CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
MALHADOR-SE

RESOLUCAO NORM町IVA No 06/2019
DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente 一 CMDCA, de
M'lhador/SE, no uso de suas atribui96es legais e de acordo com as competncias
estabelecidas no uso das atribui頭es legais, conforme preconiza Lei 8.069/90 一
ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -ECA, regido pela Lei Municipal no
395/2015, seguindo as atribui加es regimentais, por delibera 百o da Reuni白o Ordin白ria
da Comiss白o Especial Eleitoral 一 CEE, realizada em 02 de agosto de 2019, torna
pロblico,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 395/2015, que dispe sobre Conselho
Tutelar do Municipio de Malhador e da outras providencias;
CONSIDERANDO a Resolu頭o no 170, de 10 de dezembro de 2014 do Conselho
Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CONAN DA:resolve estabelecer o
旧gutamento ao ドro叩sso ae ヒscoina aos じonseineiros aos じonseinos iu肥ia旧s pa旧
o りuadrienio 2020/2023.
CbNSIDERANDO 。 Edital 01/2019 e suas altera加es e/ou retificaes realizadas a
posterior que trata sobre o Processo Seletivo unificado do Conselho Tutelar de
Malhador para o quadri6nio 2020/2023;
CONSIDERANDO a compet白ncia da Comiss白o Especial Eleitoral 一 GEE estabelecida
no Art. 6.4 do Edital 01/2019 do CMDCA, de acordo com o Art. 35 da Lei Municipal n.0
396/2015:
RESOLVE:
CAPITULO I

DAS DISPOSI9OES GERAIS

Art. lo -Esta Resolug白o regulamenta o Processo de Escolha dos Membros dos
Conselhos Tutelares de Malhador para o mandato no quadrienio 2020/2023, institui
norma eleitoral e os procedimentos necess白rios nos termos da Constitui頭o Federal de
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1988. da Lei Federal no 8.069/1990 (Estatuto da Crianca e do Adolescente), da Lei
Municipal no 395/2015 e, supletivamente, pela Resolu頭o no 170 do Conselho Nacional
dos Direitos da Crianga e do Adolescente-CONANDA.
Art. 20 -O voto se伯 facultativo e secreto, devendo o eleitor votar em at白 3 (t厄s)
candidatos.
一層grafo 如ico. O Processo de Escolha se伯 realizado por urnas eletめnicas, em
parceria com a justi卿 eleitoral e, na sua impossibilidade, por outro meio a ser d節nido
previamente pelo Conselho dos Direitos da Criana e do Adolescente 一 CMDCA,
Malhador/SE.

CAPITULO II
DOS ELEITORES
Art. 30 -Est白o aptos a votar os cidad白os brasileiros em pleno gozo dos seus direitos
politicos, com domicilio eleitoral em Malhador.
合 t: I:cs eitores vota中 somente nos locais destinados pela Comiss白o Especial
ヒieiiorai ao ドrocesso ae ヒscolba, nas Escolas PUblicas localizadas na sede do
municipio, assim definidas:
1 一 Os eleitores votantes domiciliados na sede do municipio e nos povoados Saco
Torto, Tabua e Alecrim, vota庖o no Col白gio Estadual Jos白 Joaquim Cardoso;
II-Os eleitores votantes domiciliados nos povoados Palmeiras, Antas e Siebra votaほ。
na Escola Jos白 Joaquim Pacheco.
Art.50 -Para exercicio do direito de voto, o eleitor dever apresentar, no ato da
votaao, o I itulo de Eleitor e documento de identidade original com foto ou e- titulo.
§10 Na ausencia do Titulo de Eleitor, somente ser白 permitido o voto se, localizado o
nome do eleitor no caderno de vota頭o, o eleitor apresentar documento oficial de
id甲ntidade com foto e conhe卿 previamente a zona e a se頭o correspondente.
§20 Ser白o considerados os dados de cadastramento dos eleitores realizados perante a
iusti叩 eleito旧I at6 o dia 28 de junho de 2019
2

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
MALHADOR-SE

CAPITULO 川
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 60 -A propaganda eleitoral se伯 realizada sob responsabilidade e a expensas dos
p恒prios candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus
c6rreligion白rios, respeitando os principios da ampla defesa e do contraditrio.
Art. 70 -Nao ser白 permitida propaganda que implique grave perturba頭。白。川em,
ahciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.
§10 Considera-se grave perturbagao a ordem a propaganda que viole as leis que
perturbe o sossego pロblico ou que prejudique a higiene e a est白tica urbana.
§20 Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a
promessa de dinheiro, d白divas, beneficios ou vantagens de qualquer natureza, pelo
apoio para candidatura.
§30 Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas
que n白os白o da atribui頭o do Conselho Tutelar, a cria頭o de expectativas na populag白。
qie, sabidamente, n白o pode庖o ser equacionadas pelo Conselho Tutelar. bem como
quaiquer outra pratica que induza dolosamente o e厄1何 aerro, conioo可etivo 由
auferir com isso vantagem 白 determinada candidatura.
Art. 80 -E vedada aos candidatos ao carqo de Conselheiro Tutelar toda e aualauer
propaganua eleitoral que compreenda:
1-propagandas em veiculos de comunicag白o （伯dio, televis含o, "outdoors'', luminosos,
internet quando acarretar custo 石nanceiro, dentre outros) aue con石aurem orivil白aio
e加nomico por parte de candidato;
Il -com posi頭o de chapa para efeito de propaganda eleitoral;
Ill-o uso no material impresso de sImbolos, frases ou imagens associadas ou
semelhantes a s empregadas pelos 6 rgaos do governo municipal, empresas privadas,
parlamentares ou pelos partidos;
IV-a realiza頭o de debates e entrevistas nos 3 (t尼s) dias que antecedem a eleig白o;
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V-a confe叫含0, U廿Jiza頭o, distribuig白o por candidato, ou com a sua autoriza頭o, de
camisetas, chaveiros, bon白s, canetas, brindes, cestas b白sicas ou quaisquer outros
bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor nos termos da Lei
Federal no11.300/06;
VI-a utiliza頭o de alto-falantes ou amplificadores de som em veiculo de sua
propriedade ou de terceiros para fins de propaganda eleitoral;
vil-a campanha eleitoral em p伯dios pUblicos, entidades de atendimento municipais,
estaduais, igrejas, templos e entidades da sociedade civil.
Vul-campanha nos bens cujo uso dependa de cess白o ou permissao do poder pロblico,
o9 que a-ele. Peせenam . e nos de uso comum・ inclusive poste令 de ilumiりa頭o pロblica e
sipaiiza門o ae traTego, v！ヲautos, passarelas,p 0り「es, paraaas ae oniousivan e similares,
neios ae transporte puoiico e outros equipamentos urDanos.
Art 90 -Fica perm仕ida a distribui頭o de propaganda impressa (folheto e volante) at白 24
(vinte quatro) horas antes do dia da eleig白o, os quais se庖o impressos sob a
responsabilidade do candidato, al白m de utiliza頭o de internet, enquanto veiculo de
加m unica頭o, sem qualquer custo 石nanceiro, por meio de blog, e-mail e p白ginas de
relacionamentos, para divulga頭o da propaganda eleitoral.
Art. 100 -Evedado aos atuais Conselheiros Tutelares e candidatos a reelei頭o usar a
m白quina administrativa (veiculo, telefone, computador, redes sociais, material de
expediente e a fun頭o que exerce) para 石ns de campanha/ promo頭o individual ou
coletiva, sob pena de cassagao da candidatura.
Art. 110 -Evedado aos O円白os da administra頭o publica direta ou indireta, municipais,
estaduais, realizar propaganda eleitoral de candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar
de Malhador ou qualquer tipo de propaganda, que se possa caracterizar como de
natu旧za eleito旧I.
円厄grafo 加'co．亡 vedado a quem est白 no exercicio da fun頭o poblica usar a
m白quina administrativa (veiculo, telefone, computador, redes sociais, material de
expediente e a fungao que exerce) para fazer propaganda e colocar em vantagem
candidatos.
Art. 120 -Qualquer cidad白o, desde que apresente elementos probatrios pode伯 dirigir
denUncia 白 Comiss白o Especial Eleitoral 一 CEE do Processo de Escolha dos
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Conselheiros Tutelares de Malhador sobre a exist白ncia de propaganda irregular1 sendo
vedado o anonimato.
Art. 130 -Havendo necessidade de retirar, suspender e recolher material de
propaganda decorrente de denUncia referida no artigo anterior, a CEE comunicar自 ao
曲ndidato, e, em caso de omiss白o, aos Org白os administrativos de Malhador.
Art. 14-Apuradas e comprovadas 白 s denUncias pela CEE, inclusive as ocorridas no
dia do pleito, o candidato denunciado fica impedido de tomar posse.
Art. 150 -O candidato envolvido e o denunciante se庖o noti石cado das decis6es da CEE
o ato de impugna頭o e pode伯 ingressar com recurso ao Plen白rio do CMDCA no prazo
de (05) cinco dias contados da notifica頭o.
Art. 160 -A propaganda dos candidatos deve伯 encerrar-se 24 (vinte e quatro) horas
antes da eleig白o, por qualquer meio de divulga頭o ou comunica頭o, n白o sendo
aダmitida "boca de urna", sob pena de impugna瞬o da candidatura Dor aぬo de
qIJalquer interessado (cidad白o) ou de oficio pela Com iss白o Especial Eleitoral do
ProcAsgn de FscnIhn
Art. 170 -Evedado, no dia da elei弾o, o transporte de eleitores em qualquer tipo de
叫Iculo de prc甲rieda由 do candidato, patrocinado por este ou cedido por particulares
ou 6 rgaos pUblicos.
Art. 180 -A veicula頭o de propaganda em desacordo com esta Resolu頭o sujeita o
川spons白vel, ap6s notifica 白o e comprova頭o， 白 restaura頭o do bem， 白 perda da
candi山tura, alem das san加es penais, civis e administrativas cabiveis.
190 -Evedada, durante o dia da vota頭o, em qualquer local pUblico ou aberto ao
lico， 白 aglomera頭o de pessoas portando instrumentos de propaganda, de modo a
caracterizar manifestagao coletiva, com ou sem utilizagao de veiculos.
Art. 200 -O descumprimento dos dispositivos legais previstos nesta Resolu頭。
mi olica伯 na exclus白o do candidato ao Pleito
Art. 210 -Aplicam-se aos casos omissos nesta Resolu頭o, supletivamente, as
instru96es normativas Minist白rio PUblico.
Art. 220 -Se伯 assegurada a igualdade de condi戸es aos candidatos habilitados para
concorrer 白S elei頭es, garantindo-se e promovendo pelo 0円白o Municipal o
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deslocamento dos eleitores residentes nos Povoados para os col白gios eleitorais, com
hbrrio e local defendido, amplamente divulgado, atrav6s de 6 nibus e/ou similares.

CAPITULO IV
DAS ELEICOES
Se頭o即回oiodaY.tag負o
Alrt. 230 -Antes do inicio da vota頭o os membros da Mesa Eleitoral verifica庖o se o
lugar designado para a elei頭o est白 em ordem, assim como o material remetido pela
Comiss白o Especial Eleitoral do Processo de Escolha, a urna e a cabine indevass白vel.
Art. 240 -Na hora designada para o inicio da vota頭o, cumpridas as exigencias
p旭vistas nesta Resolu弾o, o Presidente da Mesa declarar白 iniciados os trabalhos.
伽層grafo 加ico. O recebimento dos votos te伯 inicio a partir da abertura at白 a hora
prevista para o encerramento da vota頭o.

Se頭oIl
D旦．P節加。血ぬ蜘頭o
A比 250 -A vota弾。胆ra a escolha dos membros dos Conselhos Tuteia旧$ ocorre旧 no
hoはrio compreendido entre 8h 白s 17h, em locais conforme Art. 40, desta Resolu頭o.
Art. 260 -O sigilo do voto se伯 assegurado mediante as seguintes providencias:
1-isolamento do eleitor em cabine indevass白vel;
II-emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto.
§10 Para votar, se伯 obrigat6ria a pr白via identifica頭o, atrav白s de documento que se
refere o Art. 300 desta Resolu頭o;
§20 E vedado o uso de qualquer equipamento eletrnico que acarrete em quebra do
siロilo na cabine de votaぬo.
Art. 270 -As Mesas Eleitorais se庖o instaladas em locais pロblicos de 伯cil acesso aos
eleitores.
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Art 280 -Ser白 assegurada a acessibilidade aos candidatos e eleitores com de月ciencia
nos locais de vota頭o.

Se頭。川
Do Ato de Votar

Art. 290 -Observar-se－白 no ato de votar o seguinte:
1 . antes de ingressar no recinto da cabine, o eleitor deve apresentar a Mesa Eleitoral
titulo de eleitor e documento de identidade com foto;
§10 Na ausencia do Titulo de Eleitor, somente ser白 permitido o voto, se localizado o
nome do eleitor no caderno de vota弾o, o eleitor apresentar documento 面cial de
identidade com foto e conhea previamente a zona e a se頭o correspondente.
li-os mesarios yeni石car含o no caderno de vota頭o o nome do eleitor, o nomero do
documento com fotografia e o nUmero do Titulo de Eleitor;
川－ ap6s o registro e confe陣ncia dos dados, o eleitor assinar白 o caderno de vota頭o;
lv-a Mesa Eleitoral da伯 autoriza頭o para o eleitor recolher-se a cabine de vota頭。
para registrar seu voto;
Art. 300 -Seほo considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pe厨 Secretarias de Seguran卿 Pロblica, pelos institutos de
ldentifica 白o e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 6 rg白os
石＄calizadores de exercicio pro石ssional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro
valido; certificado de reservista; carteiras funcionais do Minist白rio POblico; carteiras
funcionais expedidas por org言o pUblico que, por lei federal, valham como identidade;
carteira de trabalho; carteira nacional de habilita頭o (somente modelo com foto).
Art. 310 -N含o se庖o aceitos como documentos de identidade: certid6es de nascimento,
CPF, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem
documentos ilegiveis, nao identi石ぬveis e/ou dani石cados.
Art. 320 -O eleitor que n含o apresentar a documenta頭o exigida nao te伯 direito a voto.
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Se戸01V
Do Encerramento
Art. 330 -O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a hora do encerramento
da vota頭o e existindo eleitores, distribui伯 senha para vota頭o dos presentes no
recinto.
Art. 34-Encerrada a vota頭o ser白 elaborada a Ata pelo Secret白rio, devendo ser
assinada pelos demais membros da Mesa e pelos fiscais presentes.
Se頭oV
Da Mesa Eleitoral
Art. 35-A Mesa Ele廿oral se伯 Composta por
1'Presidente;
li -Secret白rio;
川－ Mes白「io.
Art. 360 -Compete 白 Mesa Eleitoral:
1-receber os votos dos eleitores;
II-resolver os incidentes verificados durante os trabalhos de vota頭o e da apura頭o,
encaminhando a CEE as quest6es 肩o resolvidas;
Ill-compor a Mesa Apuradora.
Art. 370 -S含o impedidos de compor as Mesas Eleitorais os c6njuges, companheiros,
ascendentes e descendentes, parentes colaterais ou a石ns at白 o terceiro grau dos
candidatos a Conselheiros Tutelares.
Se頭oVI
Da Fiscaliza頭o das Mesas Eleitorais
Art. 380 -Os candidatos concorrentes poder白o designar at6 02 (dois）石soais, por local
de vota頭o, devendo requerer o credenciamento perante a Comiss白o Especial
日eitoral.
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A比 390 -Se伯 admitido em cada Mesa Eleitoral apenas 01 (um) fiscal por vez.
Art. 4Q0 -Seo 石scal yeni石car alguma irregularidade dever自 comunicar ao Presidente da
Mesa 日eitoral onde estiver atuando.
§10 0 Presidente da Mesa Eleitoral yeni石car白 a natureza da irregularidade apontada
pelo 石scat e toma伯 as provid白ncias para corrigi-la, se procedente.
§20 Caso seja indeferida a irregularidade apontada pelo fiscal, o Presidente da Mesa
deve伯 constar em ata da Mesa Eleito旧1.
§30 Caso o Presidente da Mesa Eleitoral nao consiga resolver a ocorr白ncia yeni石cada,
deve伯 entrar em contato imediatamente com um membro da CEE para auxilia-lo,
devendo registrar em ata as onienta96es recebidas e provid白ncias adotadas.
Art. 410 -N白o ser白 permitida a acumula頭o de cargo de fiscal com o de membro da
Mesa Eleitoral, ou de qualquer outro cargo decorrente do Processo de Escolha.
A:tl. 420 -Os 石scais que atuarem perante as Mesas Eleitorais deve商o assinar as atas
no encerramento dos trabalhos, caso estejam presentes.
Art. 430 -Os candidatos 叙卸喜o cons旧erados 石scais natos.

Se頭o VII
Da Apura戸o dos Votos
Art. 440 -A apura 白o dos votos seは realizada no Col白gio Estadual Jose Joaquim
Cardoso.
Art. 450 -A CEE determinar a abertura da apura頭o.
Art. 460 -Na fase de apura 白o da urna eleitoral se伯 permitido ingresso ao recinto
apenas dos candidatos, dos membros da Comiss含o Especial Eleitoral, dos
Conselheiros do CMDCA de Malhador/SE e dos representantes do Ministerio Poblico.
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Se弾o VIII
血Im叫qna頭o ao Processo de Apura頭。
Alrt. 470 -Alem da impugna頭o de candidatura prevista nesta Resolu頭o, qualquer
cidad白o, no gozo de seus direitos polticos, poder白 protocolar pedido de impugna弾。
quanto ao processo de apurag白o, sem prejuizo ou paralisag白o do procedimento.
CAPITULO V
DO RESULTADO DA ELEICAO
Art. 480 -Concluldos os trabalhos da Comiss白o Especial Eleitoral lavrar-se-a Ata
respectiva que ser白 encaminhada ao CMDCA de Malhador/SE, com o resultado 石nal do
Processo de Escolha.
Pa層grafo ロnico. Concluida a apura 白o dos votos, o Plen白rio do CMDCA deve
publicar o resultado da elei頭o, em ordem decrescente de vota頭o, com o nUmero de
votos obtidos pelos candidatos.
CAPITULO VI
CURSO DE FORMACAO
A比 490 -O CMDCA convoca伯 os candidatos para participar do curso de forma頭o de
ca伯ter eliminat6rio.
Art. 500 -Os candidatos eleitos (titulares e suplentes) devem participar
o1rigatoriamente de curso de forma頭o regulado e promovido pelo CMDCA, a ser
旧alizado antes da diploma頭o.
Art. 510 -Os candidatos eleitos devem cumprir frequencia minima de 80% (oitenta por
cento), sob pena de nao serem diplomados ressalvados as justi石cativas I凶ais.
§10 Somente o impedimento legal autoriza伯 a suspensao da posse e a capacita戸。
noutra data.
§20 No caso previsto no caput deste artigo, o suplente ser白 chamado para compor o
Conselho Tutelar provisoriamente, na forma desta Resolug白o.
10

CONSELHO MUTICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
Nい山HADOR-SE
CAPITULO VII
DAS DISPOSI96ES FINAIS
Art.530 -.A nomea弾o dos Conselheiros Tutelares eleitos deve ser concomitante com o
trmino do mandato dos Conselheiros em exercIcio.
Art. 540 -A posse dos Conselheiros Tutelares ocorre伯 no dia 10 de janeiro de 2020,
com exerclcio imediato, conforme Edital 01/2019 do CMDCA.
角贈g1旧fo 加Ico. Caso o candidato n白o tome posse por qualquer m面vo, sem previa
justi石cativa, ser自 automaticamente substitufdo pelo respe面vo suplente, que passa伯 a
ocupar o cargo como titular.
A比 550 -Oco四ndo desis憶ncia do suplente ou se este nao tomar posse ou enぬr em
exerclcio, se伯 chamado para ocupar a vaga o candidato subsequente, de aco川o com
ao川em de classifica頭o.
Art. 560 -A Comissao Especial do Processo de Escolha encaminha伯 eventuais
irregularidades ocorridas durante o processo de escolha que nao est白o contempladas
no escopo desta Resolu頭o ao Plen白rio, sem prejulzo de medidas de o吋em
administrativa, civil e criminal, ap6s o trmino do processo de escolha se伯o rem節das
a Comissao de Conselho Tutelar.
Art. 570 一 Esta Resolu弾o entra em vigor ap6s a sua publica弾o.

Malhador/Se, 02 de Agosto de 2019.

各、－いロ，気 dD ぐβP:' 1 (11し二ぐ・い民・
Luciana do Espirito Santo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente
、 iht 1

竺Jぷ，で“ 議‘ 。
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Ratificag白o da CEE:
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1. J無編rad

resentante Governamental 一 Secretaria de Saode
＿ 夙舞多ル加

2. 3ivaIda Lima Santos.

Representante Governamental 一 Sec鳳aria de Educa頭。
軒1 、
3. Jos白
t
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K
prese》 teN百o Governamental 一 Entidade Reliaiosa
娩修 れ反lmらえ犬V ⑩
4/Maria A (enir Alves dos Santos.
Representante N白o Governamental 一Associag白。
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