
Instituído pela Lei Federal 8.069/90, Criado pela Lei 
Municipal 1.631/92,  alterado pela Lei Municipal 2349/2000 

e alterado pela Lei Municipal 3898/2012 
 

 
Rua D. Pedro II, 136. Centro – Serra/ES – CEP 29176-120 

Telefax. 3251-6177 – Email : 

concase.serra@gmail.com  

1

 

Resolução 036/2015 

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; 

 

A 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 transparência do processo 
representada pela possibilidade de 
acompanhamento regular e legal das ações de 
recepção dos votos e de escrutínio; 
 
Resolve: 
Art. 1º Tornar público que as urnas a serem 
usadas no processo de escolha do Conselho 
Tutelar da Serra, serão Lacradas no dia 01 de 
outubro a partir das 14:00 horas no CRAS de 
Laranjeiras.  
Art. 2º Esse procedimento será Aberto aos 
candidatos e cidadãos até o limite de capacidade 
do recinto não sendo necessária nenhuma 
inscrição prévia para tal ato. 
Art. 3º Serão Lacradas 40 urnas que serão 
distribuídas pelos locais de votação sendo 
utilizada 01 (uma) urna em cada sessão. 
Art. 4º Após o lacre das urnas será realizado 
sorteio dos candidatos que participarão do 
processo de fiscalização enquanto fiscais. 

I- Cada mesa apuradora terá o 

acompanhamento de até dois fiscais; 

II- O sorteio dos fiscais será realizado 

através do número de candidatura por 

meio da comissão eleitoral, registrada 

em ata própria; 

III- Não será permitido o contato manual 

do candidato fiscal às cédulas ou aos 

equipamentos de suporte listagens 

salvo em caso de constatação de 

irregularidade a ser apurada e 

registrada por ocorrência, quando será 
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permitida conferencia da cédula 

apenas em questão até que seja 

solucionado o questionamento ou 

dado encaminhamento decisivo por 

parte da comissão eleitoral. 

IV- Durante o processo de apuração não 

será permitido aos escrutinadores e 

fiscais: 

 

a) Utilizar celular ou qualquer outro meio 

eletrônico de comunicação; 

b) Alimentar-se na mesa apuradora, sendo 

que para tal ação será estabelecido tempo 

específico e local para tal; 

c) Utilizar-se de aparelho sonoro em 

qualquer modo de reprodução; 

d) Trocar o membro da fiscalização; 

e) Ausentar-se do recinto de votação sob 

qualquer pretexto sem registro expresso 

da comissão eleitoral; 

f) Prestar esclarecimento ou informação a 

qualquer pessoa exceto a representante 

do Ministério Público ou da Comissão 

Eleitoral. 

Art. 5º 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. 6º Esta resolução entre em vigor na data de 
sua publicação revogadas disposições em 
contrário. 
 

Serra, 21 de Setembro de 2015 

 

Comissão Especial para Escolha 

dos membros do Conselho Tutelar 
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