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RESOLUÇÃONº005/2015 

 

COMPLEMENTAR OS CRITÉRIOS GERAIS E 

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA 

ELEIÇÃO, AO PROCESSO SUCESSÓRIO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR DA CIDADE E 

COMARCA DE JACIARA – MT, EM 

CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 

1.180/2009, 1.408/2011, 1.428/2012 E 1.635/2014 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, usando 

de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

2 -DOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

2.1- No momento da votação, os eleitores deverão exibir obrigatoriamente um documento 

de identidade com foto e Título de Eleitor do Município de Jaciara–MT na Mesa 

Receptora, sendo que: 

... 

II - Os eleitores serão distribuídos em mesas de votação por ordem alfabética, conforme lista 

dos eleitores cadastrados no Cartório Eleitoral;  

III - O eleitor poderá escolher 01 (um) nome de candidato constante na cédula de votação, 

marcando-o com “X” ou pintando o espaço; 

 IV – A escolha de mais que 01 (um) nome de candidato inserido na cédula de votação, ou 

qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro 

tipo de escrita, além do citado no parágrafo anterior, acarretará nulidade do voto. 

 

4 - DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA  

4.1 Aos candidatos será permitida a utilização dos mecanismos convencionais para 

apresentação de seu nome à população, de acordo com a Lei Eleitoral, observada e 
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respeitada a distância mínima de 200 (duzentos) metros em torno do local de votação, 

sendo proibido:  

... 

II – No dia da eleição não será permitida a propaganda eleitoral, inclusive através de boca de 

urna.  

IV – Durante o processo eleitoral não será permitido ao(a) candidato(a) propaganda 

utilizando-se de alto-falantes ou assemelhados, fixos ou em veículos; propagandas por meio 

de camisetas, panfletos, canetas, bonés, chaveiros e demais brindes; 

V – Não será permitido aos(as) candidatos(as) utilizar da rede social Facebook para 

divulgação de suas respectivas candidaturas, poderão utilizar apenas o Wats Zap. 

4.5 Será permitido ao(a) candidato(a) fazer reunião  e/ou se apresentar em órgãos públicos 

ou privados para expor suas propostas aos eleitores.  

4.6 Será permitido distribuir aos eleitores, cartão de visita com nome, foto, número e local 

de votação. 

 

                                                                        Jaciara, 25 de agosto de 2015. 

 

 

 

______________________________ 
LúciaElena Marcidelli de Almeida 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
 


