devida assinatura dos eleitores; 
8.8   No dia da votação, o eleitor, após a identificação, assinará a relação de eleitores, receberá um 
cédula única e votará em um  nome para o cargo concorrido, devendo ser orientado a colocar a cédula 
de votação na urna na presença dos mesários.  
8.9  Competem aos componentes da mesa de votação: 

a . Rubricar as cédulas únicas 
b. Conduzir a votação; 
c . Solucionar as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. 

8.10. Após horário para o encerramento da votação o presidente da Comissão Eleitoral, determinará que 
sejam distribuídos senhas aos eleitores presentes, e que ainda não tenha votado em que os mesmos 
votem, ficando impossibilitado de votar os que não se fizeram presente após o ato. 
8.11. Ao término dos trabalhos, conforme artigo anterior, o presidente da mesa receptora de votos e 
demais membros deverá iniciar a contagem de votos, podendo ser acompanhado pelos candidatos e 
fiscais designados pelos membros. 
 
9. DA VOTAÇÃO  
9.1 A votação acontecerá na Sede da Guarda Civil Municipal, localizada na Avenida Luis Viana 
Filho, nº 399, Centro de Santo Antônio de Jesus-Ba, tendo início às 08h00min horas e encerrar-se-
á às 14h00min do dia 18 de março 2022. 
9.2 Cada candidato deverá apresentar 01 (um) fiscal para acompanhar o processo de votação. 
I – o fiscal indicado no requerimento de candidatura deverá pertencer ao quadro de servidores da Guarda 
Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus. 
II – deverá os fiscais ser identificado por crachás que serão entregues pela Comissão Eleitoral no dia da 
eleição. 
9.3. É vedado ao eleitor no local de votação portar celular, votar em companhia de terceiros e ou fazer 
qualquer manifestação sobre os candidatos do pleito. 
 
 
10. DA APURAÇÃO  
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10.1 A apuração dos votos será efetuada no dia 18 de março de 2022 após as 14h00min horas. 
10.2. Será considerado nulo o voto cuja cédula apresentar, pelo menos uma das seguintes 
irregularidades: 
a-   conter qualquer expressão, frase, palavra ou símbolo, além da marcação necessária para identificar 
os candidatos; não corresponder ao modelo oficial. 
b- Não estiver rubricada pelo presidente da mesa receptora; 
c- Não ter o carimbo da comissão eleitoral. 
d- Apresentar sufrágio em mais de nove candidatos. 
10.3. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples de votos válidos para o cargo, 
não computados os votos em brancos e nulos. 
10.4. Concluídos os trabalhos de escrutinação e lavrada a Ata de apuração será feita a divulgação do 
resultado pela Comissão Eleitoral. 
 
11. DOS RECURSOS  
11.1  Divulgado o resultado das eleições por meio oficial de publicação e afixação em local públicos e na 
sede da prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Terão os candidatos o prazo de 03 (três) dias 
úteis para interpor recurso, sendo o primeiro dia útil a contar da divulgação do resultado. 
11.2. Não será admitido recurso contra a votação e ou apuração se não houver registro de possíveis 
irregularidades perante a respectiva mesa no ato da votação ou da contagem de votos. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
12.1. Para o mandato do cargo de comandante da Guarda Civil Municipal, terá validade por 2 (dois) dois 
anos. 
12.2. O candidato eleito após sua nomeação deverá manter sua postura de equilíbrio e idoneidade 
perante os seus pares e superiores, não podendo cometer qualquer transgressão disciplinar. 
12.3.  Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.   
 
A Comissão Eleitoral, em 03 de março de 2022. 
 

MARCUS VINICIUS AMPARO DA SILVA 
Presidente da Comissão 

 
 

ALDECY DE VERAS BRASILEIRO ALBERNAZ 
Membro da Comissão 

ITÂNIA PATRÍCIA SOUZA SILVA NASCIMENTO 
Membro da Comissão 

 
 

TÂMARA SOUZA DE ANDRADE BRAGA 
Membro da Comissão 
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ANEXO ÚNICO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE ACORDO COM O EDITAL 001/2022.  

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A CANDIDATO (A) 

 

Senhor Presidente da Comissão Eleitoral, 

 

Eu, ____________________________________________________________________,  

Inscrito no RG _____________ CPF ____.____.____-___ Mat. ________________, com base no edital 
de nº 001/2022, venho requerer a Vossa Senhoria, a inscrição para concorrer ao cargo de Comando da 
Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus. 

 

Informações do candidato ao cargo de Comandante  

01 - Nome Completo   
02 – Endereço   
03 - Bairro  04 – CEP:  
05 - Cidade  06 - Contato:  
07 - Chapa   

 

Informações do candidato ao cargo de Subcomandante 

01 - Nome Completo   
02 – Endereço   
03 - Bairro  04 – CEP:  
05 - Cidade  06 - Contato:  
07 - Chapa   
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