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Resolução 035/2015 

CONCASE 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Serra- CONCASE, através da 

sua Comissão Eleitoral para eleição do Conselho 

Tutelar da Serra, no uso de suas atribuições 

conferidas pela resolução 08/2015 e lei 

3898/2012, em decisão tomada na reunião 

realizada em 16/09/2015; 

 

Considerando a necessidade de regulamentar o 

procedimento de fiscalização do processo 

eleitoral por parte dos candidatos e da 

sociedade; 

 

Considerando que o processo eleitoral 

deflagrado pela Resolução 09/2015 Edital de 

Convocação trata-se de experiência primeira de 

tal modalidade a qual requer diversos ajustes e 

aperfeiçoamento; 

 

Considerando a transparência do processo 

representada pela possibilidade de 

acompanhamento regular e legal das ações de 

recepção dos votos e de escrutínio; 

 

Considerando que após indicativo de eleição 

universal expresso em lei não foi realizada 

interlocução a nível nacional entre as 

autoridades judiciárias eleitorais não permitindo 

o uso de urnas eletrônicas para esse primeiro 

processo eleitoral universal; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Os candidatos aptos a participar do 

processo eleitoral de 04/10/2015, poderão 

indicar através de credenciamento os fiscais que 

atuarão no dia da eleição nos locais de votação. 

Art. 2º Cada candidato poderá indicar até 10 

fiscais, para atuar nos locais de votação. que 

atuarão devidamente identificados por meio de 

Crachás fornecidos pela comissão eleitoral. 

Art. 3º Na sessão eleitoral utilizada para votação 

não será permitida a entrada de fiscais, salvo 

para realização de seu próprio voto, não 

podendo permanecer no recinto. 
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Art. 4º Os candidatos irão indicar os fiscais 

através de formulário constante no anexo I desta 

resolução, disponível para download no site da 

prefeitura da Serra precisamente na página do 

processo eleitoral, até o dia 28 de setembro de 

2015 às 18 horas, devendo ser entregues na 

sede do CONCASE ou enviadas para o e-mail: 

concase.serra@gmail.com.  

 I - Os crachás de identificação serão retirados 

apenas pelos próprios candidatos, encarregados 

em distribui-los para seus fiscais estando a partir 

de sua retirada na Sede do CONACASE sob sua 

responsabilidade; 

II - Não será permitida a atuação enquanto fiscal, 

de pessoa sem o crachá de identificação 

fornecido pela Comissão Eleitoral; 

III - Os Crachás de Fiscalização entregues aos 

candidatos não serão substituídos ou replicados, 

salvo hipótese de erro de grafia na identificação. 

Art. 5º Para o processo de apuração os fiscais 

serão sorteados dentre os candidatos aptos, no 

dia 01/10/2015 às 14 horas sendo convocados 

por resolução própria, não sendo permitida 

entrada de qualquer outra pessoa na junta 

apuradora, com exceção da comissão eleitoral, 

dos escrutinadores e dos representantes do 

Ministério Público. 

Art. 6º Qualquer ato que interfira no processo de 

apuração ou coloque em risco sua segurança, 

será imediatamente suprimido pela comissão 

eleitoral que solicitará o afastamento do(s) 

candidato(s) envolvido(s), não sendo excluídas 

possibilidades de penalidades em caso de 

resistência, perturbação da ordem, ofensas aos 

membros das mesas apuradoras ou da 

Comissão Eleitoral e Ministério Público. 

Art. 7º Os resultados da votação serão 

divulgados de forma total, porém seus registros 

permitirão o mapeamento de cada local de 

votação para conferência das urnas de origem 

dos votos, das cédulas anuladas conforme 

Resolução 09/2015. 

Art. 8º Durante o Processo de votação as 

ocorrências registradas serão encaminhadas 

pelos fiscais de forma expressa em ata própria 

da mesa receptora ou pelo preposto da sessão 

que encaminhará as informações para a Central 

de Apuração localizada no CRAS de Laranjeiras, 
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sendo estas analisadas pela comissão 

paralelamente ao procedimento de apuração 

realizada pelos escrutinadores. 

I - A comissão eleitoral com acompanhamento 

do Ministério Público tomará ciência das 

ocorrências existentes e indicará as 

providências, penalidades e medidas a serem 

tomadas caso necessário. 

II - Serão observadas as penalidades possíveis 

aos candidatos expressos na Resolução 09/2015 

do CONCASE. 

Art. 9º Ficam revogadas disposições em 

contrário em especial aquelas constantes no 

edital de convocação do processo eleitoral 

resolução 09/2015. 

Art. 10º Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação.  

 

Serra, 21 de Setembro de 2015 

 

Comissão Especial para Escolha 

dos membros do Conselho Tutelar 
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