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RESOLUÇÃO Nº 10/ 2019 

 

Dispõe sobre o Processo de Eleição dos membros do Conselho Tutelar no Município de 

Pimenta/MG. 

 

O CMDCA, no uso de suas atribuições e; Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei Municipal nº 1349/2004 e fundamentado na 

Resolução nº 007 de 26 de março 2019,  

RESOLVE: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Serão realizadas eleições para os membros do Conselho Tutelar do Município de 

Pimenta/MG, em 06 de outubro de 2019, na Escola Estadual “Padre José Espíndola”, de 08:00 às 

17:00 horas. 

  

Art. 2º. Nas eleições serão utilizadas urnas de lona fornecidas pelo Cartório Eleitoral de 

Formiga/MG; cédulas aprovadas e confeccionadas segundo as orientações e deliberações do 

CMDCA, bem como os demais recursos humanos e materiais necessários para o bom andamento do 

pleito. 

 

Art. 3º. A votação ocorrerá em três(03) seções, assim distribuídas: 

I-  Seção um(1)- Votarão os eleitores cujo nome se inicia coma as letras: A,B,C,D,E,F,G,H e I; 

II- Seção dois(2)-Votarão os eleitores cujo nome se inicia coma as letras: J,K,L e M; 

III-Seção três(3)- Votarão os eleitores cujo nome se inicia coma as letras: 

N,O,P,Q,R,S,T,U,V,,W,X, Y e Z.  

Parágrafo Único: As seções poderão ser agrupadas caso haja necessidade 

 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 4º. Poderão votar: 

I-  Os cidadãos que apresentarem documento oficial de identificação com foto; 

II- Os cidadãos cujo nome conste na lista de eleitores; 

II- Os cidadãos cujo título tenha sido solicitado à Justiça Eleitoral até a data 05/07/2019. 
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§ 1º. São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor: 

I - carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, 

inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei; 

II - certificado de reservista; 

III - carteira de trabalho; 

IV - carteira nacional de habilitação. 

 

Art. 5º. Terão preferência, os componentes da Mesa Receptora, os eleitores maiores de 60 

(sessenta) anos, os enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e as 

mulheres grávidas e lactantes. 

 

Art. 6º. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por pessoa 

de sua confiança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente à Comissão Eleitoral. 

 

Art. 7º. Caso necessária a inutilização de cédulas de votação por erro do eleitor que solicitar nova 

cédula, o fato deverá ser registrado esse fato, com o recolhimento e armazenamento da cédula 

inutilizada em separado, nela grifando a expressão “INUTILIZADO” ou similar. 

 

 

DA MESA RECEPTORA 

 

Art. 8º. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa Receptora de votos. 

 

Art. 9º. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um Presidente e dois Mesários nomeados e 

convocados pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 10. No horário de almoço, café ou outra eventualidade o mesário deverá assumir a presidência 

da mesa. 

 

Art. 11. Após a apresentação do eleitor para votar, o mesário deverá certificar se o nome do eleitor 

consta na listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

 

Art. 12. Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo será encaminhado à cabina de votação, 

devendo o mesário colher sua assinatura em folha própria. 

 

Art. 13. Cabe ao mesário substituir o Presidente, quando necessário, de modo que haja sempre 

quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, 

assinar a ata da eleição. 
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DA APURAÇÃO 

Art. 14. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após o término da votação, ficando cada 

seção responsável pela apuração e emissão do boletim de urnas, bem como lavrar ata de votação, e 

em seguida encaminhá-los ao Presidente da Comissão. 

  

Art. 15. A contagem se dará mediante separação das cédulas por candidato em envelopes a fim de 

facilitar o processo. 

 

Art. 16. Após finalizar os boletins de urna de todas as seções, será feito o somatório destes para 

emissão do boletim final, em que uma cópia ficará afixada no local da votação.  

 

Art. 17. Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e um suplente para o 

acompanhamento do processo de apuração. 

 

Art. 18. O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão Organizadora com 

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

 

Art. 19. O fiscal deverá estar identificado com crachá. 

 

Art. 20. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, com base no edital nº 

007 de 26 de março de 2019. 

 

 

 

Pimenta, 11 de setembro de 2019.             

                       

 

 

                                                                                          Sonia Maria da Silveira 

                                                                                            Presidente do CMDCA 

 


