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OBJETIVO: 

1. O presente manual visa dar conhecimento formal das regras do processo eleitoral 

aos candidatos habilitados, bem como a todos os envolvidos no Processo de 

Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Pouso Alegre. 

2. Todos os candidatos ficam compromissados a respeitar as regras do processo 

eleitoral, bem como o Edital, sob pena de terem suas candidaturas impugnadas. 

3. Os candidatos que não comparecerem à reunião concordarão tacitamente com as 

decisões tomadas pela Empresa Organizadora e Comissão Especial e pelos demais 

candidatos presentes na reunião formal que explanará as regras do processo 

eleitoral. 

4. Da reunião será lavrada uma ata que será assinada por todos os presentes; 

5. Nesta reunião será apresentado e aprovado o modelo de cédula reserva, bem como 

será informado ao candidato sua identificação na urna eletrônica (número, nome, 

codinome ou apelido), ou cédula (caso seja necessário o uso de cédulas de papel). 

 

DOS VOTANTES: 

1. Poderão votar todos os eleitores cujos títulos pertencerem à cidade de Pouso 

Alegre, inscritos no cadastro da justiça eleitoral até o dia 5 de julho de 2019, 

independentemente da seção eleitoral; 

2. Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato.  

3. Votos que contenham mais de um candidato assinalado serão automaticamente 

anulados (no caso de voto em cédula reserva de papel); 

4. Os votantes deverão comparecer ao local de votação com seu título de eleitor e 

documento oficial de identidade. Serão aceitos os seguintes documentos: 

 Carteira de identidade; 

 Carteira de categoria profissional reconhecida por lei; 

 Certificado de reservista; 

 Carteira de trabalho; 

 Carteira Nacional de Habilitação; 

 Passaporte. 

5. Terão preferência para votar os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, enfermos, 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes, policiais 

militares em serviço, respeitando a ordem de chegada desses eleitores; 

6. Não será permitido o voto por procuração; 

7. O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como 

forma de identificação. 
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DO LOCAL E HORÁRIO DE VOTAÇÃO: 

1. A votação ocorrerá no dia 06 de outubro do corrente ano na Escola Estadual 

Monsenhor José Paulino, situada à Avenida Doutor Lisboa, 321, Centro, nesta 

cidade;  

2. O horário da votação será das 8h às 17h. 

3. Em cada sala de votação haverá uma lista com o número, nome, codinome ou 

apelido dos candidatos habilitados. 

 
DO SIGILO DA VOTAÇÃO: 

1. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, 

máquinas fotográficas, filmadoras e equipamento de radio comunicação; 

2. O eleitor deve entrar desacompanhado na cabina de votação, salvo necessidade 

especial; 

3. Será considerado inválido o voto: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado (caso seja utilizado 
cédula de papel reserva); 

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação (caso seja 
utilizado cédula  de papel reserva); 

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial (caso seja utilizado cédula de 
papel reserva); 

d) em branco (caso seja utilizado cédula de papel reserva); 

e) que tiver o sigilo violado. 
 
DO FLUXO DA VOTAÇÃO: 

1. Antes do início da votação e abertura dos portões do local serão reunidos os 

fiscais, tanto convocados quanto indicados pelos candidatos, os colaboradores, 

os membros da Empresa Organizadora e da Comissão do CMDCA para ultimos 

avisos; 

2. As salas de votação serão divididas por ordem alfabética, devendo o votante 

comparecer a sala respectiva, assinar a lista de presença apresentando seu 

título de eleitor e documento oficial de identidade que serão devidamente 

conferidos pelos mesários; 

3. O secretário orientará os eleitores na fila, verificando se estão portando os 

documentos, controlando a entrada e a movimentação das pessoas na sala de 

votação; 

4. O mesário receberá do eleitor o documento de identificação e o titulo de eleitor 

para conferência, colherá a assinatura do mesmo e autorizará a votação; 

5. O votante receberá uma cédula de papel com o nome de todos os candidatos 

habilitados, com indicação do respectivo número de candidatura, nome, 

codinome ou apelido registrado (caso seja utilizado cédula de papel reserva); 

6. Não será permitida a troca da cédula de votação (caso seja utilizado cédula de 
papel reserva);  
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7. Uma vez assinalado o eleitor deverá dobrar a cédula e depositá-la na urna 
existente em cada sala de votação (caso seja utilizado cédula de papel reserva); 

8. O votante receberá comprovante de votação disponibilizado no cadastro da 
Justiça Eleitoral de Pouso Alegre; 

9. Não será permitido que o eleitor e os candidatos permaneçam nas salas de 

votação após realizarem seus votos. 

 
DOS CANDIDATOS: 

1. Serão candidatos todos aqueles considerados habilitados nas outras fases do 

processo seletivo; 

2. Os candidatos deverão utilizar na campanha o mesmo número, nome, codinome ou 

apelido que será utilizado na urna eletrônica; 

3. A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou 

econômico; 

4. É vedada a formação de chapas de candidatos ou a utilização de qualquer outro 

mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado. 

 
DA FISCALIZAÇÃO: 

1. Cada candidato poderá indicar 1 (um) fiscal e um suplente para acompanhar o 
processo de votação.  

2. Caberá ao candidato orientar o fiscal por ele indicado sobre as regras desse manual, 
sob pena de responsabilização, em caso de descumprimento das regras do processo 
de votação. 

 
DOS COLABORADORES E FISCAIS DA ELEIÇÃO: 

1. Aos colaboradores e fiscais é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha 

qualquer propaganda de candidato, bem como a manifestação de apoio a algum 

candidato; 

2. Os colaboradores e fiscais deverão estar portando crachá de identificação, 

contendo o nome e a função que estão exercendo durante o processo eleitoral; 

3. Os dados dos fiscais deverão ser encaminhados à Empresa Organizadora através 

do e-mail contato@eloassessoriaeservicos.com.br até o dia 16 de setembro do 

corrente ano. 

 
DA CAMPANHA ELEITORAL: 

1. A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a lista dos candidatos 

habilitados à eleição, conforme item V do artigo 7.1 do Edital; 

2. O período da camapanha será do dia 02/09/2019 até dia 04/10/2019; 

3. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores através de 

debates, entrevistas e distribuição de panfletos; 

4. É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou 

mailto:contato@eloassessoriaeservicos.com.br
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particular; 

5. As instituições públicas ou privadas que tenham interesse em promover debates com 

os candidatos deverão formalizar o convite a todos, de forma a garantir a mesma 

oportunidade; 

6. Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos 
organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 

7. Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 02 (dois) candidatos; 

8. Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos candidatos 

nas suas exposições e respostas; 

9. Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar ciência do teor 

do Edital e desse manual aos organizadores; 

10. Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência 

ao Edital e a este manual; 

11. Os panfletos de campanha poderão ter o nome, codinome ou apelido do candidato, 

foto, número e informações gerais sobre a função do Conselho Tutelar, local, 

horário de votação e os requisitos para ser eleitor. 

 
DAS PROIBIÇÕES: 

1. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio de veículos de comunicação 

em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, camisas, bonés e 

outros meios não previstos no edital e/ou qualquer publicidade visual em espaços 

públicos. 

2. É vedado ao candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou 

estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 

procedente de: 

a) entidade ou governo estrangeiro; 

b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com 

recursos provenientes do Poder Público; 

c) concessionário ou permissionário de serviço público; 

d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 

contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 

e) entidade de utilidade pública; 

f) entidade de classe ou sindical; 

g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; 

h) entidades beneficentes e religiosas; 

i) entidades esportivas; 

j) organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; 

k) organizações da sociedade civil de interesse público. 

3. É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (Vereadores, 
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Prefeitos, Deputados etc.) ao candidato; 

4. É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 

os concorrentes; 

5. É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da 

lista definitiva das candidaturas, prevista no item V do artigo 7.1 do Edital; 

6. É vedado ao conselheiro tutelar candidato e ainda em exercício, promover sua 

campanha ou de terceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho; 

7. É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e da Comissão Especial promover campanha para qualquer candidato; 

8. É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo 

poder público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral; 

9. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer 

local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas, portando 

instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem 

utilização de veículos; 

10. É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais 

como camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas entre outros. 

 
DAS PENALIDADES: 

1. O candidato que não cumprir os termos deste Manual e do Edital poderá ter a sua 

candidatura impugnada nos termos do § 2° e 3° do art. 70 da Lei Municipal n° 

5.664/2015; 

2. O descumprimento das regras do Edital e deste manual, por parte dos candidatos 

e/ou fiscal por ele indicado acarretará o cancelamento de sua candidatura, com a 

consequente exclusão do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar. 

3. A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 

concorrentes será analisada pela Empresa Organizadora e Comissão Especial que, 

entendendo-a irregular, determinará a sua imediata suspensão. 

 

DAS DENÚNCIAS: 

1. O candidato que se julgar prejudicado ou qualquer cidadão poderá oferecer 

denúncia relativa ao descumprimento das regras da campanha eleitoral devendo 

protocolar o documento junto à Empresa Organizadora e à Comissão Especial até 

às 10 (dez) horas do primeiro dia útil seguinte da data do fato, indicando 

necessariamente os elementos probatórios, conforme item 9.2 do Edital: 

a) O prazo será computado excluindo-se o dia da concretização do fato e incluindo 

o dia do vencimento; 

b) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o 

vencimento cair em feriado ou em finais de semana; 

c) Os protocolos serão realizados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente localizado à Rua Prof. Dr. Jorge Beltrão, 147, Centro, mediante o 

preenchimento do formulário com as devidas provas (documental ou 

testemunhal); 

2. As intercorrências ocorridas no dia da eleição serão formalizadas através de ata 

pela Empresa Organizadora e Comissão Especial. 

 

DA MESA DE VOTAÇÃO: 
1. As mesas de votação serão compostas por presidente, secretário e mesário; 

2. Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes: 

marido e mulher, ascendentes e descendentes (avós, pais, filhos, netos...), sogro e 

genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado; 

3. Compete a cada mesa de votação: 

a. Solucionar imediatamente dificuldade ou dúvida que ocorra durante a 

votação acionando a Empresa Organizadora e Comissão Especial; 

b. Preencher o formulário/Ata de votação anotando eventuais ocorrências; 

c. Após o término da votação os mesários providenciarão o encerramento da 
urna eletrônica com supervisão da Justiça Eleitoral de Pouso Alegre; 

d. Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Empresa 

Organizadora e Comissão Especial; 

e. A Justiça Eleitoral ficará responsável em realizar a apuração dos votos pelo 

sistema de totalização disponibilizado pelo TRE na sede de Pouso Alegre. 

 
DA APURAÇÃO E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS: 

1. A apuração dos votos será realizada no mesmo dia, pela Justiça Eleitoral de Pouso 

Alegre em sua sede. Em seguida, afixará o resultado, no local onde ocorreu a 

apuração final; 

2. Os candidatos poderão acompanhar ou indicar o fiscal para o acompanhamento do 

processo de apuração; 

3. O resultado final da eleição deverá ser publicado em meio de comunicação oficial 

do Município e em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado e divulgado, com 

cópia para o Ministério Público, abrindo prazo para interposição de recursos, 

conforme item 9.2 do Edital; 

4. Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e 

serão nomeados e empossados como conselheiros tutelares titulares, ficando todos 

os seguintes, observada a ordem decrescente de votação, como suplentes; 

5. Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, 

sucessivamente: 

a) apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento específico; 

b) apresentar maior tempo de atuação na área da infância e adolescência; 

c) residir a mais tempo no município; 

d) tiver maior idade. 


