
DOCUMENTOS ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2019 
a) ter reconhecida idoneidade moral, sendo esta presumida na condição de apresentação de certidão negativa 
de antecedentes policiais (obtido junto a Polícia Civil) e alvará de folha corrida judicial da Comarca ou 
Comarcas onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, (obtido junto ao FÓRUM local); 
 
b) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, quando do ato da inscrição, comprovado mediante cópia de 
documentação pessoal (documento com foto: RG ou CNH); 
 
c) ter residência fixa, no município, por mais de 02 (dois) anos a contar da data da inscrição, comprovada 
mediante declaração própria (modelo em anexo), endossada por 02 (duas) testemunhas, exceto familiares em 
1ºgrau; 
 
d) estar no gozo de seus direitos políticos, comprovada através de certidão obtida junto ao Cartório Eleitoral; 
 
e) ter concluído o Ensino Médio, comprovado por cópia de certificado de conclusão; 
 
f) preencher Declaração Própria de inexistência das incompatibilidades (modelo em anexo) descritas no 
Artigo 140 da Lei nº 8.069/90; 
 
g) uma foto 3x4 recente. 
 
h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
i) Envelope tamanho A4 para armazenamento dos documentos solicitados. 
 
Edital e avisos: site: www.ibiruba.rs.gov.br / Município / Conselhos Municipais / COMDICA / Eleição 
Conselho Tutelar 2019. 
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