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EDITAL Nº 012/2019 

 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município 

de Alta Floresta-MT, usando as atribuições que lhe conferem a Lei Municipal 2020/2012 do 

CMDCA/AF, INFORMA a toda comunidade em geral que Anula-se a Eleição do Dia 06 de 

Outubro de 2019, para Conselheiros Tutelares de Alta Floresta, por detecção de ausência de 

Assinaturas no Livro e alguns eleitores com domicílio Eleitoral de outros Municípios terem 

votado, convoca-se a Nova Eleição para o dia 24 de Novembro de 2019 para Conselheiros 

Tutelares do município de Alta Floresta – MT.  

 

 

01-DA CAMPANHA/PROPAGANDA ELEITORAL: 

A) Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de  

distribuição de panfletos; 

B) É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou particular; 

C) O material de divulgação das candidaturas não poderá vincular o nome de 

patrocinadores; financiadores ou similares; 

D) Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência a este 

edital; 

F) Serão consideradas condutas vedadas, os candidatos que fizerem propagandas eleitorais 

em meios de comunicação, através de entrevistas em Rádios, Jornais, Tvs, outdoors ou 

faixas;  

G) Será permitido aos Candidatos, fazerem campanha através de Redes Sociais (facebook, 

Whatsapp);  

H) a propaganda dos candidatos somente será permitida após a divulgação da data da nova 

eleição.  

I) Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir denúncias referentes à propaganda 

eleitoral podendo determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do 

material e a cassação de candidatura; 

J) – A propaganda eleitoral pessoal será realizada sob a responsabilidade do candidato. 

L) – Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que a 

candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 24 horas, pós-notificação; 
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M) – Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em 02 (dois) dias; 

N) Toda a apuração será feita no Centro cultural de Alta Floresta – MT sob a fiscalização da 

Comissão Eleitoral, que decidirá quanto a impugnação de votos e urnas quando for o caso; 

O) Urnas que tiverem votos impugnados deverão ser devidamente apuradas e ao final 

lacradas; 

§ 1º – Na ata de apuração deverá constar o número de votos impugnados e a indicação de 

que os mesmos se encontram em separado; 

§ 2º – A ata de apuração deve ficar anexa à urna apurada; 

P) A Comissão Eleitoral decidirá, em definitivo, os recursos quanto à validade de votos e 

violação de urna; 

Q) Do resultado final da eleição cabe recurso ao Conselho Municipal dos Direito da Criança 

e do Adolescente, o qual deverá ser apresentado em 48 horas a contar da data de sua 

publicação oficial; 

§ 1º – O recurso deverá ser formulado por escrito e devidamente fundamentado; 

§ 2º–O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente decidirá sobre os 

recursos apresentados em reunião convocada exclusivamente para este fim; 

R) – Os recursos e impugnações não terão efeito suspensivo. 

 

2. Das Proibições  

 

A) É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 

concorrentes; 

 

B) Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição; 

 

C) É vedada a utilização de faixas, outdoors e outros meios não previstos neste edital; 

 

D) É vedado ao conselheiro tutelar promover campanha durante o exercício de sua jornada 

de trabalho; 

 

E) É vedada a formação de chapas de candidatos; cada candidato deverá concorrer 

individualmente; 

 

F) É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

promover campanha para qualquer candidato. 
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3. DA DESISTÊNCIA 

 

 O Candidato que desistir de sua candidatura deverá apresentar ao CMDCA – Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

3.1 – Declaração por escrito da sua Desistência, contendo cópia dos documentos pessoais e 

com assinatura na mesma 

3.2 – A Declaração de Desistência deverá estar Registrada em cartório. 

3.3 – O candidato deverá apresentar a Declaração de Desistência, até o dia 31 de Outubro de 

2019, até às 13hs, aos cuidados do CMDCA/Comissão eleitoral. 

 

 

4.  Da votação:  

A) O local de votação será Escola Municipal Benjamin de Pádoa 

B) A votação ocorrerá no período de 08:00h  (oito) às 17:00 h (dezessete horas) do dia 

24/11/2019; 

C) Às 17 h (dezessete horas) do dia da eleição serão fechados os portões ficando somente os 

presentes os que se encontrarem nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito de votar; 

D) Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal para o acompanhamento do 

processo de votação e apuração; 

E) O nome do fiscal deverá ser indicado à Comissão Organizadora, através de Ofício, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação; 

F) No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá, sendo esse crachá, de 

responsabilidade do candidato. 

G) Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá a votação; 

H) O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de 

identificação. 

I) No local de votação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

indicará as Mesas Receptoras que serão compostas por 01 (um) Presidente e 02 (dois) 

Mesários, bem como os respectivos suplentes. Não poderão ser nomeados Presidentes e 

Mesários os candidatos e seus cônjuges, bem como seus parentes, ainda que por afinidade. 

 

J) Todo empregado e/ou servidor público que for convocado para trabalhar nas eleições terá 

dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições. Para ter direito a folga descrita no 

parágrafo anterior o cidadão deverá apresentar declaração expedida pelo Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo do salário, 

vencimento, ou qualquer vantagem. 
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K) Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a indicação 

da junta Apuradora bem como coordenar a apuração dos votos, garantida, em todas as fases, 

a fiscalização do Ministério Público. 

L) – O eleitor que não tiver seu nome no livro, assinará uma folha anexa, contendo seu 

nome completo, título eleitoral e assinará a folha/planilha anexa.  

5. Mesa de votação 

A) As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou servidores 

municipais indicados pelo CMDCA, devidamente cadastrados; 

B) Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes, por 

consanguinidade, até o segundo grau ou seu cônjuge ou companheiro. 

5.1 Compete à mesa de votação: 

A) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação; 

B) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências; 

C) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica; 

D) Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Organizadora 

 

6.  Apuração e da proclamação dos eleitos:  

A) Concluída a votação, os membros da mesa de votação deverão lavrar a Ata de Votação e, 

em seguida, iniciar a contagem dos votos, obrigatoriamente com a presença de fiscais 

devidamente credenciados; 

B) Lavrada a ata de apuração, os responsáveis pela contagem dos votos, encaminharão o 

mapa de votação à Comissão organizadora;  

C) A Comissão Organizadora, de posse de todos os mapas do processo de escolha, fará a 

contagem final, em seguida, proclamará os nomes dos eleitos, afixando boletins do resultado 

onde ocorreu a apuração final; 

D) O resultado deverá ser publicado oficialmente, abrindo prazo para interposição de 

recursos; 

E) O processo de apuração e da proclamação dos eleitos ocorrerá sob supervisão do 

CMDCA; 

F) Os cinco primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão 

empossados como conselheiros tutelares titulares, ficando os seguintes, observados a ordem 

decrescente de votação, como suplentes. 
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G) Conforme Art. 60 – Parágrafo Único da Lei 2.020/2012. Em caso de empate na 

classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

  

           I- Tiver maior idade 

 II – Maior tempo de experiência profissional 

 

7.- DOS IMPEDIMENTOS 

7.1- São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, 

padrasto ou madrasta e enteado, nos termos do artigo 140 do ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

7.2- Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à autoridade judiciária e ao 

representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude na 

Comarca, Foro Regional ou Distrital; 

 

8. – DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 

 

8.1. Dos Votantes:  

A) Poderão votar todos os eleitores acima de 16 anos, residentes no município de Alta 

Floresta - MT; 

B) Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de 

seu título de eleitor e documento de identidade que contenha foto; 

C) Cada eleitor poderá votar em 01 (um) candidato; 

D) Não será permitido o voto por procuração; 

E) Os Eleitores Portadores de Deficiências ou Pessoa Idosa que necessite de ajuda habilitará 

alguém da fila para auxiliá-lo;  

F) Não será permitido o voto de moradores de outros Municípios;  

G) O Eleitor não poderá, no momento da votação portar de quaisquer instrumentos 

eletrônicos (Celular, Telefone portátil, Maquina fotográficas/digital); 

9. – DA POSSE 
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A Posse dos Conselheiros Titulares ocorrerá em janeiro de 2020, para um mandato de 04 

(quatro) anos. 

 

10 – DA PUBLICAÇÃO 

 

Todos os Atos deste processo de Escolha serão amplamente divulgados no site da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta,  mural da Prefeitura, CREAS,  CRAS I Casa da Família e CRAS 

II Conviver. 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - Todos os atos do Processo de Seleção para Conselheiros Tutelares estarão disponíveis 

no mural da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, na Travessa Álvaro Teixeira Costa nº 50, 

no CRAS Casa da Família na Avenida Bom Pastor nº 152 – Bairro Jardim Guaraná - e no 

CRAS Conviver – Rua F 05. 

 

11.2 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão Eleitoral e membros do  

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 Alta Floresta – MT, 23 de Outubro de 2019. 

 


