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RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 012/2015 
 

Dispõe sobre o sufrágio universal para o Processo de 

Escolha dos Conselheiros Tutelares do município e 

dá outras providências; 

  

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, considerando 

as disposições da Lei Municipal Nº 583 de 27 de outubro de 2010 e seu 

Regimento Interno (Decreto Nº 5.383, de 28 de dezembro de 2008), 

informa:  

 

Considerando a Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei 

Federal Nº 12.696, de 25 de julho de 2012, que dispõem sobre o Conselho 

Tutelar. 

  

Considerando a Resolução Nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

regulamenta o processo de escolha em data unificada em todo o território 

nacional dos membros do Conselho Tutelar.  

 

Considerando a Lei Complementar Nº 583, de 27 de outubro de 2010, 

que determina que o processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de 

Leme seja organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

  

Este Conselho Resolve expedir a presente instrução: 
 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - Todo e qualquer cidadão lemense, em dia com suas obrigações 
eleitorais, está apto a exercer o direito do voto na eleição para a escolha 
de Conselheiros Tutelares. 
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Art. 2º - A eleição dos Conselheiros Tutelares será realizada no dia 4 de 
outubro de 2015, das 8:00 às 17:00 horas, na Escola Estadual Prof.ª Maria 
Joaquina de Arruda, na Avenida 29 de Agosto, nº. 877, nesta Cidade.  
Parágrafo Único: os portões serão abertos no horário indicado e 
fechados, impreterivelmente, no horário determinado por esta normativa. 
 
Art. 3º - Todos os votantes (potenciais eleitores) deverão apresentar 
documento de identidade e título de eleitor, dirigindo-se diretamente à 
seção indicada, conforme a letra inicial de seu primeiro nome, devendo 
ainda, assinar a Lista de Comparecimento.  
 
Art. 4º - Haverá 5 seções para votação, divididas em ordem alfabética, da 
seguinte forma:  

a) Seção 01: de A a C; 
b) Seção 02: de D a H; 
c) Seção 03: de I a L; 
d) Seção 04: de M a Q; 
e) Seção 05 de R a Z; 

 
CAPÍTULO II - ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO 

 
Seção I – Mesas Receptoras 
 
Art. 5º - A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. 
 
Art. 6º - Constituirão as mesas receptoras de votos um presidente, um 
primeiro e um segundo mesários. 
 
Art. 7º - Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras de 
votos: 

I. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 
segundo grau, inclusive, o cônjuge; 

II. As autoridades e agentes policiais; 
III. Os Conselheiros de Direitos que pertencerem à Comissão Especial; 
IV. Os eleitores menores de 18 anos. 
 
Art. 8º - As mesas receptoras serão compostas por funcionários públicos 
municipais previamente convocados, observando-se as restrições do 
artigo anterior. 
 

CAPÍTULO III - MATERIAL DE VOTAÇÃO 
 
Art. 11 - O CMDCA, através da Comissão Especial, entregará ao 
presidente de cada mesa receptora de votos, o seguinte material: 

I. Urna de lona lacrada com selo do CMDCA contendo rubrica dos 
integrantes da Comissão Especial. 

II. Lacre para a fenda da urna de lona, a ser utilizado após o término 
da votação. 
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III. Lista contendo o nome e o número dos candidatos registrados, a 
qual deverá ser afixada em lugar visível, nos recintos das seções 
eleitorais; 

IV. Cabina de votação sem alusão a entidades externas; 
V. Formulários Ata da Mesa Receptora de Votos (lista de 

comparecimento e modelo de ata a ser lavrada); 
VI. Almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do 

eleitor que não saiba ou não possa assinar; 
VII. Senhas para serem distribuídas aos eleitores que já estiverem 

presentes na fila, após as 17 horas; 
VIII. Canetas esferográficas e papéis necessários aos trabalhos; 
IX. Envelopes para remessa à Comissão Especial dos documentos 

relativos à mesa; 
 

CAPÍTULO IV - DA VOTAÇÃO 
 
Seção I – Das Providências Preliminares  
 
Art. 12 - Os componentes das mesas receptoras de votos comparecerão 
no local de votação com pelo menos trinta minutos de antecedência.  
 
Parágrafo único: o presidente deverá estar presente ao ato de abertura e 
de encerramento das atividades, salvo por motivo de força maior, 
comunicando o impedimento à Comissão Especial pelo menos 24 horas 
antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, aos mesários, se o 
impedimento se der dentro do horário previsto para a votação. 
 
Seção II - Das Atribuições dos Membros da Mesa Receptora 
 
Art. 13 - Compete ao presidente da mesa receptora de votos, no que 
couber: 

I. Apresentar a urna lacrada a todos os presentes na seção para 
posterior rompimento do lacre, fazendo constar em ata que a 
mesma estava vazia e registrando o nome dos que acompanharam 
o procedimento de abertura. 

II. Autorizar os eleitores a votar; 
III. Resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que 

ocorrerem e, se necessário, recorrer aos membros da Comissão 
Especial; 

IV. Manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária; 
V. Comunicar à Comissão Especial, que por sua vez se remeterá ao 

Ministério Público, cujas soluções dele dependerem; 
VI. Fiscalizar a distribuição das senhas; 
VII. Zelar pela preservação da urna; 
VIII. Zelar pela preservação da lista contendo os nomes e os números 

dos candidatos, afixada no recinto da seção, tomando providências 
para a imediata colocação de nova lista, no caso de sua inutilização 
total ou parcial. 
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IX. Remeter à Comissão Especial, o envelope contendo a lista de 
comparecimento e a urna utilizada em sua seção. 

 
Art. 14 - Compete aos mesários, no que couber: 

I. Identificar o eleitor, entregando-lhe a cédula para votação e 
colhendo sua assinatura na lista de comparecimento; 

II. Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas. 
III. Distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada, 

previamente rubricadas ou carimbadas, segundo a ordem 
numérica; 

IV. Lavrar a ata da mesa receptora, preenchendo o modelo aprovado 
pela Comissão Especial, para o que irá anotando, durante os 
trabalhos, as ocorrências que se verificarem; 

 
Seção III - Dos Trabalhos de Votação  
 
Art. 15 - O presidente da mesa receptora de votos, às 8 horas, declarará o 
início da votação e realizará as ações iniciais previstas no artigo 13. 
 
§ 1º Os membros da mesa receptora de votos deverão votar depois dos 
eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos 
trabalhos, ou no encerramento da votação, devendo dirigir-se à seção 
correspondente à letra inicial de seu nome. 
. 
§ 2º Terão preferência para votar os candidatos, a Comissão Especial e os 
demais Conselheiros de Direitos, o Promotor e demais representantes do 
Ministério Público, os policiais militares e guardas municipais em serviço e, 
ainda, os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os portadores de 
deficiência e as mulheres grávidas e lactantes. 
 
Art. 16 - Só serão admitidos a votar os eleitores, cadastrados na zona 
eleitoral do município, que fizerem a apresentação do título de eleitor e 
que esteja portando documento oficial com foto que comprove sua 
identidade. 
 
§ 1º - Serão considerados como documento oficial para comprovação da 
identidade do eleitor: 

I. Carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente 
(identidades funcionais); 

II. Certificado de reservista; 
III. Carteira de trabalho; 
IV. Carteira nacional de habilitação, com foto. 

 
§ 2º - Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento, e 
adastro de pessoa física (CPF) como prova de identidade do eleitor no 
momento da votação. 
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§ 3º - Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor que esteja portando 
título de eleitor, o presidente da mesa receptora de votos deverá exigir-lhe 
a apresentação de documento que comprove a sua identidade. 
 
§ 4º - A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da 
mesa receptora de votos, fiscais ou qualquer eleitor, será apresentada 
verbalmente, antes de ser admitido a votar.  
 
§ 5º - Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o presidente da 
mesa receptora de votos solicitará a presença de um dos membros da 
Comissão Especial. 
 
Art. 17 - Observar-se-ão na votação os seguintes procedimentos: 

I. O eleitor, ao apresentar-se na seção e antes de adentrar no recinto 
da mesa receptora de votos, deverá postar-se em fila; 

II. Admitido a adentrar, o eleitor apresentará o seu título de eleitor e o 
documento de identificação à mesa receptora de votos; 

III. O componente da mesa localizará no Sistema Específico de uso 
exclusivo do CMDCA, o nome do eleitor e o confrontará com o 
nome constante do título de eleitor ou documento de identificação; 

IV. Não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor e, sendo o 
documento liberado, será impressa a cédula de votação e o 
presidente da mesa receptora de votos convidá-lo-á a por sua 
assinatura ou impressão digital na lista de comparecimento; 

V. Em seguida, o eleitor será autorizado a votar, instruindo-o sobre a 
forma de dobrar a cédula após a anotação do voto, bem como a 
maneira de colocá-la na urna de lona; 

VI. Na cabina indevassável, o eleitor identificará seu candidato, através 
do nome, da foto e do número de inscrição, devendo assinalar com 
uma marcação no quadrante apropriado para isso, sendo 
considerada nula a cédula que apresentar marcação diversa, ou 
assinalar os quadrantes de dois ou mais candidatos. 

VII. Ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na urna de lona. 
VIII. Após o depósito das cédulas na urna de lona, o presidente da mesa 

receptora de votos devolverá o título de eleitor e o documento de 
identificação ao eleitor, entregando-lhe o comprovante de votação. 

 
Art. 18 - O recebimento dos votos terminará às 17 horas, desde que não 
haja eleitores presentes. 
 
 
Seção IV - Do Encerramento da Votação 
 
Art. 19 - Às 17 horas, o presidente da mesa receptora de votos fará 
entregar as senhas a todos os eleitores presentes, começando pelo último 
da fila e, em seguida, os convidará a entregar seus títulos de eleitor ou 
documentos de identificação, para que sejam admitidos a votar. 
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Parágrafo único: a votação continuará na ordem decrescente das senhas 
distribuídas, sendo o título de eleitor e o documento de identificação 
devolvido ao eleitor logo que tenha votado. 
  
Art. 20 - Terminada a votação e declarado o seu encerramento, o 
presidente da mesa adotará as providências a seguir: 

I. Vedará a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado 
por ele e pelos mesários. 

II. Encerrar a ata da mesa receptora de votos, da qual constarão: 
a) O nome dos membros da mesa receptora de votos que 

compareceram; 
b) As substituições e nomeações feitas; 
c) O nome dos fiscais que compareceram e dos que se retiraram 

durante a votação; 
d) A causa, se houver, do retardamento para o início da votação; 
e) O número total, por extenso, dos eleitores da seção que 

compareceram e votaram; 
f) O motivo de não haverem votado eleitores que compareceram; 
g) Os protestos e as impugnações apresentadas, assim como as 

decisões sobre elas proferidas, tudo em seu inteiro teor; 
h) A razão da interrupção da votação, se tiver havido, o tempo da 

interrupção e as providências adotadas; 
i) A ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura 

existentes nos cadernos e na ata da mesa receptora de votos, ou a 
declaração de não existirem. 

III. Entregar a urna de lona e os documentos da votação ao Presidente 
da Comissão Especial.  

 
Seção V – Da Fiscalização das Mesas Receptoras 
 
Art. 21 – Os trabalhos das mesas receptoras (seções) serão fiscalizados 
pelos membros da Comissão Especial e pelo Ministério Público. 
 
Seção VI – Da Apuração 
 
Art. 22 – Para apuração dos votos serão observadas as deliberações 
constantes da Resolução CMDC 011/2015, sem prejuízo das disposições 
a seguir. 
 
Art. 23 - No horário indicado, os portões serão fechados, não sendo 
permitida a entrada de qualquer pessoa ao recinto. Não havendo eleitores 
em fila de espera, a mesa receptora realizará os procedimentos previstos 
na Seção de Encerramento da Votação.  
 
Art. 24 – O local da apuração será previamente isolado para que somente 
transitem e permaneçam na área os conselheiros de direitos que 
trabalharão na contagem dos votos. 
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CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 25 - No dia determinado para a realização das eleições, as urnas 
serão utilizadas exclusivamente para a votação oficial e apuração. 
 
Art. 26 - Não será permitida a permanência de eleitores no local de 
votação ou nas seções durante o período de votação, devendo ser 
orientados a se retirarem do recinto. 
 
Art. 27 – Qualquer pessoa da população poderá comunicar à Comissão 
Especial notícia de fato que constitua irregularidade durante o processo de 
escolha, devendo ser arguida, de imediato. 
 
§ 1º Caso a irregularidade ocorra em fase na qual não possa ser alegada 
no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se 
apresentar. 
 
§ 2º A nulidade fundada em motivo superveniente deverá ser alegada 
imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do 
recurso ser apresentadas no prazo de 2 dias perante a Comissão 
Especial. 
 
§ 3º - A Comissão Especial encaminhará as denúncias recebidas ao 
Ministério Público para as providências legais cabíveis. 
 
Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial. 
 
Art. 29 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Leme, 18 de setembro de 2015. 
 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES 

 
 


