
ANEXO

Sugestões de Documentos para o Processo de Escolha 

dos Membros do Conselho Tutelar1

Senhor(a) Conselheiro(a) Presidente,

Neste  anexo,  Vossa  Senhoria  encontrará  algumas  sugestões de  documentos 

necessários  ao  processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar,  mas  uma 

observação se faz necessária: não é nossa intenção fornecer um manual para o Conselho 

de Direitos,  mas apenas alguns parâmetros  a serem considerados,  uma vez que,  no 

planejamento a ser efetuado, e nos documentos a serem elaborados, é preciso observar 

rigorosamente  a  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  e  as  demais  NORMAS  LEGAIS  que 

disciplinam a matéria.

XXXXX, XX de XXXXX de 2019.
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 Documento elaborado com base em modelo fornecido pela Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude de Montes Claros/MG
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1 - RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

                

RESOLUÇÃO Nº XX de XX de XXXX de 2019.

Dispõe  sobre  a  criação  da  Comissão 

Especial  Eleitoral,  encarregada  de 

organizar  o  processo  de  escolha  dos 

membros do Conselho Tutelar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 

XXXXXX, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº XXXX/XXXX (que dispõe sobre o Conselho 

Tutelar) e no seu Regimento Interno, RESOLVE:

Art.  1o.  Constituir  Comissão  Especial  Eleitoral,  encarregada  de  organizador  o 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de XXXXXX.

Art. 2o. A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos seguintes conselheiros2:

a) ________________________________, representante do Poder Público; 

b) ________________________________, representante do Poder Público;

c) ________________________________, representante da Sociedade Civil;

d) ________________________________, representante da Sociedade Civil.

§ 1º. Cabe à Comissão Especial Eleitoral, pelo voto da maioria de seus membros, 

eleger seu coordenador. 

§ 2º. Não havendo definição por este critério, a Comissão Especial Eleitoral será 

coordenada pelo Conselheiro mais antigo, dentre seus integrantes e, em caso de empate,  

o de maior idade.

2

 É preciso que a Comissão Especial Eleitoral tenha uma composição paritária entre representantes 
do governo e da sociedade.



Art. 3º. Compete à Comissão Especial Eleitoral:

I - Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cumprindo o 

disposto  no  Edital  nº  XXX/2019,  elaborado  e  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, e demais normas aplicáveis;

II - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de registro e 

impugnação de candidaturas e outros incidentes ocorridos na realização do processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar;

III - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;

IV - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os 

requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante;

V - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação 

de defesa;

VI  -  Decidir,  em  primeira  instância  administrativa,  acerca  da  impugnação  das 

candidaturas,  podendo,  se  necessário,  ouvir  testemunhas  eventualmente  arroladas, 

determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências;

VII - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo 

de  escolha  aos  candidatos  considerados  habilitados  para  o  processo  eleitoral,  que 

firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na 

legislação local;

VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos votos;

IX - Realizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões necessárias à 

obtenção  de  urnas  eletrônicas  e  listas  de  eleitores,  efetuando  todo  planejamento 

necessário para que sejam cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive pela Resolução 

nº 22.685/2007 do TSE;

X - Providenciar a confecção das células para votação manual, conforme modelo a 

ser aprovado;

XI - Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito, podendo, 

para  tanto,  selecionar,  preferencialmente  junto  aos  órgãos  públicos  municipais,  os 

mesários  e  escrutinadores,  bem  como,  seus  respectivos  suplentes,  que  serão 

previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da 

resolução regulamentadora do pleito;



XII -  Solicitar,  junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a 

designação de efetivo para garantir  a  ordem e segurança dos locais  do processo de 

escolha e apuração;

XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 

violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

XIV  -  Analisar  e  decidir,  em  primeira  instância  administrativa,  os  pedidos  de 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

XV - Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;

XVI - Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de 

todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;

XVII - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores;

XVIII - Resolver os casos omissos.

Art. 4º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral 

assessoria  técnica  (inclusive  jurídica)  necessária  ao  regular  desempenho  de  suas 

atribuições.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

XXXXXXX, XX de XXXXXXX de 2019.

                                             

XXXXXXXXXXXXXXX

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente





2 - FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de XXXX

Ficha de Inscrição de Candidato nº _____

Nome completo: _________________________________________________---_______

Endereço  residencial:  ________________________________________________ 

Telefone: _____________

Documentos apresentados
(   )  Certidão  negativa  de  antecedentes 
cíveis  e  criminais  expedidas  pela  Justiça 
Estadual 

(    ) Comprovante de votação nas últimas 
04 (quatro) eleições ou certidão de quitação 
com as obrigações eleitorais fornecida pela 
Justiça Eleitoral

(   )  Certidão  negativa  de  antecedentes 
expedida  pela  Secretaria  de  Segurança 
Pública do Paraná  

(   )  Diploma  ou  Histórico  Escolar  ou 
Declaração de Conclusão de Curso (cópia)

(   )  Documento  oficial  de  identificação 
(original e cópia) 

(  )  Formulário  de  comprovação  de 
experiência  devidamente  preenchido 
(original)

(    )  Conta  de  água,  luz  ou  telefone  fixo 
(cópia)

(   )  Comprovante  de  quitação  com  as 
obrigações militares (homens) 

(     ) Título de eleitor (   ) Declaração do candidato de que não foi 
penalizado com a destituição da função de 
conselheiro 

Eu______________________________________________________  declaro  que  li  o 

Edital nº XX/20XX e que preencho todos os requisitos exigidos nele para investidura da 

função de conselheiro tutelar.

_____________________________________________

XXXXXXX

Assinatura do Candidato 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Decisão da Comissão Organizadora

A inscrição foi:     (  ) Deferida          (  ) Indeferida

Motivos do indeferimento: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________, ______ de _________ de 20XX.

__________________________________

XXXXXXXX

Coordenador da Comissão Especial Eleitoral





3 - DECLARAÇÃO DO CANDIDATO DE QUE NÃO FOI PENALIZADO COM A 

DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR

DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________________, declaro para os 

devidos fins, sob pena de responsabilidade, que não fui penalizado com a destituição da 

função de membro do Conselho Tutelar nos últimos 05 (cinco) anos.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

__________________, ______ de _________ de 2019.

__________________________________________

Assinatura do Candidato



4 - FORMULÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO 

EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE3

Nome:__________________________________________________________________

Profissão atual:___________________________________________________________

Escolaridade:_____________________________________________________________

Idade:___________________________________________________________________

Tomador do 
serviço (nome 

da pessoa 
física ou 
jurídica)

Atividades 
desenvolvidas

Período 
(data de início e 

término) 

Contato do tomador
do serviço (endereço, 

telefone  e nome 
completo do chefe 

imediato)

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são verídicas e declaro 

estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

__________________, ______ de _________ de 2019.

_______________________________________________

Assinatura do Candidato

3 Verificar se a Lei Municipal local exige tal requisito.



5 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO

Certifico  que  ________________________________________  protocolou 

inscrição para o processo de escolha de membro do Conselho Tutelar do município de 

XXXXXXX, às _______ horas do dia ____/_____/____.

__________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX

Responsável pelo recebimento da inscrição



6 - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E ABERTURA DE PRAZO PARA 

IMPUGNAÇÕES

  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL Nº XXX/2019

A COMISSÃO ESPECIAL  ELEITORAL,  constituída  na  forma  da  Resolução  nº 

XX/2015  para  escolha  dos  membros  do  CONSELHO  TUTELAR  DO  MUNICÍPIO  DE 

XXXXXXX, publica a relação dos candidatos inscritos. 

I  -  Encerrado o prazo previsto no Edital  nº XXX/2015, aprovado e editado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de XXXXXX, inscreveram-

se para concorrer ao pleito os seguintes cidadãos:

1 -....... 

2 -....... 

3 - ....... 

4 - .......

...

II  -  O  cidadão  que  tenha  conhecimento de  fatos  ou  circunstâncias que  tornem 

qualquer dos inscritos impedido ou inapto para a função de membro do Conselho Tutelar,  

à luz dos requisitos fixados na Lei Municipal nº XXXX/XXXX, Resolução nº XX/2019 e 

Edital nº XX/2019, poderá oferecer impugnação junto à Comissão Especial Eleitoral, no 

prazo de XX dias, contados da publicação deste edital, devidamente instruída com as 

provas que tiver. 

III - As impugnações deverão ser apresentadas por escrito e protocoladas na sede 

do CMDCA, situada na Rua ______________, nº _____, no horário de _________ às 

_________ horas.  

  __________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX



Coordenador da Comissão Especial Eleitoral



7 - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO QUE AUTORIZA O INÍCIO DA CAMPANHA 

ELEITORAL

  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL Nº XXX/2019

A Comissão Especial Eleitoral, constituída na forma da  Resolução nº XX/2019, do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de XXXXXX, CONVOCA os 

candidatos habilitados na avaliação psicológica para participarem de reunião prevista no 

item XX do Edital (Resolução nº XX/2019), a ser realizada no dia XX de XXXXX de 2019, 

às  XX:XX  horas,  no  endereço  XXXXXX,  na  qual  serão  definidos  a  identificação  do 

candidato e seu número na cédula de votação e prestados esclarecimentos sobre as 

regras de campanha eleitoral.

__________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX

Coordenador da Comissão Especial Eleitoral



8 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES

  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL Nº XXX/2019

A  COMISSÃO  ESPECIAL  ELEITORAL,  constituída  na  forma  da  Resolução  nº 

XX/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de XXXXXX, 

CONVOCA todos os eleitores do município  para participar  da eleição que definirá  os 

novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX. 

1. A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, no horário de 08:00 às 17:00 horas,  

nos locais abaixo relacionados:

Local(ais) de Votação

Urna(s) Receptora(s)

Seção(ões) Eleitoral(ais) 

(equivalentes às da Justiça 

Eleitoral)
XXX XX, XX
XXX XX,XX
Etc.

 

1.1.Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos inscritos como eleitores 

no município;

1.2.O voto é facultativo para todos;

1.3. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido 

de seu título de eleitor e documento oficial de identidade com foto;

1.4. Cada eleitor poderá votar em apenas em 01 (um) candidato;

1.5.  Não será permitido o voto por procuração.



2. Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

1 XXXXXXX 

2 XXXXXXXX

3 XXXXXXXX

4 XXXXXXXX

5 XXXXXXXX

6 XXXXXXXX

7 XXXXXXXX

8 XXXXXXXX

9 XXXXXXXX

10 XXXXXXXX

   __________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX

Coordenador da Comissão Especial Eleitoral



9 - MODELO DE CÉDULA DE VOTAÇÃO4

CÉDULA DE VOTAÇÃO

Para Conselheiro Tutelar:

1 XXXXXXXX 

2 XXXXXXXX

3 XXXXXXXX

4 XXXXXXXX

5 XXXXXXXX

6 XXXXXXXX

7 XXXXXXXX

8 XXXXXXXX

9 XXXXXXXX

10 XXXXXXXX

 

Presidente da Mesa:

Data:

4 Mesmo que sejam obtidas urnas eletrônicas, é importante a confecção e impressão de um determinado número de 
cédulas em papel, caso seja necessário, por qualquer razão, realizar a votação em sua forma manual.



10 - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DE MESA E MESÁRIOS

  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL Nº XXX/2019

A COMISSÃO ORGANIZADORA constituída na forma da  Resolução nº XX/2019:

I  -  Convoca  os  conselheiros  de  direitos  relacionados  abaixo para  atuarem  como 

Presidentes de Mesa e Mesários na eleição do Conselho Tutelar de XXXXX, no dia 06 de 

outubro de 2019, das 08:00 às 17:00 horas. 

II - Torna pública a convocação dos servidores abaixo relacionados, conforme Portaria do 

Chefe do Poder Executivo local, para atuarem como Presidentes de Mesa e Mesários na 

eleição do Conselho Tutelar de XXXXX, no dia 06 de outubro de 2019, das 08:00 às 17:00 

horas. 

III - No dia da eleição, os conselheiros e servidores deverão estar nos respectivos locais 

de votação com antecedência mínima de 01 (uma) hora. 

IV - Ficam desde já convocados os conselheiros e servidores para participar de reunião 

que se realizará no dia XX de XXX de 2019, às XX:XX, no endereço XXXXXXXX, nº XX, 

nesta cidade,  cujos objetivos são definir  a seção em que cada um atuará e orientar 

quanto aos procedimentos a serem adotados durante a votação e a apuração.  

RELAÇÃO DOS PRESIDENTES DE MESA E MESÁRIOS

Nome Função
Presidente
Mesário

Etc. Etc.

__________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX

Coordenador da Comissão Especial Eleitoral



11 - ATA DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO POR SEÇÃO

ATA DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 

DO CONSELHO TUTELAR DA SEÇÃO XX

Aos seis dias do mês de outubro  de 2019, seção XX, situada na XXXXXX, sob a 

responsabilidade do senhor XXXXXXXXXX, Presidente da Mesa de Votação, foi realizada 

votação e apuração  do processo de escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR 

DE  XXXXXX. A votação teve início às _______ horas, encerrando-se às _______ horas, 

com registro das seguintes ocorrências: _______________________________________ 

_________________________. Às _______ horas iniciaram-se os trabalhos de apuração 

dos votos, atuando como escrutinadores os Srs. _________________________________ 

_________________________________,  na  presença  dos  candidatos  interessados  e 

respectivos fiscais, além de XXXXXXX. Depois de constatada a inexistência de quaisquer 

indícios  de  fraude  ou  violação  da  urna,  a  mesma  foi  aberta,  contendo  a  seguinte 

quantidade de cédulas XXXX, ao passo que os eleitores que exercitaram o voto, pela 

contagem baseada nas listas  de  votação,  totalizaram XXXX.  Depois  de  encerrada a 

apuração e resolvidos todos os incidentes  a respeito da validade dos votos, sempre por 

decisão da maioria da mesa apuradora, chegou-se ao seguinte resultado:  votos válidos: 

XXX; votos  brancos: XXX; votos nulos: XXX;  votação dos candidatos: XXXXXXX, XX 

votos;  XXXXXX,  XX  votos,  XXXX,  XX  votos.  Não  havendo  outras  impugnações  ou 

incidentes que pudessem comprometer a validade da votação e apuração dos votos, o 

Presidente da Mesa, diante de todos os  presentes, validou o resultado final da Mesa de 

Apuração e extraiu o Boletim de Urna que segue anexo. Nada mais havendo a tratar,  

lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme segue assinada por mim,  

XXXXXX,  (função),  e  pelos  demais  presentes  XXXX,  XXXX,  XXXX,  XXXX,  que 

acompanharam os trabalhos. 

XXXXXXX, 06 de outubro de 2019.



12 - BOLETIM DE URNA

BOLETIM DE URNA

O Presidente da Mesa da Seção XXXXX valida o resultado final da Mesa de Apuração, 

conforme registrado em ata que foi lavrada e lida aos presentes, no dia 06/10/2019, às 

XX:XX horas, que é o seguinte:

SEÇÃO XX

VOTOS VÁLIDOS XXX

VOTOS EM BRANCO XXX

VOTOS NULOS XXX

TOTAL DE VOTOS XXX

    Resultado da apuração dos votos válidos:

Nº Nome do Candidato Total de 
Votos

1 XXXXX XXXX

2 XXXXX XXXX

3 XXXXX XXXX

4 XXXXX XXXX

5 XXXXX XXXX

6 XXXXX XXXX

7 XXXXX XXXX

8 XXXXX XXXX

9 XXXXX XXXX

10 XXXXX XXXX

Total geral de votos válidos XXXX

XXXXXXX, 06 de outubro de 2019.

____________________________________

XXXXXX



Presidente da Mesa da Seção



13 - ATA GERAL REFERENTE À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR

ATA GERAL DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Aos seis dias do mês de outubro  de 20195, no _______________________________, 

sob a responsabilidade da Comissão Organizadora, foi realizada a votação e apuração  

do  processo  de  escolha  dos  membros  do  CONSELHO TUTELAR DE  ___________, 

sendo  instaladas  ____  seção(ões)  para  recepção  dos  votos,  assim  situadas: 

____________________________________________________________.  A  votação 

teve início às 08:00 horas, encerrando-se às 17:00 horas, conforme Atas de Votação e 

Apuração de cada seção. Às _______ horas iniciaram-se os trabalhos de apuração dos 

votos, a partir dos Boletins de Urna de cada seção, atuando como escrutinadores os Srs.  

_________________________________________,  na  presença  dos  candidatos 

interessados  e  respectivos  fiscais.  Depois  de  constatada  a  inexistência  de  quaisquer 

indícios de fraude e irregularidades nos Boletins de Urna passou-se a totalização dos 

votos, chegando-se ao seguinte resultado: votos válidos: XXX; votos  brancos: XXX; votos 

nulos: XXX;  votação dos candidatos: XXXXXXX, XX votos; XXXXXX, XX votos, XXXX, 

XX votos. Não havendo outras impugnações  ou incidentes que pudessem comprometer a 

validade da totalização dos votos, o Presidente da Comissão Organizadora,  diante de 

todos os  presentes, parabenizou e agradeceu a todos os que trabalharam no processo 

de escolha,  salientando que, nos termos da Lei Municipal  nº XXX/XX,  os candidatos 

terão prazo de ____ dias para eventual interposição de  recursos contra a apuração, os 

quais  deverão  ser  julgados  em  ____  dias  e,  dentro  dos  ____  dias  seguintes  será  

oficializada  a  proclamação  dos  eleitos  com  a  respectiva  homologação.  Nada  mais 

havendo  a  tratar,  lavrou-se  a  presente  ata,  que após  lida  e  achada conforme segue 

assinada por mim,  ___________________________________________, (função), pelos 

demais  membros  presentes  da  Comissão  Organizadora,  pelos  membros  do  CMDCA, 

pelos candidatos e respectivos fiscais, que acompanharam os trabalhos. Cópia desta ata 

deverá ser enviada à Promotoria de Justiça da comarca.

XXXXXXX, 06 de outubro de 2019.



14 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº XXX/2019

A  COMISSÃO  ESPECIAL  ELEITORAL,  constituída  na  forma  da  Resolução 

XX/2015,  torna público  o  resultado  da eleição dos  membros  do  Conselho  Tutelar  do 

município de XXXXXX, realizada no dia 06 de outubro de 2019.

Classificação

Titulares

Nome do Candidato Quantidade de Votos

1º XXXX XXXX
2º XXXX XXXX
3º XXXX XXXX
4º XXXX XXXX
5º XXXX XXXX

Classificação

Suplentes

Nome do Candidato Quantidade de Votos

6º XXXX XXXX
7º XXXX XXXX
8º XXXX XXXX
... XXXX XXXX

Fica aberto o prazo de XX dias, a contar da publicação do presente Edital, para que 

sejam apresentados recursos contra o resultado publicado, na forma prevista no item XX 

da Resolução nº XX/2019.

A homologação final do resultado da eleição dar-se-á após a análise dos recursos 

apresentados no prazo legal.  

__________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________

XXXXXX

Coordenador da Comissão Especial Eleitoral



15 - RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RESOLUÇÃO Nº XX/20XX

Dispõe  sobre  o  resultado  final  e 
homologa  o  processo  de  escolha  dos 
membros  do  Conselho  Tutelar  do 
município  de  XXX,  após  análise  de 
recursos.

         O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 

atribuições legais, conforme Lei Municipal nº XX/XX, RESOLVE: 

I  -  Informar a todos que,  após a divulgação do resultado do pleito,  foram interpostos  

recursos.

II - Tornar público o resultado final após análise dos recursos, nos termos do item 10.1 da 

Resolução nº XX/2019.

III - Homologar o RESULTADO FINAL do processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar do município de para o mandato de 10/01/2020 a 09/01/2024, conforme relação 

abaixo: 

Art. 1º: Fica proclamado o resultado final da eleição realizada no dia 06/10/2019

I - Total de eleitores: XXXXX

II - Total de votos válidos: XXXX

III - Total de votos em branco: XXXX

IV - Total de votos nulos: XXX

Art. 2º: Total de votos por candidato:

Nome do Candidato Nº. de Votos Classificação
XXXX XXX 1º
XXXX XXX 2º
XXXX XXX 3º
XXXX XXX 4º
XXXX XXX 5º
XXXX XXX ...



Art. 3º: Ficam os seguintes candidatos eleitos como titulares, por ordem de votação:

I- XXXX

II- XXXX

III- XXXX

IV- XXXX

V- XXXX

Art. 4º: Ficam os demais candidatos como suplentes, por ordem de votação:

I- XXXX

II- XXXX

III- XXXX

IV- XXXX

V- XXXX

VI- XXXX

VII- XXXX etc.

Art. 5º. A diplomação e posse dos membros do Conselho Tutelar titulares e suplentes,  

dar-se-á no dia XX/XX/20XX, às XX:XX horas, na sede do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada à Rua XXXX.

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

__________________, ______ de _________ de 2019.

____________________________________

XXXXXX

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



16 - DIPLOMA5

5 Diplomação é o ato pelo qual o CMDCA atesta quem são os membros titulares e suplentes do Conselho 
Tutelar, com a entrega do diploma devidamente assinado, contendo a quantidade de votos obtida. Com a 
diplomação, os eleitos se habilitam a exercer o mandato que postularam, dependendo tão somente da  
nomeação e posse pelo CMDCA.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

Diploma

O(A) Presidente(a) do Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente 

confere  ao(à)  Sr.(a)______________________________________  este  Diploma  de 

Conselheiro(a)  Tutelar  do  Município  de  ______________________________________, 

considerando que, na eleição realizada no dia ____ de ________ de __________, o(a) 

diplomado(a) obteve __________________ votos. 

_______ de ______ de ________

__________________________________________________

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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