
 

 
 

O

NSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MATUPÀ/MT 

 

“A  criança  e  o  adolescente  são  o  

nosso  presente”. 

 
SECRETARIA EXECUTIVA DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS ANEXO NO 

CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA 
SOCIAL – CRAS RUA CINCO QUADRA NEC 

Nº 102 BAIRRO UNIÃO – MATUPÁ – MT 

TELEFONE 3595-1210. 

 

 

 
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/CMDCA/2013 

 

 

  

 

 

Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de 

votos, as garantias eleitorais, a totalização, a 

divulgação e as normas e procedimentos para Mesa 

Receptora de Votos e Juntas Apuradoras para o 

Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares no 

Município de Matupá/MT - Gestão 2013/2015.  

 

 

 

Considerando o disposto no artigo 139 da Lei n.º 8069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), na Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012, na Lei Municipal n.º 

615/08, Normativas Publicadas no Edital Nº 03/CMDCA/2012 e, fundamentadas nas 

Resoluções 041/2012, 56/2012 e sua Errata, 84/2012, 111/2012 e 132/2012, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matupá/MT, no uso de suas 

atribuições: 

 

RESOLVE:  

Capítulo I 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Será realizada eleição para Conselheiros Tutelares do município de Matupá/MT, 

em 19 de maio de 2013, por sufrágio universal e voto direto, secreto e facultativo.  

 

 CMDCA 

 MATUPÁ 

PUBLICAÇÃO:  17/05/2013 
www.matupa.mt.gov.br 



Art. 2º - Na eleição, serão utilizadas urnas de lona, fornecidas pelo Tribunal Regional 

Eleitoral de 33º Zona Eleitoral, cédulas aprovadas e confeccionadas segundo as orientações 

da Lei 615/08, bem como os demais recursos humanos e materiais necessários para o bom 

andamento do pleito.  

 

Parágrafo Único - As urnas e demais recursos previstos no caput deste artigo serão 

instalados, exclusivamente, em equipamentos previamente designados pela Comissão 

Eleitoral e pelo CMDCA.  

 

Art. 3º - Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos regularmente como 

eleitores do Município de Matupá/MT.  

 

Art. 4° - O eleitor não poderá votar fora da Seção Eleitoral a que pertence, devendo votar na 

Seção Eleitoral correspondente ao número de Seção de seu Título Eleitoral, conforme os 

incisos do parágrafo único deste artigo. 

 

Parágrafo Único - Serão posicionadas 3 (três) Seções Eleitorais, distribuídas em localidades 

estratégicas, atingindo a extensão demográfica do território de do município de Matupá/MT 

e, sua abertura e encerramento, em tempo e horário, conforme disposto a seguir: 

 

I - Seção Eleitoral 01 Escola Estadual Cecília Meireles:  

- Abertura às 08h00min e encerramento as 17h00min. 

- TÍTULOS/SEÇÃO Nº.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 136,149, 150, 169, 171, 

186, 190, 204, 205, 213, 215,  219, 222, 229, 254 e 265.  

 

II - Seção Eleitoral 02  Flor da Serra / Escola Municipal Norberto José Ghelen:  

- Abertura às 08h00min e encerramento as 16h00min. 

- TÍTULOS/SEÇÃO Nº.: 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. 

 

III - Seção Eleitoral 03 Linha 02 da Gleba União / Igreja Católica:  

- Abertura às 08h00min e encerramento as 15h00min. 

- TÍTULOS/SEÇÃO Nº.: 224, 225 e 226. 

 

Art. 5º - Terão preferência para votar os candidatos, os membros da Comissão Eleitoral, 

seus auxiliares e componentes da Mesa Receptora, Promotor de Justiça e representantes, os 

Policiais Militares em serviço, Eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, os enfermos, os 

eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida, as mulheres gestantes e lactantes.  

 

§ 1º - Os fiscais dos candidatos, munidos da respectiva credencial, expedida pela Comissão 

Eleitoral, deverão votar depois dos eleitores que já se encontrarem presentes no momento da 

abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação (Código Eleitoral, art. 143, § 1º), 

podendo, durante a fiscalização, acompanharem, mais de uma Mesa Receptora.  

 



§ 2º - 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.  

 

§ 4º - Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento, como prova de identidade 

do eleitor, no momento da votação.  

 

§ 5º - Na cabine de votação, é vedado ao eleitor, portar aparelho de telefonia celular, 

máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer 

instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo estes ficar retidos na Mesa 

Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único).  

 

§ 6º - O eleitor com deficiência, mobilidade reduzida e, analfabeto, ao votar, poderá ser 

auxiliado por pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente à 

Comissão Eleitoral.  

 

§ 7º - O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o eleitor 

com deficiência, mobilidade reduzida, seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, 

autorizará o ingresso dessa segunda pessoa com o eleitor na cabine, podendo esta, inclusive, 

assinalar os campos reservados de votação correspondente aos números e nomes dos 

respectivos candidatos na cédula eleitoral.  

 

§ 8º - A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência, mobilidade reduzida, não poderá ser 

o candidato, seu fiscal ou suplente de fiscal, ter participado da campanha do candidato e nem 

componente da Mesa Receptora de Votos.  

 

§ 9º - A assistência de outra pessoa ao eleitor com deficiência, mobilidade reduzida, deverá 

ser consignada em ata.  

 

Art. 6º - Os locais designados para funcionamento das Mesas Receptoras, bem com, 

correspondentes números de seções eleitorais, serão publicados no site da Prefeitura 

Municipal de Matupá/MT.  

 

Art. 7º - As urnas de lona, utilizadas para votação, serão devidamente fechadas e lacradas 

em cerimônia específica, no dia 18 de maio de 2013, às 8h30min, nas dependências da Casa 



da Amizade de Matupá, com endereço na Avenida Hermio Ometto Nº 558, sendo 

convidados todos os interessados.  

 

§ 1º - As urnas de contingência, também serão preparadas e lacradas, sendo identificadas 

com o fim a que se destinam.  

 

§ 2º - Os lacres das urnas, descritas no caput deste artigo, bem como no § 1º, serão assinados 

pelo Presidente da Comissão Eleitoral e pelo representante do Ministério Público.  

 

§ 3º - Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não utilizados deverão ser acondicionados 

em envelope lacrado e assinado pelo Presente da Comissão Eleitoral; aqueles assinados e 

não utilizados quando no fechamento das Seções Eleitorais do dia 19/05/2013, deverão ser 

devolvidos e registrados em ata eleitoral.  

 

§ 4º - A ata da cerimônia referida no § 3º deverá ser assinada pelos presentes e conter os 

seguintes dados:  

 

I - data, horário e local de início e término das atividades;  

 

II - nome e qualificação dos presentes;  

 

III - quantidade e identificação das urnas a serem distribuídas para os locais de votação.  

 

§ 5º - Cópia da ata será afixada no local onde se realizou o procedimento, mantendo-se a 

original arquivada na Secretaria Executiva do CMDCA.  

 

§ 6º - Na hipótese de ser constatado problema, em uma ou mais urnas, antes do início da 

votação, o Presidente da Mesa Receptora, na presença dos fiscais, poderá determinar a 

substituição por outra, de contingência.  

 

Art. 8º - A Comissão Eleitoral enviará ao Presidente de cada Mesa Receptora de Votos, no 

que couber, o seguinte material:  

 

I - urna (s) lacrada (s);  

 

II - lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos candidatos habilitados, a qual estará 

disponível nos recintos das seções eleitorais;  

 

III - cadernos de votação dos eleitores da Seção;  

 

IV - cabina de votação sem alusão a entidades externas;  

 

V - cédulas eleitorais;  



 

VI - formulários “Ata da Mesa Receptora de Votos”, conforme modelo fornecido pela 

Comissão Eleitoral;  

 

VII - almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do eleitor que não saiba 

ou não possa assinar;  

 

VIII - senhas para serem distribuídas aos eleitores após o final do horário de votação 

estipulado para cada Seção Eleitoral;  

 

IX - canetas esferográficas nas cores azul e/ou preta e papéis necessários aos trabalhos;  

 

X - envelopes para acondicionar os documentos relativos à Mesa;  

 

XI - lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após a votação.  

 

Parágrafo Único. O material de que trata este artigo deverá ser entregue ao Presidente da 

Mesa Receptora, mediante protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário 

declarará o que, e como recebeu, assinando o documento (Código Eleitoral, art. 133, § 1º).  

 

Art. 9º - Na hipótese do número de cédulas eleitorais oficiais, impressas e distribuídas, nas 

localidades definidas no Art 4º, alínea a, b e c, se esgotarem antes do horário estipulado para 

o de fechamento das seções, caberá ao Presidente da Mesa Receptora, à consenso da 

Comissão Eleitoral, declarar o encerramento da seção.  

 

 

Capítulo II 

 

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

 

Art. 10. A cada Seção Eleitoral corresponde uma Mesa Receptora de Votos.  

 

Art. 11. Constituirão as Mesas Receptoras de Votos um Presidente, um Mesário e um 

Secretário, nomeados e convocados pela Comissão Eleitoral.  

 

§ 1º Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos:  

 

I – os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau, inclusive;  

 

II – o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;  

 

III – as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos 

concorrentes ao pleito;  



 

IV - os eleitores menores de 18 anos.  

 

§ 4º Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I 

a IV do § 3º deste artigo incorrerão na pena estabelecida no art. 310 do Código Eleitoral 

(art.120, § 5º).  

 

§ 5º O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa Receptora de Votos, o título de 

eleitor, acompanhado de um dos documentos relacionados nos incisos do § 3º do art. 5º 

desta resolução ou tão somente um dos referidos documentos.  

 

§ 6º É de responsabilidade exclusiva do eleitor a identificação do seu local de votação, sendo 

admitido a votar, somente, aquele cujo número do Titulo Eleitoral estiver cadastrado na 

Seção.  

 

§ 7º Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa deverá questioná-

lo sobre os dados constantes no título de eleitor ou no documento de identificação, 

confrontando a assinatura no referido documento com aquela feita pelo eleitor na sua 

presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada.  

 

§ 8º A impugnação da identidade do eleitor, formulada por membros da mesa, ou fiscais, 

candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por 

escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar, devendo haver o registro de todas as 

impugnações e do número de votos impugnados em ata.  

 

§ 9º Nas Mesas Receptoras de Votos serão permitidas a fiscalização de votação, a 

formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo ser 

feito o registro em ata.  

 

Art. - 12. Após conferencia da identidade do eleitor, bem como do seu título eleitoral, o 

mesário deverá transcrever o nome e número do Título Eleitoral apresentado, no caderno de 

votação de sua seção. 

 

Art. - 13. Após a habilitação do eleitor para votar, será encaminhado à cabine de votação, 

devendo o mesário colher sua assinatura no caderno de votação, ou digital se o candidato for 

incapaz de assinar.  

 

Art. - 14. Fica assegurado o sigilo do voto mediante:  

 

I – o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha dos candidatos;  

 

II – a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer pessoa à cabine eleitoral, salvo nas 

hipóteses previstas nos parágrafos 6º, 7º e 8º do art. 5º, desta Resolução.  



 

Parágrafo Único. Os votos serão efetuados através da cédula eleitoral, onde o eleitor poderá 

votar em até 05 (cinco) candidatos por meio da marcação de um “x” no campo reservado 

para a prática do ato. Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação acarretará 

nulidade do voto, conforme mencionado no Edital Nº 03/CMDCA/2012 Art. 17 e 

parágrafos. 

 

Art. - 15. A eleição será fiscalizada pelo Ministério Público e pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba – CMDCA.  

 

§ 1º Poderão permanecer nas seções de votação, no máximo, sete pessoas, entre elas, o 

candidato e/ou seu fiscal titular e/ou fiscal suplente se for o caso, membros do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representante do Ministério 

Público, além dos membros da Mesa Receptora.  

 

§ 2º O candidato e/ou seu fiscal titular e/ou fiscal suplente, que por qualquer ação ou 

omissão venha a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será convidado 

pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retirar do local, caso havendo resistência a 

sua solicitação e permanência de tumulto, o Presidente deverá acionar a segurança pública 

para a tomada das medidas necessárias.  

 

 

Capítulo III 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA 

 

Art. 16. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos:  

 

I - receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos da Comissão 

Eleitoral;  

 

II - comparecer no local de votação, juntamente com os demais membros da Mesa 

Receptora de Votos, até às 7h00min, do dia da eleição, para inspeção e preparação do local, 

instalando as cabines, conferindo e organizando o material de votação;  

 

III - estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, 

comunicando o impedimento à Comissão Eleitoral, pelo menos, vinte e quatro horas antes 

da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou 

no curso de eleição;  

 

IV - fixar as listas dos candidatos, próximo à cabine de votação;  

 



V - providenciar almofada com tinta, para os analfabetos e os que não puderem assinar - 

exercerem o seu direito ao voto;  

 

VI – substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso seja necessário;  

 

VII – autorizar os eleitores a votar;  

 

VIII - informar à Comissão Eleitoral, os fatos que impeçam ou dificultem o início do 

processo de votação;  

 

IX – resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;  

 

X – manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;  

 

XI – consultar a Comissão Eleitoral e o Ministério Público sobre ocorrências cujas soluções 

deles dependerem;  

 

XII – receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, consignando-as em ata;  

 

XIII - declarar encerrada a votação no horário estipulado para o encerramento de cada seção 

e determinar o responsável encarregado da distribuição de senhas numeradas aos eleitores 

presentes, recolhendo seus títulos de eleitor acompanhados de um dos documentos 

relacionados nos incisos do § 3º do art. 5º dessa resolução, ou tão somente um dos referidos 

documentos;  

 

XIV – fiscalizar a distribuição das senhas que serão entregues às conforme descrito no 

paragrafo anterior, a todos os eleitores presentes, começando pelo último da fila e, em 

seguida os convidará a entregar seus documentos de identificação, para que sejam admitidos 

a votar (Código Eleitoral, Art. 153, caput);  

 

XV – zelar pela preservação das urnas, da cabina de votação e da lista contendo os nomes 

e/ou apelidos e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;  

 

XVI – verificar as credenciais dos fiscais dos candidatos;  

 

XVII - coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, no intuito de organizar o 

processo de eleição;  

 

XVIII – vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado por ele e pelo 

Secretário e, facultativamente, pelos fiscais dos candidatos e representante do Ministério 

Público;  

 



XIX - recolher todo o material de votação e entregá-lo mediante recibo em duas vias, com a 

indicação de hora à Comissão Eleitoral e/ou representante indicado por ela, que por sua vez 

entregará o material no local designado para escrutínio, para a contagem final dos votos, 

logo após o encerramento da eleição;  

 

XX - retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e a compostura devidas e 

estiver praticando qualquer ato atentatório à liberdade eleitoral (Código Eleitoral, art. 140, § 

1º).  

 

Art.17. Compete ao Secretário:  

 

I - elaborar a ata da eleição, onde constarão as impugnações, os incidentes ocorridos no 

curso da votação e o número de eleitores votantes;  

 

II - distribuir aos eleitores, ao findar o horario estabelecido para sua seção eleitoral, as 

senhas de entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo a ordem numérica;  

 

III - cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas.  

 

Parágrafo único. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, Presidente e Mesário, além dos 

fiscais presentes.  

 

Art.18. Compete aos Mesários, no que couber:  

 

I - identificar o eleitor e entregar o comprovante de votação;  

 

II - substituir o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela 

ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da eleição.  

 

Parágrafo Primeiro. Não comparecendo o Presidente até às 7h30min, assumirá a 

Presidência, o Mesário e, na sua falta ou impedimento, o Secretário, devendo ser 

comunicado imediatamente a Comissão Eleitoral, que disporá sobre a situação ocorrida. 

 

Parágrafo Segundo.  Na hipótese da impossibilidade de comunicação com a Comissão 

Eleitoral, por ocasião da falta de acesso justificável, o Presidente da Mesa Receptora, 

designado pela Comissão Eleitoral ou membra da seção que subsequentemente conforme 

parágrafo anterior, assumir a presidência dos trabalhos, deverá, de caráter emergencial 

nomear voluntários da localidade  para preenchimento da falta de componentes. Devendo 

para tanto seguir orientação conforme Art. 11º, incisos e parágrafos dessa resolução. 

 

Art. 19. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:  

 

I - cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Eleitoral;  



 

II - registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais na ata e proceder à colheita 

do voto em separado;  

 

III - verificar a urna de lona e o material necessário para a votação, antes do início da 

eleição e, em caso de irregularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matupá – CMDCA, tomando as 

providências cabíveis;  

 

IV – cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.  

 

 

Capitulo IV 

 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 20. Na votação serão observados os seguintes procedimentos:  

 

I - o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar o recinto da Mesa Receptora de 

Votos, deverá postar-se em fila;  

 

II - admitido a adentrar, o eleitor apresentará à Mesa Receptora de Votos, o título de eleitor 

acompanhado de um dos documentos relacionados nos incisos do § 3º do art. 5º dessa 

resolução ou tão somente um dos documentos ali referidos, os quais poderão ser examinados 

pelos fiscais dos candidatos ou pelo representante do Ministério Público;  

 

III - o componente da Mesa localizará número da seção eleitoral do titulo do eleitor e o 

confrontará com o número da seção cadastrado em sua seção;  

 

IV – não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a apor sua 

assinatura ou impressão digital no caderno de votação;  

 

V – identificado, o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar a cédula após a anotação do 

voto, bem como a maneira de colocá-la na urna de lona;  

 

VI – entrega da cédula aberta ao eleitor e comunicação que o eleitor poderá votar no 

máximo em 5 (cinco) candidatos, por meio de um “X” dentro do campo reservado; 

 

VII – o eleitor será convidado a se dirigir à cabine, para assinalar os campos reservados, que 

se localizam, logo a trás dos números e nomes dos candidatos ou candidato de sua 

preferência, em seguida dobrar a cédula;  

 

VIII – ao sair da cabine, o eleitor depositará a cédula na urna de lona; 



 

IX – se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de votar, verificar que se acha 

rasurada ou de algum modo viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou 

ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir outra ao mesário, 

restituindo-lhe a primeira, que será imediatamente anula; 

 

X - Caso a cédula seja nula o Presidente da Mesa Receptora devera escrever em letras 

grande a palavra “NULA”, devendo esta ser envelopada e entregue a Comissão Eleitoral 

juntamente com a Ata de votação.   

 

XI – após o depósito da cédula na urna de lona, o mesário devolverá o documento de 

identificação ao eleitor.  

 

Parágrafo Único. Na hipótese de o eleitor, após a identificação, recusar-se a votar ou 

apresentar dificuldade na votação, deverá o Presidente da Mesa Receptora de Votos 

suspender a votação e consignar o fato imediatamente em ata, assegurando ao eleitor o 

exercício do voto até o encerramento da votação.  

 

Art.21. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos cadernos de votação da Seção 

Eleitoral a que pertence, os quais, juntamente com o relatório final da eleição e o material 

restante, serão entregues no local designado para apuração.  

 

§ 1° O transporte dos documentos da eleição será providenciado pela Comissão Eleitoral ou 

pessoa que ela designar para este fim.  

 

§ 2° O transporte de que trata o parágrafo anterior poderá ser acompanhado por um 

representante dos fiscais, se assim o desejar.  

 

 

Capítulo V 

 

DA APURAÇÃO 

 

Art. 22. A apuração dos votos das seções eleitorais será processada com a utilização do 

sistema de apuração elaborado pela Comissão Eleitoral, imediatamente após o seu 

recebimento no local designado para escrutínio, observados no que couber, os 

procedimentos previstos nos artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta 

Resolução.  

 

§ 1º O representante do Ministério Público será notificado para participar do ato de que trata 

o caput. Os fiscais dos candidatos serão convocados para acompanhar os procedimentos 

relativos à apuração.  

 



§ 2º O Presidente da Comissão Eleitoral presidirá os trabalhos de apuração de votos por 

meio da Junta Apuradora, composta por 6 (seis) membros, e facultativamente por mais 2 

(dois) auxiliares por seção eleitoral sendo nomeado um secretário para o registro da Ata de 

Apuração de Votos.  

 

§ 3º Havendo conveniência, em razão do número de urnas a apurar, a Junta poderá 

subdividir-se em Turmas, até o limite de 3 (três), todas presididas por algum dos seus 

componentes.  

 

§ 4º As dúvidas que forem levantadas em cada Turma serão decididas por maioria de votos 

dos membros da Junta, com o apoio da Comissão Eleitoral.  

 

§ 5º Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos até o resultado final, salvo por 

motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado e registrado em ata pela 

Comissão Eleitoral.  

 

§ 6º Ocorrendo à hipótese prevista no parágrafo anterior, a Comissão Eleitoral deverá 

mencionar na ata o horário, dias e demais providências necessárias para o adiamento, que 

não poderá exceder  5 (cinco) dias.  

 

§ 7º No curso dos trabalhos, todos os membros das Juntas Apuradoras e, respectivos 

auxiliares, somente poderão portar e utilizar caneta esferográfica de cor vermelha.  

 

§ 8º As Juntas Apuradoras procederão da seguinte forma:  

 

I - receberão os documentos da votação, examinando sua idoneidade e regularidade, 

inclusive quanto ao funcionamento normal da Seção;  

 

II - receberão as urnas e providenciarão a abertura das mesmas;  

 

III – resolverão todas as impugnações e incidentes verificados durante os trabalhos de 

apuração, com o apoio da Comissão Eleitoral.  

 

IV – registrarão todos os procedimentos e ocorrências em ata específica para tal (Ata de 

apuração de votos).  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Seção I - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 



Art. 23. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e candidatos 

apresentar impugnações que serão decididas de plano pela Junta, com o apoio da Comissão 

Eleitoral.  

 

§ 1º As Juntas decidirão as impugnações por maioria de votos.  

 

§ 2º De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que 

deverá ser fundamentado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que tenha seguimento.  

 

§ 3º Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida; se interposto 

verbalmente, constará também da certidão o trecho correspondente do boletim.  

 

§ 4º Os recursos referidos no § 3º deste artigo poderão ser interpostos pelos próprios fiscais 

e candidatos ou por advogados contratados por estes.  

 

§ 5º As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão 

resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no caderno de votação com a assinatura 

aposta no documento oficial com fotografia do eleitor.  

 

§ 6º Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a 

Junta, no ato da apuração, contra as nulidades arguidas.  

 

§ 7º Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos ou vícios nas 

cédulas, estas deverão ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e 

deverá ser rubricado por pelo menos (2) dois membros da Junta Apuradora, pelo recorrente e 

por 1 (um) fiscal, se este assim o desejar.  

 

 

Seção II - DA CONTAGEM DOS VOTOS 

 

Art. 24. Resolvidas às impugnações a Junta passará a apurar os votos.  

 

§ 1º Na apuração poderão ser utilizados boletins parciais e/ou planilhas impressas e/ou todos 

os recursos de informática disponíveis, a critério da Comissão Eleitoral.  

 

§ 2º À medida que forem sendo abertas, as cédulas oficiais serão examinadas e lidas em voz 

alta pelo Presidente da Junta Apuradora ou pessoa designada.  

 

§ 3º Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será 

aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, a escrita “EM BRANCO”, 

além da rubrica do Presidente da Junta.  

 

§ 4º O mesmo processo será adaptado para o voto nulo.  



 

§ 5º Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente, sob as penas do art. 

345 do Código Eleitoral Brasileiro, sem que os votos em branco da anterior estejam todos 

registrados pela forma referida no § 1º.  

 

§ 6º As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade.  

 

Art. 25. Serão nulas as cédulas que:  

 

I - não corresponderem ao modelo oficial, conforme estabelecido no caput do art. 9º dessa 

resolução.  

 

II – não estiverem devidamente rubricadas;  

 

III – contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o eleitor votante.  

 

Art. 26. Serão nulos os votos:  

 

I – que contenha mais de 5 (cinco) escolha assinaladas no campo reservado de votação;  

 

II - assinaladas fora do campo reservado para escolha do candidato;  

 

III – que tornem duvidosa a vontade do eleitor; 

 

IV – que forem impugnadas por meios mencionados neste caput;  

 

Art. 27. A apuração dos votos das seções eleitorais ocorrerá num local único, especialmente 

designado para tal, da seguinte maneira:  

 

I – retirar o lacre das urnas, na presença facultativa dos fiscais titulares e/ou suplentes do 

candidato, do Ministério Público e dos demais escrutinadores;  

 

II – contar as cédulas depositadas na urna, sem abri-las;  

 

III – desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as sequencialmente;  

 

IV – ler os votos em voz alta e apor, nas cédulas, as expressões “EM BRANCO” ou 

“NULO”, se for o caso, colhendo-se a rubrica do Presidente do Secretário ou 

facultativamente do Ministério Público;  

 

V – preencher no boletim e/ou mapa e/ou planilha de apuração da Seção Eleitoral específica, 

o número de votos recebidos pelo candidato e/ou digitar no sistema de apuração o número 

e/ou nome e/ou apelido do candidato;  



 

VI – após conferência, lançar e se for o caso, gravar os dados da votação da seção específica 

em pen-drive.  

 

§ 1º As ocorrências relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade.  

 

§ 2º Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares somente desdobrarão a cédula 

seguinte após a confirmação do registro da cédula anterior.  

 

§ 3º Os eventuais erros de escrita ou digitação deverão ser corrigidos enquanto não for 

comandada a confirmação final do conteúdo da cédula.  

 

Art. 28. Verificada a não correspondência entre o número sequencial da cédula em apuração 

e o apresentado pela urna, deverão os escrutinadores:  

 

I – conferir o espelho parcial de cédulas;  

 

II – comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a partir da última cédula até 

o momento em que se iniciou a inconfidência;  

 

III – comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas divergentes e retomar a apuração.  

 

Parágrafo Único. Havendo motivo justificado, a critério da Junta Apuradora, a apuração 

poderá ser reiniciada em novo boletim, cancelando-se o anterior e/ou apagando-se todos os 

dados da Seção até então registrados, anotando-se tal ocorrência na ata específica.  

 

Art. 29. A divergência entre o número de votantes e o de cédulas apuradas não constituirá 

motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada (Código 

Eleitoral, art. 166, § 1º).  

 

Parágrafo Único. Se os membros da Junta Apuradora entenderem que a incoincidência 

resulta de fraude, a votação na seção específica será anulada, fazendo-se a apuração em 

separado, devendo os referidos membros recorrerem de ofício para o CMDCA.  

 

Art. 30. Concluída a contagem de votos, os membros da Junta Apuradora providenciarão a 

emissão de 4 (quatro) vias obrigatórias dos boletins de urnas, sendo uma via afixada na porta 

do local de apuração.  

 

§ 1º Os boletins de urna deverão conter os seguintes dados (Código Eleitoral, art. 179):  

 

I – a data da eleição;  

 

II – a identificação do Núcleo Regional e da Seção Eleitoral;  



 

III – a data e o horário de encerramento da votação;  

 

IV – o número de identificação da urna;  

 

V – o número de cédulas contidas na urna;  

 

VI – o número de eleitores aptos;  

 

VII – o número de votantes por Seção;  

 

VIII – a votação individual de cada candidato;  

 

IX – os votos nulos;  

 

X - os votos em branco;  

 

XI – a soma geral dos votos.  

 

§ 2º Os boletins de urna serão assinados pelos 3 (três) membros da Junta Apuradora e, se 

presentes, pelos fiscais dos candidatos e pelo representante do Ministério Público.  

 

§ 3º Apenas os boletins de urna poderão servir como prova posterior perante o DMDCA.  

 

§ 4º A não expedição do boletim de urna imediatamente após a apuração de cada uma e 

antes de se passar à subseqüente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no art. 

313 do Código Eleitoral (Código eleitoral, art. 179, §9º).  

 

§ 5º Qualquer candidato ou fiscal poderá obter uma cópia do relatório dos boletins de urna 

ou do mapa e/ou planilha de apuração.  

 

Art. 31. O encerramento da apuração de uma Seção consistirá na emissão do boletim geral 

e/ou mapa e/ou planilha e ainda armazenamento dos resultados no dispositivo de memória 

digital (pen-drive).  

 

Art. 32. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à subseqüente, as cédulas 

serão recolhidas em envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim permanecendo 

até 1 de janeiro de 2014, salvo se houver pedido de recontagem ou recurso quanto ao seu 

conteúdo.  

 

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto neste artigo, sob qualquer pretexto, 

constitui o crime previsto no art. 314 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 183, 

parágrafo único).  



 

Art. 33. Concluída a apuração dos votos e decididas as eventuais impugnações apresentadas 

durante a votação, a Comissão Eleitoral providenciará a lavratura de ata circunstanciada 

sobre a votação e apuração, mencionando os nomes dos candidatos votados, com o número 

de sufrágios recebidos e todos os incidentes ocorridos, colhendo as assinaturas dos membros 

da Comissão, candidatos e fiscais, representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos 

que estejam presentes e queiram assinar, afixando cópia no local de apuração dos votos.  

 

§ 1º Os Conselheiros Tutelares eleitos serão proclamados com o registro descrito na ata 

referida no caput deste artigo.  

 

§ 2º Após a proclamação do resultado, poderão ser apresentadas impugnações que serão 

decididas pela Comissão Eleitoral, após a ouvida do Ministério Público.  

 

Art. 34. Ao CMDCA, no prazo de 2 (dois) dias úteis da proclamação do resultado, poderão 

ser interpostos recursos das decisões da Comissão Eleitoral, nos trabalhos de apuração, 

desde que a impugnação tenha constado expressamente em ata.  

 

Parágrafo Único. Os pedidos de impugnações referentes ao resultado geral da eleição ou 

face propaganda irregular de candidatos deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis a contar da publicação oficial do resultado, devendo o CMDCA decidir no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, após parecer do Ministério Público.  

 

Art. 35. O CMDCA decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a oitiva do Ministério Público, determinando ou não as correções necessárias e baixará 

resolução homologando o resultado definitivo do processo de eleição, enviando cópias ao 

Prefeito Municipal, ao representante do Ministério Público e ao Juiz da Infância e 

Juventude.  

 

Capítulo VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 36. Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de uma mesma 

Regional, será eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 111).  

 

Parágrafo Único. Os votos em branco e os votos nulos não serão computados.  

 

Art. 37. Serão suplentes dos candidatos eleitos todos os demais candidatos, na ordem 

decrescente de votação.  

 

Art. 38. Ao final dos trabalhos, a Junta Apuradora e seus auxiliares preencherão os 

relatórios por regional (mapas e/ou planilhas da apuração por Núcleo Regional) conforme 



modelo fornecido pelo COMTIBA, em duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por 

todos os componentes da referida Junta, fiscais dos candidatos que estiverem presentes e 

pelo  

representante do Ministério Público, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes dados 

(Código Eleitoral, art. 186, § 1º):  

 

I - as Seções apuradas e o número de votos apurados diretamente pelas urnas;  

 

II - as Seções apuradas pelo sistema de apuração elaborado pela Comissão Eleitoral, os 

motivos da utilização do sistema de apuração e o respectivo número de votos;  

 

III - as Seções anuladas e as não apuradas, os motivos e o número de votos anulados ou não 

apurados;  

 

IV - as Seções onde não houve votação e os motivos;  

 

V – a votação dos candidatos por regional, na ordem da votação recebida;  

 

VI – as impugnações apresentadas às Juntas Apuradoras e como foram resolvidas, assim 

como os recursos que tenham sido interpostos.  

 

Art. 39. O CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e 

demais atos referentes ao processo de eleição do Conselho Tutelar, sendo que os votos e as 

fichas de cadastramento de eleitores deverão ser conservados por 6 (seis) meses e, após, 

poderão ser destruídos.  

 

Art.40. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, com consulta 

facultativa ao Ministério Público e à Lei Municipal nº 615/2008.  

 

Art. 41. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Matupá/MT, 17 de maio de 2013. 

 

 

Kássio Roberto Pereira 

Presidente do CMDCA 


