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RESOLUÇÃO Nº 004/CMDCA/2019 
EM 08 DE AGOSTO DE 2.019 

 
“Regulamenta o Processo de Escolha 
dos Membros do Conselho Tutelar de 
Nova Mamoré”. 

 

 

Considerando o Artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA) que estabelece que o processo 
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e 
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público; 
 
Considerando as atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 276/GP/1999, que dispõe sobre 
a criação do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; 
 

Considerando a Lei Federal Nº. 12.696/2012 definindo que o processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo território nacional a cada 
4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição 
presidencial; 
 

Considerando a Resolução CONANDA Nº 170/2014, que dispõe sobre o processo de escolha 
em data unificada em todo o território nacional, além de outras providências, 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Mamoré – CMDCA, 
através da Comissão Especial de Eleição para Escolha dos Conselheiros Tutelares do 
Município de Nova Mamoré, para o quadriênio 2020/2023, 
 
 

R E S O L V E 
 

 

Artigo 1º- A presente resolução regulamenta o Processo de Escolha dos membros do 
Conselho Tutelar de Nova Mamoré, órgão permanente e autônomo e colegiado, não 
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
composto de cinco membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos pela comunidade 
local, para um mandato de 04 (quatro) anos. 
 

 

DA ELEIÇÃO 
SEÇÃO I 

DA CAMPANHA ELEITORAL 
 
Artigo 2º - A partir do dia 22 de Agosto de 2019, os(as) candidatos(as) poderão fazer 
divulgação de sua campanha obedecendo as seguintes determinações: 
I. a divulgação poderá ocorrer em reuniões ou qualquer evento, desde que seja em local 
fechado; 
II. a confecção de panfletos contendo a identificação do(a) candidato(a), currículo e 
atribuições de Conselheiro Tutelar no desempenho de sua função, terá o modelo previamente 
submetido à aprovação pela Comissão responsável pelo processo eleitoral. 
III. através de meios eletrônicos, aplicando-se subsidiariamente o disposto na legislação 
eleitoral, incluindo-se as vedações nela contidas. 
Parágrafo Único- O panfleto para divulgação do candidato previsto no Inciso II deverá ter 
tamanho máximo de 29,7 X 21,0 cm. (A4). 
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Artigo 3º - É proibida a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-
se somente a realização de debates e entrevistas dos(as) candidatos(as), desde que 
garantindo igualdade de oportunidade para todos os candidatos, obedecendo-se as regras 
que serão definidas pelo CMDCA. 
 
Artigo 4º - É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes, 
inscrições em qualquer lugar público ou particular, com exceção dos locais autorizados pela 
Prefeitura que poderão ser utilizados por todos os candidatos(as), em igualdade de condições. 
 
Artigo 5º - São sanções a serem aplicadas exclusivamente pela Comissão Especial Eleitoral: 
I. Advertência 
II. Suspensão 
III. Cassação da Candidatura 
§1º. O descumprimento do que prevêem os artigos 2º ao 4º, implicará na aplicação da pena 
de advertência ao candidato(a) e a obrigação do recolhimento do material irregular pelo(a) 
próprio(a) candidato(a) e entrega do mesmo junto à secretaria do CMDCA em até 24(vinte e 
quatro) horas, que registrará a ocorrência. 
§2º. A reincidência na infração dos artigos 2º ao 4º 
 no decorrer da campanha implicará na suspensão de todas as atividades de propaganda 
eleitoral do(a) candidato(a) infrator pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados da constatação e 
comprovação da denúncia mediante determinação da comissão responsável pelo processo 
eleitoral. 
§3º. A reiteração de infração pela terceira vez implicará na cassação da candidatura do(a) 
infrator(a). 
 

Artigo 6º - É vedado ao candidato e seus apoiadores utilizar as redes de relacionamento 
social e rede mundial de computadores para colocar em dúvida ou atacar diretamente a honra 
dos demais candidatos. 
 
Artigo 7º - Ocorrendo infração ao disposto no Artigo 6º a Comissão Especial Eleitoral poderá 
aplicar as seguintes penalidades: 
I - advertência em caso de colocar em dúvida a honra de outro candidato; 
II - determinação da retirada de conteúdo ofensivo das redes de relacionamento social e da 
rede mundial de computadores; 
III - suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato infrator; 
IV - cassação da candidatura ou do mandato no caso de ataque direto a honra. 

 

Parágrafo único. A suspensão das atividades de propaganda eleitoral do candidato infrator 
será aplicada pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados da constatação e comprovação da 
denúncia. 
 

Artigo 8º - É proibida a formação de chapas, a ingerência de políticos e seus respectivos 
partidos, a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração para realização da 
campanha, o uso de instituições governamentais, não governamentais, partidos políticos ou 
entidades religiosas para gerenciar a candidatura, assim como a efetivação de qualquer 
benefício aos eleitores com a finalidade de favorecimento de qualquer candidato, sob pena 
de cassação da candidatura ou cassação do mandato do(a) candidato(a). 
 

 

SEÇÃO II 
DA VOTAÇÃO 
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Artigo 9º - A eleição será realizada no dia 06 DE OUTUBRO DE 2019, em horário das 08:00 
às 17:00 horas, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cel. Jorge Teixeira de 
Oliveira, localizado do Bairro do Planalto, Município de Nova Mamoré-RO. 
§ 1º. Somente poderão votar os eleitores inscritos na Zona Eleitoral 001 de Nova Mamoré, 
sendo que o eleitor terá direito a voto único, sendo obrigatória a apresentação de seu título 
de eleitor e do RG ou documento de órgão oficial com foto. 
§ 2º. Os dados do eleitor que votar e não pertencer às Zonas Eleitorais acima mencionadas e 
ou votar por mais de uma vez, serão encaminhados à Polícia Civil para a apuração da fraude 
e a consequente responsabilização criminal do autor, sem prejuízo da responsabilização civil 
pelos danos causados e das penalidades previstas no artigo 309 do Código Eleitoral. 
 

Artigo 10º - Para recebimento dos votos, a Comissão Especial Eleitoral formará mesas 
receptoras tanto quantas necessárias e compostas por cidadãos por ela indicados, os quais 
elegerão a presidência da mesa entre seus membros. 
 
Artigo 11º - A eleição poderá ser através de urna eletrônica ou por meio manual, a critério da 
Comissão Especial Eleitoral. 
§1º. Em caso de eleição manual, as cédulas eleitorais deverão ser rubricadas pelos 
presidentes das mesas receptoras e mais um integrante das mesmas. 
§2º. No caso de urna eletrônica, o votante dirigir-se-á a uma cabine indevassável, onde 
digitará o número que identificará um único candidato de sua preferência. 
§3º. Nas cabines estará afixada relação por ordem alfabética, com nomes ou apelidos e 
números dos(as) candidatos(as). 
 
Artigo 12º - O candidato terá livre acesso a todos os locais de votação e ao local delimitado 
das mesas apuradoras dos votos. 
 
Artigo 13º - Será permito ao candidato a credenciar até 1 (uma) pessoa para atuar como 
Fiscal para acompanhar a votação, e 1 (uma) pessoa para acompanhar a apuração dos votos 
na área delimitada das mesas apuradoras. 
§ 1º. O requerimento para credenciamento deverá ser protocolado na sede do CMDCA, no 
máximo, até as 14:00 horas do dia 02/10/2019 (quinta-feira) contendo o nome completo, nº 
do documento de identidade, nº. do título de eleitor e endereço completo. O Requerimento 
deverá ser elaborado conforme ANEXO II. 
§ 2º. Não serão aceitos requerimentos protocolados após o prazo previsto. 
§ 3º. Será fornecido Crachá que será de uso obrigatório pelo candidato e por seus Fiscais. 
§ 4º. É permitido a mesma pessoa atuar como fiscal durante a votação e durante a apuração. 
§ 5º. O Fiscal não poderá permanecer em local ou promover desordem que prejudique os 
trabalhos eleitorais, ou que impeça ou embarace o exercício do sufrágio; 
§ 6º. O Fiscal não poderá efetuar no local de votação qualquer forma de aliciamento, uso de 
violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar, em determinado(a) 
candidato(a), ainda que os fins não sejam conseguidos. 
§ 7º. Em caso de descumprimento do previsto nos parágrafos anteriores o Fiscal terá seu 
credenciamento cancelado. 
§ 8º. No caso do descumprimento dos § 5º e 6º o candidato que o credenciou o Fiscal poderá 
ter a sua candidatura ou mandato cassado, caso o mesmo tenha contribuído ou omitido pela 
ação do Fiscal. 
 
Artigo 14º - Encerrada a votação, as mesas receptoras lavrarão ata e encaminharão as urnas 
ou os dados por meio eletrônico proveniente das urnas eletrônicas, à Comissão Especial 
Eleitoral, em local a ser definido pelo CMDCA, que na mesma data deverá proceder a 
apuração dos votos, em ato público, lavrando-se em ata, a qual será assinada pelos 
integrantes da Comissão Especial Eleitoral e possíveis colaboradores indicados pela Justiça 
Eleitoral. 
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Artigo 15º - Os casos omissos e qualquer incidente nas mesas receptadoras serão dirimidos 
pela Comissão Especial Eleitoral no próprio local de votação, a pedido da mesa receptora. 
Artigo 16º - As demais disposições sobre o dia da eleição e apuração dos votos serão 
publicadas em edital específico. 
 
 

SEÇÃO III 
DAS CONDUTAS VEDADAS 

 
Artigo 17º - É vedado a todos os(as) candidatos(as) durante o dia da eleição e apuração dos 
votos, sob pena de cassação da candidatura ou do mandato do candidato(a), caso a denúncia 
seja comprovada após a eleição: 
I. o transporte de eleitores seja em veículos particulares ou públicos. 
II. realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos. 
III. a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração; 
IV. a promessa, recompensa ou qualquer vantagem ao Eleitor; 
V. reter o título eleitoral do eleitor; 
VI. promover nas proximidades dos locais de votação desordem que prejudique os trabalhos 
eleitorais; 
VII. impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio; 
VIII. exercer, no dia da eleição e apuração, qualquer forma de aliciamento, uso de violência 
ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar, em determinado(a) candidato(a), 
ainda que os fins não sejam conseguidos. 
IX. a ingerência de políticos e seus respectivos partidos, o uso de instituições governamentais, 
não governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas para angariar votos. 
 
Artigo 18º - São vedadas práticas consideradas como abuso de poder político e do poder 
econômico durante a campanha eleitoral e a votação. 
 
Artigo 19º - Considera-se abuso do poder político o uso indevido de cargo ou função pública, 
eletivo ou não, com a finalidade de obter votos para determinado candidato, prejudicando a 
normalidade e legitimidade das eleições, tais como: 
I - manipular receitas de organizações governamentais ou não governamentais; 
II - utilizar indevidamente propaganda institucional; 
III - promover programas sociais de maneira imprópria; 
IV - usar indevidamente os meios de comunicação social. 
 
Artigo 20º - Considera-se abuso do poder econômico a doação de bens ou de vantagens aos 
eleitores, bem como a utilização de recursos patrimoniais próprios em excesso, de forma que 
essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado da eleição, 
afetando a legitimidade e normalidade da eleição. 
 
Artigo 21º – No dia da Eleição é vedado manter veículos com propagando do candidato 
estacionados por longo tempo no perímetro de 100 (cem) metros do colégio eleitoral. Em caso 
de descumprimento deverá ser acionado o guincho para remoção do veículo com a 
propaganda do candidato e, o candidato beneficiado com a propagada irregular, será 
comunicado para retirada do veículo sob pena de impugnação da candidatura ou cassação 
do mandato. 
 
Artigo 22º - Todas as denúncias que se referirem ao disposto nesta Resolução deverão ser 
protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, situada à Av. D. 
Pedro II, 7096, bairro João Francisco Clímaco, Município de Nova Mamoré, das 08h às 14h, 
aos cuidados da Comissão Especial Eleitoral do CMDCA, conforme modelo de formulário 
constante no ANEXO I, anexando cópia de documento de identidade com foto e cópia do título 
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de eleitor do(a) denunciante, sendo fundamentadas e cabalmente provadas pelo denunciante, 
concedendo-se ao denunciado a ampla defesa e cientificando-se o Ministério Público. 
 
Artigo 23º - No dia da Eleição a apresentação de denúncias, preferencialmente devem estar 
acompanhada de provas, como fotos, imagens e outros documentos, com identificação 
completa do denunciante e de eventuais pessoas envolvidas, e deverá ser apresentada junto 
a qualquer membro da Comissão Eleitoral, quando será elaborado um Boletim de Ocorrência 
para posterior análise da Comissão Eleitoral ou para providências imediatas se for o caso. 
Parágrafo Único – Não sendo possível apresentação das denúncias no dia da Eleição, as 
mesmas deverão ser apresentadas até no dia seguinte, conforme previsto no Artigo 22 desta 
Resolução. 
 
Artigo 24º – Os Coordenadores, Mesários, demais Conselheiros do CMDCA ou qualquer 
cidadão, poderá encaminhar denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de qualquer 
prática irregular durante a votação. 
§ 1º - As denúncias poderão ser apresentadas por escrito de próprio punho ou mediante 
preenchimento do Boletim de Ocorrência nos locais de Votação. 
§ 2º- A Comissão Eleitoral poderá contar com auxílio da Policia Militar no acolhimento de 
denúncias e na tomada de eventuais providências visando a manutenção da ordem. 
 
Artigo 25º – Havendo denúncia com indícios de autoria ou materialidade, a Comissão Eleitoral 
determinará que a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 

Artigo 26º - Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir o candidato, 
testemunhas, determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências. 
Parágrafo único. O procedimento de apuração de denúncias de irregularidades durante a 
votação deverá ser julgado pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
prorrogável, em caso de necessidade devidamente fundamentada. 
 
Artigo 27º - O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da 
Comissão Eleitoral através de Edital publicado no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal e subsidiariamente na página do CMDCA/ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR-2019 
no site http://www.novamamore.ro.gov.br. 
Artigo 28º - Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia 
da publicação do Edital no Portal da Transparência do Município e subsidiariamente na página 
do CMDCA/ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR-2019, no site 
http://www.novamamore.ro.gov.br. 
 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá 
acerca do recurso da decisão da Comissão Eleitoral no prazo de 3 (três) dias, prorrogável, em 
caso de necessidade devidamente fundamentada. 
 
Artigo 29º – Encerrado a apuração das denúncias a Comissão Eleitoral publicará o Edital 
com o resultado oficial da Eleição. 
 

 

CAPÍTULO VII 
DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO E DA POSSE DOS ELEITOS 

 
Artigo 30º - Os 5 (cinco) candidatos mais votados serão nomeados Conselheiros Tutelares 
titulares e os demais serão considerados suplentes, pela ordem decrescente de votação para 
o mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução, mediante novo processo de escolha. 
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§1º. Havendo empate na votação, será considerado eleito o (a) candidato(a) que comprovar 
a graduação em nível superior, persistindo o empate será considerado o candidato(a) de 
maior idade. 
§2º. Ocorrendo a eleição de candidatos (as) impedidos (as) de servir no mesmo Conselho 
Tutelar, será considerado eleito o que obtiver o maior número de votos. 
 
Artigo 31° - O resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá 
ser publicado no DIÁRIO OFICIAL do Município e em caráter meramente informativo na 
página do CMDCA/ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR-2019 no site 
http://www.novamamore.ro.gov.br.com a indicação do dia, hora e local da nomeação e posse 
dos Conselheiros Tutelares titulares e suplentes. 
 
Artigo 32º - O CMDCA, em conjunto com o Conselho Tutelar e com apoio do Poder Executivo 
Municipal, organizará a posse dos candidatos eleitos. 
Parágrafo único: Previamente á posse, atendendo o interesse superior da criança e do 
adolescente, os candidatos eleitos deverão participar do processo de transição junto com os 
conselheiros tutelares que estarão encerrando o mandato, visando serem informados, 
minuciosamente sobre suas atribuições, ações desenvolvidas e casos em andamento. 
 
Artigo 33º - Os candidatos eleitos serão empossados pelo Chefe do Poder Executivo, que 
lhes dará posse em ato contínuo ao término do mandato dos seus antecessores. 
 

 

 

Nova Mamoré, 08 de Agosto de 2.019. 

 

 

 

JOÁS DOS SANTOS NUNES 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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ANEXO I 
 
 

DENÚNCIA, IMPUGNAÇÃO E INFORMAÇÕES PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ 

 
 
 

Resolução N° 004/CMDCA/2019 
 
 
À Comissão Especial Eleitoral do CMDCA, 
 
 

DADOS DO PROPONENTE 

NOME  

ENDEREÇO:  

CPF Nº:   TÍTULO DE ELEITOR Nº:  

TELEFONES:  

 
 
 
ASSUNTO: 
 
          Denúncia 
 
          Pedido de Impugnação 
 
          Informações Suplementares 

 
Exposição: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Nova Mamoré, _______ de _____________ de 2019.  
 

 
 

________________________________________ 

Assinatura do Proponente 
 
 

 
 
 
 
 

OBS: Caso o espaço acima não seja suficiente para exposição do assunto, anexar documento 
complementar. Para DENÚCIA e PEDIDOS DE IMPUGNÇÃO, anexar cópia simples do RG e do Título 

de Eleitor do Proponente, bem como das provas da denúncia ou dos motivos da impugnação. Emitir 
este documento em duas vias, sendo que uma pode ser cópia, que será utilizado como Protocolo. 
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ANEXO II 

 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 9º. 
CONSELHO TUTELAR DE NOVA MAMORÉ 

 
Resolução CMDCA nº. 120/2019 
 

À Comissão Especial Eleitoral do CMDCA 
 
DADOS DO CANDIDATO:  _________________________________________________________________ 
 
NOME: _________________________________________________________________________________ 
 
CPF Nº: TÍTULO DE ELEITOR Nº: ___________________________________________________________ 
 
 
 
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO DE FISCAL 
 
Solicito o credenciamento da seguinte pessoa para atuar como fiscal. 
 
 

1) 
Nome:_________________________________________________________________________ 
 
RG:___________________________Titulo Eleitor nº: ___________________________________ 

 
Endereço:______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Nova Mamoré, _______ de _____________ de 2019  
 
 
 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 
OBS: Emitir o Requerimento em duas vias, sendo que uma das vias pode ser cópia, que será utilizado como 
Protocolo. 


