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RESOLUÇÃO Nº004/2015 

 
 

DIVULGAR 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: 
 

 

1- DO OBJETO  

 

1.1-     DIVULGAR os critérios gerais e condições para a realização da eleição ao processo 

sucessório de Conselheiro Tutelar da cidade de Jaciara – MT. 

 
 

2 - DOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

2.1-  O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 04 de outubro de 

2015, das 08h às 17h, na Escola Estadual São Francisco, situada na Avenida Antônio 

Ferreira Sobrinho, 1536, Jaciara-MT, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), e serão divulgados por meio do Diário Oficial ou 

equivalente e/ou outros instrumentos de comunicação. 

 
2.2-  O resultado oficial da votação será publicado em 05 de outubro por meio do Diário 

Oficial ou equivalente e/ou outros instrumentos de comunicação.  
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2.3-  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: 

 I – O voto será direto, intransferível e secreto; 
 II - Os eleitores serão distribuídos em mesas de votação por ordem alfabética;  
III - O eleitor poderá escolher 01 (um) nome de candidato constante na cédula de votação; 
 IV – A escolha de mais que 01 (um) nome de candidato inserido na cédula de votação 
anulará integralmente o voto; 
 V - a ordem dos candidatos na cédula de votação será definida através de sorteio, a ser 
realizado na Casa do Cidadão na sala dos Conselhos, com a presença dos candidatos 
interessados e da Comissão Eleitoral. 
 

3 – DA VOTAÇÃO  

3.1 Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e estarão 

aptos a exercer o cargo titular, ficando os demais, pela ordem de votação, como suplentes. 

3.2 A conveniência da comissão eleitoral será criada tantas quantas mesas receptoras de 
votos sejam necessárias, as quais serão compostas por um presidente e um mesário. 

3.3 Não poderão ser nomeados como presidente ou mesário os candidatos e conjugues, bem 
como, parentes ainda que por afinidades. 

3.4 Compete ao CMDCA, através de sua comissão eleitoral a função de junta apuradora 
bem como, coordenar a apuração dos votos garantidos em todas as fases à fiscalização 
do Ministério Público. 

3.5 Deverão ser oficializados a cerca da realização da votação e da apuração do Juiz de 
Direito e a Promotoria de Justiça com competência e atribuição, respectivamente, para a 
área e da Infância e da Juventude do município de Jaciara 

 
 

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 

respeitada a distância mínima de 200 (duzentos) metros em torno do local de votação, 

sendo proibido:  

I - Em qualquer hipótese, o abuso do poder econômico e político;  
II – No dia da eleição não será permitida a propaganda eleitoral, inclusive através de boca de 
urna;  
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III - Aos órgãos das administrações públicas federal, estadual ou municipal realizar 
propaganda favorável a qualquer candidato durante o processo de seleção/eleição para o 
Conselho Tutelar.  
4.2  Durante todo o período de seleção/eleição, qualquer cidadão poderá oferecer 

representação sobre a existência de irregularidades, desde que por escrito e 
fundamentada à Comissão eleitoral. 

4.3  Compete à Comissão eleitoral analisar e decidir sobre as representações apresentadas 
nos moldes do parágrafo anterior, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a 
suspensão de propagandas irregulares, o recolhimento de materiais indevidos e a 
cassação da candidatura.  

4.4  O candidato envolvido e o cidadão representante serão sempre notificados, num prazo 
de 24 horas, sobre a(s) decisão (ões) da Comissão eleitoral. 

 

5- DA CÉDULA ELEITORAL 

 5.1 A cédula eleitoral apresentará os nomes dos candidatos previamente classificados, 

observando-se a ordem do sorteio que será realizado no dia 24 de agosto de 2015, ás 16 

horas na Sala dos Conselhos - Casa do Cidadão, com a presença dos candidatos interessados 

e da Comissão Eleitoral. 

5.2 A cédula eleitoral deverá ser rubricada pelo presidente da Mesa receptora de votos.  
5.3 A cédula com emenda e/ou rasura terá o(s) voto(s) anulado(s). 
 

6- DA FISCALIZAÇÃO 

 6.1 Cada candidato classificado poderá designar 01 (um) fiscal, credenciando-o 

antecipadamente e por escrito, das 13h00min às 17h00min horas do dia 30 de setembro de 

2015, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaciara – 

CMDCA/ou Comissão eleitoral, o qual receberá, ao inicio da votação no dia 04 de outubro 

de 2015, o “crachá de identificação” que obrigatoriamente deverá ser usado no dia da 

eleição. 

6.2 Os candidatos finalistas também serão identificados pelo respectivo crachá, adquirido 
antecipadamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA/ou Comissão eleitoral das 13:00 às 17:00 horas do dia  02 de outubro de 2015, 
devendo obrigatoriamente portá-lo no dia da eleição, para o livre acesso aos locais de 
votação, respeitadas todas as determinações desta Resolução. 
 6.3 Em hipótese alguma será emitida segunda via de crachá, nem ao fiscal credenciado, 
nem ao candidato finalista.  
 
7- DAS MESAS RECEPTORAS 
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7.1 Caberá à Comissão Eleitoral designar o (a) Presidente da Mesa e Mesário para atuarem 

nas mesas receptoras. 

7.2 São impedidos de atuarem nas mesas receptoras, candidatos e conjugues, bem como, 
parentes ainda que por afinidades. 
  

 8- DA APURAÇÃO 

 8.1 A apuração terá início logo após o término da votação, no mesmo local.  

8.2 São impedidos de atuarem nas Comissões de Apuração dos votos candidatos e 

conjugues, bem como, parentes ainda que por afinidades. 

8.3 A Comissão de Apuração dos votos será devidamente fiscalizadas pela Comissão 
eleitoral, o Ministério Público e 01 (um) fiscal designado por cada candidato e credenciado 
pelo CMDCA ou Comissão eleitoral. 
8.5 Durante a apuração dos votos os (as) candidatos(as) não poderão permanecerem  dentro 
do ambiente que estiver acontecendo a apuração dos votos. 
8.6 Os fiscais deverão manter distância mínima pré-estabelecida da Mesa Apuradora, 
visando não atrapalhar o bom andamento dos trabalhos, sob pena de serem retirados do local 
de apuração.  
 
9- DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS  

9.1 O resultado da eleição será anunciado aos candidatos tão logo concluídos a apuração dos 

votos pela Comissão eleitoral e no dia 5 de outubro será divulgado por meio do Diário 

Oficial ou equivalente e/ou outros instrumentos de comunicação. 

 

 

10  DA POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES  

 

10.1 Serão eleitos os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados, conforme estabelecido 

no, edital de nº001/2015, em caso de empate, terá preferência na classificação, 

sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota no Exame de Conhecimento Especifica 

com maior tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos 

da criança e do adolescente; e, persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada, 

ressalvado outro critério previsto em Lei Municipal.  

10.2 - Os suplentes serão classificados por número de votos, do 6° (sexto) ao último 
colocado, sendo que em caso de empate, os critérios serão os mesmos descritos 
anteriormente. 
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10.3 Os candidatos eleitos serão empossados pelo Sr. Prefeito Municipal ou pessoa por ele 
designada  em dia 10 de janeiro de 2016, em evento solene a ser programado e divulgado 
pelo CMDCA. 
 
 
 

                                                                         Jaciara, 21 de agosto de 2015. 
 
 
 

______________________________ 
Lúcia Elena Marcidelli de Almeida 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
 


