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Edital n.º 03 RETIFICAÇÃO-/01/CMDCA/MATUPA-MT/2015 

 

RETIFICA 
DISPOSITIVOS  

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Matupá/MT, no uso de sua competência, com fulcro no Art. 37 do Edital n.º 

01/CMDCA/MATUPA-MT/2015, altera dispositivo em seu Art. 10, Capítulo VII – Da 

Prova e Avaliação Psicológica. 

 

 

IX - DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 14 - O local e horário de votação para o pleito eleitora dos membros do Conselho 

Tutelar será definido pela Comissão Eleitoral e publicado em edital conjunto. 

 

Art. 15 - Somente poderão votar eleitores do município, com no mínimo 16 anos de idade. 

 

Art. 15 - Somente poderão votar eleitores do município, com no mínimo 16 anos de idade, 

desde que apresente a mesa receptora de votos, seus documentos: Título de eleitor do 

município de Matupá e documento oficial com foto. 

 

Art. 16 – O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as 

seguintes diretrizes: 

 

 I - Eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos 

eleitores do Município de Matupá-MT em processo a ser regulamentado e conduzido pelo 

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

 II - Candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; e, 

 III - Fiscalização pelo Ministério Público. 
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Art. 17 - O voto procederá através de urna eletrônica, podendo o mesmo votar em até cinco 

(5) candidatos de sua escolha. 

  

Art. 17 - O voto procederá através de urna coletora de cédulas de papel, podendo o eleitor 

votar em até cinco (5) candidatos de sua escolha. 

 

Art. 18 - Cada candidato poderá credenciar um (01) fiscal para eleição e apuração, e este 

será identificado por credencial fornecido pelo CMDCA. 

 

Art. 19 - O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e apuração, 

composta por três (03) membros, a saber: um (01) presidente (Conselheiro do CMDCA ou 

cidadão designado e nomeado pelo CMDCA) e dois (02) auxiliares de mesa. 

 

Parágrafo único - Não poderão compor a Mesa Receptora de votos, cônjuge e parentes 

consangüíneos e afins, até 4º grau dos candidatos. 

 

Art. 20 - No dia da eleição, não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa: fazer 

qualquer tipo de propaganda eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos 

ou particulares; e realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos. 

 

Parágrafo único - Em caso de descumprimento das normas indicadas no 'caput', o 

candidato terá sua candidatura cassada e seus votos não serão computados por ocasião da 

apuração. 

 

Art. 21 - A decisão de cassação da candidatura será tomada pelo CMDCA, ouvida a 

comissão eleitoral. Neste caso, será instaurado um processo administrativo em que o 

candidato terá direito a defesa em peça escrita no prazo de 03 (três) dias, tendo o CMDCA 

igual prazo para proferir a decisão. 

 

Art. 22 - A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, prova, avaliação psicológica, 

votação e apuração) estará a cargo do Ministério Público. 
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Art. 23 - A apuração dos votos dar-se-á após o encerramento das eleições. 

 

Art. 23 - A apuração dos votos dar-se-á após o encerramento das eleições, que procederá 

por meio do fechamento das urnas através de lacre oficial devidamente assinado pelos 

mesários e fiscais, podendo ser assinado pelos membros do CMDCA e Ministério Público e 

na falta de qualquer um dos representantes anteriormente citados, o presidente da mesa 

receptora elegerá como fiscal um ou mais representante da comunidade, sendo registrados 

todos os eventos procedentes em Ata de Seção Eleitoral, que também receberá assinatura os 

presentes. 

 

Art. 24 - Quanto aos votos em branco e nulo, não serão computados para fins de votos 

válidos. 

 

Art. 24 – Os votos nulos, não serão computados para fins de votos válidos, sendo 

considerados nulos todos cujo apresentem: cédulas em branco, cédulas assinaladas em 

mais de 05 (cinco) candidatos,  cédulas assinaladas fora do campo de votação. 

 

  Paragrafo único: Considera-se como campo de votação os espaços localizados antes 

do nome e números de cada candidato, sendo identificado por entre parêntese (   ). 

 

 

 

Matupá/MT, 02 de outubro de 2015. 

 

ANA LÚCIA DE SOUZA 
Presidente do CMDCA 


