ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR –
2020/2023
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP

REGULAMENTO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 17/2019 – 02 DE OUTUBRO DE 2019.

“Dispõe sobre o Regulamento das Eleições Unificadas para o
Conselho Tutelar – Ribeirão Pires – Quadriênio 2020/2023 e
dá outras providências”.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 4.622/2002 e pelo Decreto Municipal nº
6.057/2009, RESOLVE:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Para os fins deste Regulamento, considera-se:
I – Ata da eleição: a escritura de todos os fatos ocorridos durante a votação e a apuração.
II – Cabine indevassável: pequeno resguardo, dentro do qual o eleitor assinala em sigilo seu voto
na cédula eleitoral antes de depositá-la na urna de votação.
III – Cédula eleitoral: papel padronizado e oficial, por meio do qual os eleitores manifestam sua
opção por um dos candidatos ou candidatas.
IV – CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Pires/SP.
V – Comissão Especial Eleitoral: aquela designada pela Resolução CMDCA n. 10/2019 e alterada
pela Resolução CMDCA n. 14/2019.
VI – Diretoria do CMDCA: Presidente, Vice-Presidente ou Secretária do CMDCA, conforme previsto
no artigo 13, do Decreto n. 6.057/2009.
VII – Escrutinadores: conselheiros de direito que trabalharão na apuração dos votos.
VIII – Folha de votação: listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, que contém
informações dos eleitores. Esta listagem é usada para confirmação do nome e do Título do eleitor. Poderá
ser impressa ou em arquivo digital.
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IX – Folhas de apuração: instrumental fornecido pela Comissão Especial Eleitoral para
preenchimento dos dados de apuração.
X – Impugnação: ato de oposição verbal no decorrer dos trabalhos eleitorais.
XI – Livro Ata: caderno em que serão colhidos os dados e as assinaturas dos eleitores, bem como
onde constará a Ata da eleição, tanto no momento da votação, quanto no momento da apuração.
XII – Local de votação: espaço onde está localizado o ponto de votação em que serão
recepcionados os eleitores que exercerão o direito de voto, de acordo com o Edital n. 006/2019 do
CDMCA (D.O.M. de 06/09/2019). Nele funcionará a mesa receptora de votos.
XIII – Mesa receptora de votos: servidores designados que receberão os votos.
XIV – Recepção de votos: recebimento dos votos dos eleitores, durante as eleições, pela mesa
receptora, mediante depósito das cédulas em urnas.
XV – Recinto da apuração: ambiente delimitado para ocorrer a apuração.
XVI – Recinto da mesa receptora: ambiente delimitado para ficar a mesa receptora.
XVII – TRE: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
XVIII – Urna: recipiente em que são depositados os votos no decorrer das eleições.

DOS CANDIDATOS E CANDIDATAS

Art. 2º. Somente podem ser votados os candidatos e candidatas constantes do Edital n. 005/2019
do CMDCA (D.O.M. de 30/07/2019).

DO VOTO SECRETO

Art. 3º. O voto para Conselheiro Tutelar é facultativo e secreto.
Art. 4º. O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:
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I – Uso de cédulas eleitorais de acordo com o modelo aprovado pela Comissão Especial Eleitoral e
previamente apresentado ao Ministério Público.
II – Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o efeito de assinalar na cédula o candidato
ou candidata de sua escolha e, em seguida, fechá-la.
III – Verificação da autenticidade da cédula eleitoral fechada por presidentes, ou mesários, ou
suplentes, ou conselheiros de direito, ou fiscais, à vista das rubricas do verso.
IV – Emprego de urnas que assegurem a inviolabilidade do voto e sejam suficientemente amplas
para que não se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas.
Parágrafo único. A inviolabilidade do voto será garantida mediante a lacração das urnas,
conforme procedimentos descritos nos artigos 27 e seguintes deste Regulamento.

DO ELEITOR

Art. 5º. Observar-se-á, quanto ao eleitor, o seguinte:
I – Só poderá votar o eleitor que estiver munido de documento original com foto e Título de
Eleitor, ou e-Título.
II – O eleitor só poderá votar no local correspondente à sua zona e seção eleitoral indicado no
ANEXO I do Edital n. 006/2019 do CMDCA (D.O.M. de 06/09/2019), sendo vedado ao eleitor votar em
local diverso daquele previamente determinado.
III – O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de
identificação.
IV – O eleitor cego poderá contar com o apoio de pessoa de sua confiança para votar.
V – A mesa receptora poderá exigir a exibição dos documentos originais de identidade e do Título
de Eleitor, confrontando a assinatura com a feita na presença da mesa pelo eleitor, e mencionando na Ata
a dúvida suscitada.
Art. 6º. Será impedido de votar o eleitor cujo nome não figure na folha de votação fornecida pelo
TRE, ainda que apresente título correspondente à seção e documento que comprove a sua identidade.
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do caput, a mesa receptora fará constar a ocorrência no
Livro Ata e orientará o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação.

DO ATO DE VOTAR

Art. 7º. Observar-se-á na votação o seguinte:
I – O eleitor apresentará seu documento original com foto e seu Título de Eleitor à mesa
receptora, a qual verificará se o eleitor pertence aquele local de votação e se consta na folha de votação.
II – O eleitor que pertencer aquele local de votação e constar na folha de votação estará apto a
votar e receberá a cédula eleitoral devidamente rubricada pelo presidente e 2 (dois) mesários, devendo o
eleitor conferi-la antes de votar.
III – Na cabine indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 (um) minuto, o eleitor
indicará o candidato ou candidata de sua preferência assinalando com uma cruz, ou de modo que torne
expressa a sua intenção, e dobrará a cédula nos locais indicados no seu verso.
IV – Ao sair da cabine, e com a cédula fechada, o eleitor fará vista das rubricas do verso da cédula
ao presidente, ou aos mesários, ou ao suplente, ou ao conselheiro de direito ou ao fiscal, para que
verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída. Após, e sendo a mesma cédula, a depositará na urna.
V – Introduzida a cédula eleitoral na urna, o eleitor assinará o Livro Ata e, após, o mesário
devolverá os documentos ao eleitor.
§ 1º. Se no procedimento do inciso IV a cédula eleitoral não for a mesma entregue pela mesa
receptora, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável e a trazer seu voto na cédula que
recebeu; se não quiser tornar à cabine ou, retornando, não trouxer a cédula de votação oficial, ser-lhe-á
recusado o voto, anotando-se a ocorrência no Livro Ata, ficando o eleitor retido pela mesa até o término
da votação ou até a apresentação da cédula eleitoral oficial, bem como ficando impedido de assinar o
Livro Ata.
§ 2º. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao se recolher à cabine, verificar que a cédula está
estragada ou, de qualquer modo, viciada ou, ainda, se ele próprio, por imprudência ou ignorância, a
inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da mesa, restituindo,
porém, a primeira cédula, a qual será imediatamente inutilizada e descartada à vista dos presentes e sem
quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado.
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§ 3º. Recusando-se o eleitor a assinar o Livro Ata, anotar-se-á a ocorrência na Ata da eleição.

DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 8º. As impugnações deverão ser feitas verbalmente e deverão constar na Ata da eleição,
sendo decididas pelos conselheiros de direito ou pelo presidente da mesa, no caso do art. 9º.
Art. 9º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais,
candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada antes do eleitor ser autorizado a votar.
Parágrafo único. O presidente da mesa deverá decidir de imediato sobre a impugnação à
identidade do eleitor, anotando no Livro Ata as impugnações aceitas, sendo que tais eleitores não serão
autorizados a votar.

DA CÉDULA ELEITORAL

Art. 10º. A cédula eleitoral seguirá o modelo aprovado pela Comissão Especial Eleitoral e
previamente apresentado ao Ministério Público, assegurada sua confecção de maneira tal que, dobrada,
resguarde o sigilo do voto.
Art. 11. As cédulas serão distribuídas exclusivamente pela Comissão Especial Eleitoral aos
conselheiros de direito, dentro de um envelope lacrado e assinado pela Diretoria do CMDCA, na sede do
CMDCA, no dia das eleições, 1 (uma) hora antes da abertura dos portões.
§ 1º. O conselheiro de direito designado para cada local de votação será responsável por levar o
envelope com as cédulas até o local de votação, bem como por fiscalizar e garantir sua inviolabilidade.
§ 2º. Existindo a necessidade de cédulas suplementares em determinado local de votação, o
conselheiro de direito requisitará à Comissão Especial Eleitoral, que providenciará a entrega em envelope
lacrado conforme previsto no caput deste artigo.
Art. 12. Na cédula eleitoral deverá constar o nome completo, o codinome registrado junto à
Comissão Especial Eleitoral, se houver, e o número do candidato ou candidata.
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Parágrafo único. Os candidatos e candidatas devem figurar na cédula eleitoral em ordem
alfabética, considerando o nome completo.

DAS MESAS RECEPTORAS

Art. 13. Cada local de votação corresponde a uma mesa receptora de votos.
Art. 14. Constituem a mesa receptora, preferencialmente, um presidente, dois mesários e um
secretário.
§ 1º. Não podem ser nomeados presidentes, mesários e seus suplentes:
I – Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e
também, o cônjuge.
II – Os membros de diretórios de partidos caso exerçam função executiva.
III – As autoridades e agentes policiais.
IV – Os Guardas Civis Municipais, mesmo que a título de mesário voluntário (conforme OfícioCircular TRE/SP n.º 3.825/10).
V – Funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo.
VI – Os que pertencerem ao serviço eleitoral.
VII – Os eleitores menores de 18 anos.
VIII – Os ocupantes dos cargos de Agente de Segurança Penitenciária, Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária, mesmo que a título de mesário voluntário (conforme Ofício-Circular TRE/SP n.º
3.825/10).
§ 2º. Os presidentes, mesários e suplentes serão nomeados preferencialmente entre os servidores
públicos municipais, os quais preencherão auto declaração de desimpedimento para o serviço nas
eleições, sob sua responsabilidade.
§ 3º. Os secretários também serão nomeados preferencialmente entre os servidores públicos
municipais.
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§ 4º. A mesa receptora de votos poderá funcionar com número de servidores diverso do previsto
no caput deste artigo, desde que respeitado o previsto em seu § 1º, incisos I a VIII, bem como o previsto
no artigo 15, parágrafo único.
Art. 15. Na ausência do presidente ou de mesário, o suplente assumirá a presidência ou a função
de mesário, com todas as suas atribuições, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade do processo eleitoral, fazendo-se constar a substituição no Livro Ata, ainda que
momentânea.
Parágrafo único. Se a mesa receptora ficar com menos de 3 (três) servidores públicos
desimpedidos, suspender-se-á a recepção de votos até que qualquer cidadão desimpedido possa compor
a mesa, ainda que momentaneamente, até o reestabelecimento da mesa por servidores desimpedidos,
anotando-se a ocorrência e os horários no Livro Ata.
Art. 16. O CMDCA publicará no Diário Oficial as nomeações que tiver feito até 24 (vinte e quatro)
horas antes do início da abertura dos portões, a fim de intimar os presidentes, mesários, suplentes e
secretários para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos.
Art. 17. Vícios na constituição das mesas receptoras que configurem os impedimentos descritos
no artigo 14, § 1º deste Regulamento poderão ser arguidos a um conselheiro de direito, que decidirá
imediatamente a questão e providenciará sua regularização, fazendo constar no Livro Ata.

DOS CONSELHEIROS DE DIREITO

Art. 18. Compete ao conselheiro de direito, além das atribuições já contidas em lei:
I – Garantir que as urnas, as cabines, as chaves, o Livro Ata, as cédulas de votação, as credenciais e
demais materiais necessários sejam entregues no local de votação designado.
II – Verificar se as listas de candidatos e candidatas estão afixadas nas cabines e se uma cópia
deste Regulamento está afixada na entrada do recinto da mesa receptora.
III – Verificar o documento do presidente, dos mesários, do suplente, dos secretários e dos fiscais,
entregando a eles suas credenciais.
IV – Assinar no Livro Ata, junto com o presidente, o horário de início da votação.
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V – Acompanhar a abertura das fendas das urnas de votação pelo presidente, na presença do
primeiro eleitor, junto com os mesários, assinando no Livro Ata.
VI – Autenticar, com sua assinatura, os lacres das urnas e os lacres das fendas das urnas.
VII – Manter a ordem no local de votação.
VIII – Decidir sobre as ocorrências do local de votação.
IX – Zelar pela preservação do espaço, das urnas, das cabines, das chaves, do Livro Ata, das listas
de candidatos e candidatas afixadas nas cabines e demais materiais da votação.
X – Verificar as rubricas das cédulas.
XI – Assinar no Livro Ata, junto com o presidente, o horário de encerramento da votação.
XII – Acompanhar a lacração das fendas das urnas pelo presidente quando do encerramento da
votação, junto com os mesários e, facultativamente, com o último eleitor, assinando no Livro Ata.
XIII – Receber do presidente as urnas lacradas, as cabines, as chaves, o Livro Ata e demais
materiais que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos, assinando no Livro Ata a entrega.
XIV – Entregar as urnas lacradas, as cabines, as chaves, o Livro Ata e demais materiais que tiverem
sido utilizados durante a recepção dos votos à Comissão Especial Eleitoral, no local de apuração.
Parágrafo único. Não existindo nenhum eleitor no término da sessão, as tarefas do último eleitor
poderão ser executadas, facultativamente, por qualquer cidadão desimpedido.
Art. 19. Será admitido que seja designado mais de um conselheiro de direito por local de votação,
concomitantemente ou em revezamento, sendo necessário que apenas um assine o Livro Ata e os lacres
ou, facultativamente, quantos mais houver, podendo os conselheiros de direito circular livremente pelos
locais de votação.

DO PRESIDENTE DA MESA

Art. 20. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir:
I – Organizar o local de votação, com o auxílio de mesários e secretários.
II – Afixar nas cabines de votação a lista dos candidatos e candidatas.
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III – Afixar na entrada do recinto da mesa receptora uma cópia deste Regulamento.
IV – Verificar se a urna, o envelope das cédulas eleitorais e o Livro Ata correspondem ao local de
votação, atestando no Livro Ata.
V – Declarar iniciada a votação, na presença de conselheiro de direito, fazendo constar no Livro
Ata o horário.
VI – Abrir as fendas das urnas de votação na presença do primeiro eleitor, junto com um
conselheiro de direito e com os mesários, fazendo constar no Livro Ata que as urnas se encontravam
lacradas e sem violações.
VII – Autenticar, com a sua rubrica, as cédulas de votação.
VIII – Autorizar o eleitor a votar.
IX – Receber e decidir as impugnações em relação à identidade do eleitor.
X – Verificar as rubricas das cédulas.
XI – Manter a ordem no local de votação.
XII – Comunicar imediatamente ao conselheiro de direito as ocorrências sobre as quais aquele
deva decidir.
XIII – Lavrar a Ata da eleição, descrevendo as ocorrências.
XIV – Zelar pela preservação do espaço, das urnas, das cabines, das chaves, do Livro Ata, das listas
de candidatos e candidatas afixadas nas cabines e demais materiais da votação.
XV – Declarar encerrada a votação, na presença de conselheiro de direito, fazendo constar no
Livro Ata o horário.
XVI – Lacrar as fendas de introdução de cédulas das urnas, na presença de um conselheiro de
direito, dos mesários e, facultativamente, do último eleitor, fazendo constar no Livro Ata.
XVII – Autenticar, com sua assinatura, os lacres das fendas das urnas.
XVIII – Entregar as urnas lacradas, as cabines, as chaves, o Livro Ata e demais materiais que
tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos ao conselheiro de direito, fazendo constar no Livro
Ata a entrega.
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Parágrafo único. Não existindo nenhum eleitor no término da sessão, as tarefas do último eleitor
poderão ser executadas, facultativamente, por qualquer cidadão desimpedido.

DOS MESÁRIOS

Art. 21. Compete aos mesários e, em sua falta, a quem os substituir:
I – Verificar, junto com o presidente, se a urna, o envelope das cédulas eleitorais e o Livro Ata
correspondem ao local de votação, assinando no Livro Ata.
II – Acompanhar a abertura das fendas das urnas de votação pelo presidente, na presença do
primeiro eleitor, junto com um conselheiro de direito, assinando no Livro Ata.
III – Localizar o nome do eleitor na listagem fornecida pelo TRE e disponibilizada pela Comissão
Especial Eleitoral, conferindo seu documento original com foto e seu Título de Eleitor, ou e-Título.
IV – Comunicar ao presidente se o eleitor está ou não apto a votar.
V – Autenticar, com a sua rubrica, as cédulas de votação.
VI – Entregar a cédula de votação ao eleitor apto a votar, após a autorização do presidente.
VII – Anotar no Livro Ata o número de ordem, o nome, o número do Título de Eleitor, o número
da zona, o número da seção e o número do documento de identidade do eleitor.
VIII – Verificar as rubricas das cédulas.
IX – Solicitar que o eleitor assine o Livro Ata em frente ao seu nome, após votar.
X – Devolver os documentos ao eleitor, após assinatura do Livro Ata.
XI – Acompanhar a lacração das fendas das urnas pelo presidente quando do encerramento da
votação, junto com o conselheiro de direito e, facultativamente, com o último eleitor, assinando no Livro
Ata.
XII – Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.
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DOS SECRETÁRIOS

Art. 22. Compete aos secretários e, em sua falta, a quem o substituir:
I – Orientar os eleitores na fila e verificar se pertencem aquele local de votação, conferindo seus
documentos.
II – Controlar a entrada e a movimentação das pessoas no local de votação.
III – Verificar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o Título de Eleitor.
IV – Abrir e fechar os portões dos locais de votação.
V – Cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas.

DOS HORÁRIOS DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art. 23. No dia marcado para a eleição, às 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos, o presidente da
mesa receptora, os mesários e o suplente verificarão se o local de votação está em ordem, nos termos das
competências já previstas nos artigos antecedentes.
Art. 24. As 8 (oito) horas, após a chegada de conselheiro de direito, supridas as deficiências,
declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos
eleitores presentes.
§ 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos
termos da Lei n. 10.048/2000.
§ 2º. Os membros da mesa, os candidatos e os fiscais deverão votar no correr da votação, depois
que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos,
ou no encerramento da votação.
§ 3º. Os conselheiros de direito, o presidente, os mesários, os secretários, os suplentes, os
candidatos e os fiscais deverão votar no local correspondente à sua zona e seção eleitoral indicado no
ANEXO I do Edital n. 006/2019 do CMDCA (D.O.M. de 06/09/2019), sendo vedado tor votar em local
diverso daquele previamente determinado.
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Art. 25. O recebimento dos votos começará às 8 (oito) e terminará às 17 (dezessete) horas.
Art. 26. Às 17 (dezessete) horas, os portões do local de votação deverão ser fechados pelos
secretários, podendo votar somente os eleitores que já estiverem presentes dentro do local de votação,
os quais deverão se dirigir imediatamente ao recinto da mesa receptora.

DA LACRAÇÃO DAS URNAS

Art. 27. A cerimônia de lacração das urnas ocorrerá as 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos, na
Sede do CMDCA, na Rua Conde de Sarzedas, n. 333, Jardim Pastoril, Ribeirão Pires/SP, com os
conselheiros de direito presentes, facultada a presença do representante do Ministério Público.
§ 1º. A Comissão Especial Eleitoral fornecerá lacre de papel, a ser colocado na parte superior da
urna e envolvido com fita adesiva de maneira a fechá-la completamente, deixando livre de fita adesiva os
espaços destinados às assinaturas de autenticação.
§ 2º. Todas as fendas de introdução das cédulas serão abertas ao mesmo tempo pelo presidente
da mesa, na presença do primeiro eleitor, junto com um conselheiro de direito e com os mesários,
fazendo constar no Livro Ata que a urna se encontrava lacrada e sem violações, nos termos do artigo 20,
inciso VI.
Art. 28. Encerrada a votação, as fendas de introdução das cédulas serão lacradas pelo presidente
da mesa antes das urnas serem transportadas para o local de apuração, observando-se os seguintes
critérios:
I – Todas as fendas deverão ser lacradas no mesmo momento, na presença de um conselheiro de
direito, dos mesários e, facultativamente, do último eleitor.
II – O presidente colocará o lacre de papel fornecido pela Comissão Especial Eleitoral na parte
superior da fenda de introdução das cédulas, de modo a cobri-la inteiramente, envolvendo-a com fita
adesiva, deixando livre os espaços destinados às assinaturas de autenticação.
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DA LACRAÇÃO DOS MATERIAIS APÓS A VOTAÇÃO

Art. 29. O Livro Ata, as cédulas eleitorais que sobrarem e demais materiais de papel que tiverem
sido utilizados durante a recepção dos votos serão colocados em envelope fornecido pela Comissão
Especial Eleitoral, lacrados pelo presidente e encaminhado junto às urnas ao local de apuração.

DO TRANSPORTE DAS URNAS

Art. 30. As urnas e demais materiais serão transportados do local de votação até o local de
apuração em carro oficial da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires.
Parágrafo único. Dentro do carro poderão ir, além do motorista, até 2 (dois) guardas civis
municipais e um conselheiro de direito, o qual terá a posse da urna e do envelope referido no art. 29.

DA QUANTIDADE DE URNAS

Art. 31. As urnas serão distribuídas observando-se os seguintes critérios:
I – O CRAS “Ouro Fino” contará com até 2 (duas) urnas.
II – O CRAS “Jardim Caçula” contará com até 2 (duas) urnas.
III – O CRAS “IV Divisão” contará com até 2 (duas) urnas.
IV – A Escola Municipal "Pastor Antonio Cumpian Silva" contará com até 3 (três) urnas.
V – A Escola Municipal "Comendador Abdalla Chiedde" contará com até 3 (três) urnas.
VI – A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires contará com até 5 (cinco) urnas.
Parágrafo único. Até três urnas ficarão à disposição da Comissão Especial Eleitoral para serem
utilizadas nos locais que delas necessitarem em caráter suplementar ou extraordinário.
Art. 32. Existindo a necessidade de dispor de urna suplementar, será solicitada a urna lacrada à
Comissão Especial Eleitoral.
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DO LIVRO ATA DO LOCAL DE VOTAÇÃO

Art. 33. O presidente será responsável por lavrar a Ata da eleição no Livro Ata referente ao seu
local de votação, preenchendo os modelos fornecidos pela Comissão Especial Eleitoral, fazendo constar:
I – Os nomes dos membros da mesa que tenham comparecido, inclusive o suplente.
II – Os nomes dos conselheiros de direito que acompanharam o local de votação.
III – As substituições de presidente e mesários ocorridas durante a eleição.
IV – A causa, se houver, do retardamento para o começo da votação.
V – O número, por extenso, dos eleitores que compareceram e votaram.
VI – O motivo de não haverem votado alguns dos eleitores aptos que compareceram, se houver.
VII – As impugnações apresentadas, assim como as decisões sobre elas proferidas, tudo em seu
inteiro teor.
VIII – A razão de interrupção da votação, se houver, e o tempo de interrupção.
IX – A ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes no Livro Ata, ou a
declaração de inexistência.
§ 1º. Em caso de insuficiência de espaço nos modelos destinados ao preenchimento, o presidente
prosseguirá em outra folha, preferencialmente seguinte, mencionado esse fato na própria Ata.
§ 2º. Assinarão a ata o presidente, os mesários, o conselheiro de direito e, facultativamente,
eleitores, fiscais e candidatos que presenciarem os atos.

DA FISCALIZAÇÃO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO

Art. 34. Só poderá figurar como fiscal aquele previamente inscrito junto ao CMDCA, nos termos
da Resolução CMDCA n. 16/2019 (D.O.M. de 24/09/2019).
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Art. 35. Poderá permanecer no local de votação um fiscal por candidato, seja titular ou suplente,
desde que regularmente inscrito junto ao CMDCA, nos termos da Resolução CMDCA n. 16/2019 (D.O.M.
de 24/09/2019) e desde que pertencente aquele local de votação.
Art. 36. O fiscal poderá ser substituído pelo seu suplente a qualquer momento no curso dos
trabalhos eleitorais, bem como o suplente pelo seu titular, devendo as substituições ser comunicadas ao
presidente da mesa.
Art. 37. É vedado ao suplente de fiscal substituir mais de um fiscal.
Art. 38. No recinto da mesa receptora poderá permanecer até um fiscal por urna.
Parágrafo único. Existindo mais fiscais inscritos do que o número de urnas, será feito
revezamento a cada 1 (uma) hora, sendo que os fiscais excedentes poderão permanecer no local de
votação, desde que fora do recinto da mesa receptora e desde que não exista mais de um fiscal do
candidato dentro do local de votação.
Art. 39. Todos os fiscais deverão estar com a credencial visível.
Art. 40. Os candidatos e candidatas poderão circular livremente nos locais de votação, desde que
devidamente identificados com documento original com foto.
Art. 41. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os
conselheiros de direito, os fiscais e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
Parágrafo único. Exceto para votar, é vedado ao candidato ou candidata permanecer no recinto
da mesa receptora de votos.
Art. 42. O presidente da mesa ou um conselheiro de direito farão retirar do recinto da mesa ou do
local de votação quem não guardar a ordem e compostura devidas ou estiver praticando qualquer ato
atentatório à liberdade eleitoral.
Art. 43. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu
funcionamento, salvo os conselheiros de direito do CMDCA, os representantes do Ministério Público e a
autoridade judicial.
Art. 44. A força armada não poderá se aproximar do local de votação, ou nele penetrar, sem
ordem do presidente da mesa ou de conselheiro de direito.
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DA APURAÇÃO

Art. 45. A apuração será centralizada, ocorrerá na Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires e só terá início quando todas as urnas chegarem ao local.
Art. 46. A apuração será realizada pelos conselheiros de direitos escrutinadores e,
facultativamente, por até 1 (um) fiscal de cada candidato e candidata, em recinto específico destinado
para este fim.
Parágrafo único. Eleitores e candidatos poderão esperar no local de apuração, desde que fora do
recinto de apuração.
Art. 47. Os conselheiros escrutinadores e os fiscais que iniciarem a apuração deverão permanecer
até o final, sendo vedada a troca de informações da apuração antes do seu término, exceto aquelas
fornecidas oficialmente pelo CMDCA.
Parágrafo único. Se, por motivo de força maior, precisar se retirar do local de apuração o
conselheiro ou o fiscal, não poderá retornar ao recinto de apuração.
Art. 48. Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos.
Art. 49. Serão apuradas até 02 (duas) urnas por vez, por local de votação, seguindo-se a seguinte
ordem quanto aos locais de votação:
I – Urnas do CRAS “Ouro Fino”.
II – Urnas do CRAS “Jardim Caçula”.
III – Urnas do CRAS “IV Divisão”.
IV – Urnas da Escola Municipal "Pastor Antonio Cumpian Silva".
V – Urnas da Escola Municipal "Comendador Abdalla Chiedde".
VI – Urnas da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires.
Art. 50. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída.
Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas de
apuração serão recolhidas à urna e esta será fechada e lacrada, o que constará em Ata, recomeçando a
contagem quando voltar à apuração.
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DA ABERTURA DA URNA

Art. 51. Antes de abrir cada urna, os conselheiros verificarão, fazendo constar no Livro Ata
próprio da apuração:
I – Se há indício de violação da urna.
II – Se o Livro Ata está regularmente preenchido.
III – Se a eleição se realizou no dia, hora e local designados.
§ 1º. Se houver indício de violação fraudulenta da urna, antes da apuração, os conselheiros de
direito presentes examinarão a urna, facultada a assistência do representante do Ministério Público. Se
concluírem pela existência de violação, os votos serão anulados. Se concluírem pela inexistência de
violação, far-se-á a apuração regularmente.
§ 2º. A irregularidade no preenchimento do Livro Ata e o horário de realização da eleição
constante do Livro Ata não constituirão motivos de anulação dos votos das urnas daquele local de
votação, desde que não resultem de fraude comprovada.
§ 3º. Serão anulados os votos das urnas da mesa receptora cujo Livro Ata indicar que a eleição se
realizou em dia ou local diversos dos designados, salvo por motivo de força maior ou por erro material.
Art. 52. As urnas que tiverem seus votos anulados serão apuradas em separado, fazendo constar
no Livro Ata da apuração.
DA CONTAGEM DOS VOTOS

Art. 53. As cédulas eleitorais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em
voz alta pelos conselheiros de direito.
Art. 54. Serão anuladas todas as cédulas que:
I – Contenham mais de 01 (um) candidato/a assinalado/a.
II – Contenham rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor.
III – Estejam em branco.
IV – Não estejam rubricadas.
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V – Não correspondam ao modelo oficial.
VI – Tenham o sigilo violado.
Parágrafo único. Após fazer a declaração de voto nulo e antes de ser anunciado o voto seguinte,
será aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo que permita identificar a
cédula anulada.
Art. 55. As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa
oportunidade.
Art. 56. Concluída a contagem dos votos de cada urna, os conselheiros preencherão na folha de
votação, conforme modelo fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, o resultado da respectiva urna, na
qual serão consignados:
I – O número de votantes.
II – A votação individual de cada candidato.
III – A quantidade de votos válidos.
IV – A quantidade de votos nulos.
V – O total de votos.
Art. 57. Concluída a contagem dos votos de cada local de votação, e antes de se iniciar a
contagem de votos do próximo local, os conselheiros preencherão na folha de apuração o resultado do
respectivo local de votação, conforme modelo fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, na qual serão
consignados:
I – O número de votantes.
II – A votação individual de cada candidato.
III – A quantidade de votos válidos.
IV – A quantidade de votos nulos.
V – O total de votos.
Parágrafo único. Não poderá ser iniciada a apuração dos votos do local de votação subsequente
sem que todos votos sejam registrados.
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Art. 58. Abertas todas as urnas de determinado local de votação, os conselheiros verificarão se o
número de cédulas eleitorais corresponde ao número de votantes indicados no Livro Ata daquele
local.
Parágrafo único. A incoincidência entre o número de votantes e o número de cédulas eleitorais
encontradas nas urnas não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude
comprovada, devendo cada caso ser analisado pelos conselheiros de direito presentes, facultada a
assistência do representante do Ministério Público.

DO LIVRO ATA DO LOCAL DE APURAÇÃO

Art. 59. Os conselheiros de direito serão responsáveis por lavrar a Ata da eleição no Livro Ata
referente ao local de apuração, preenchendo os modelos fornecidos pela Comissão Especial Eleitoral,
fazendo constar:
I – Os nomes dos conselheiros de direito escrutinadores.
II – Os nomes dos fiscais dos candidatos que estiveram presentes.
III – O nome do representante do Ministério Público.
IV – As impugnações apresentadas, assim como as decisões sobre elas proferidas.
V – A razão de interrupção de apuração de urna, se houver, e o tempo de interrupção.
VI – As folhas de apuração.
VII – A ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes no Livro Ata, ou a
declaração de inexistência.
§ 1º. Em caso de insuficiência de espaço nos modelos destinados ao preenchimento, o
conselheiro prosseguirá em outra folha, preferencialmente seguinte, mencionado esse fato na própria
Ata.
§ 2º. Assinarão a ata os conselheiros de direito presentes, os fiscais presentes e o representante
do Ministério Público presente.
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DA FISCALIZAÇÃO DA APURAÇÃO

Art. 60. Só poderá figurar como fiscal aquele previamente inscrito junto ao CMDCA, nos termos
da Resolução CMDCA n. 16/2019 (D.O.M. de 24/09/2019).
Art. 61. Poderão fiscalizar a apuração dos votos até 1 (um) fiscal por candidato, seja titular ou
suplente, desde que regularmente inscrito junto ao CMDCA, nos termos da Resolução CMDCA n. 16/2019
(D.O.M. de 24/09/2019), independentemente do local de votação que fiscalizou.
Art. 62. Todos os fiscais deverão estar com a credencial visível.
Art. 63. Só poderão permanecer no recinto específico destinado para a apuração os conselheiros
de direito, o representante do ministério público e os fiscais.
Parágrafo único. Eleitores e candidatos poderão esperar no local de apuração, desde que fora do
recinto de apuração.
Art. 64. A Diretoria do CMDCA fará retirar do recinto da apuração ou do local de apuração quem
não guardar a ordem e compostura devidas ou estiver praticando qualquer ato atentatório à liberdade
eleitoral.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 65. O CMDCA fará divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo
de escolha.
§ 1º. Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a ocorrência de
alguma das vedações legais, sendo os demais candidatos considerados suplentes pela ordem de votação.
§ 2º. Ficando entre os 05 (cinco) mais votados 2 (dois) ou mais candidatos ou candidatas
incompatíveis entre si, será considerado eleito o candidato ou candidata com maior número de votos,
sem prejuízo de figurar enquanto suplente o candidato ou candidata que não for eleito por
incompatibilidade.
§ 3º. Em caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato ou candidata com a
idade mais elevada.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 66. Compete ao CMDCA resolver e decidir sobre lacunas e casos omissos, podendo alterar
este Regulamento a qualquer tempo.
Art. 67. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos
sobre o Edital n. 001/2019 – Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar e revogando as disposições em
contrário.

Ribeirão Pires, 02 de outubro de 2019.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA

