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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ELEIÇÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES GESTÃO 2020/2023

EDITAL nº 003/2019 - CONVOCAÇÃO PARA O PLEITO

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas/SP, no uso de sua
competência, atribuída pela Lei Municipal nº 6.574 de 19 de outubro de 1991 e alterada pela Lei
nº 8.484/95 e 14697/2013, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990,
faz  publicar  este  Edital  de  convocação para o Pleito do Processo de escolha de Conselheiros
Tutelares de Campinas/SP, gestão 2020-2023.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta etapa do processo de escolha – Pleito - será realizada nos termos da Lei Municipal nº
13.510 de 22 de dezembro de 2008, com as alterações trazidas pela Lei Municipal nº 14.461 de 26
de outubro de 2012,  da Resolução CONANDA nº 170,  de 10 de dezembro de 2014,  do Edital
CMDCA 001/2019 publicado no DOM de 05 de abril  de  2019 e  deste  presente Edital;  e  será
conduzida pela Comissão eleitoral nomeada pelo colegiado do CMDCA, conforme constou na ata
de 08 de janeiro de 2019, alterado pelo Edital nº 02/2019 publicado no Diário Oficial do Município
de 10 de maio de 2019.

Art. 2º O pleito contará com a atuação de servidores públicos, conselheiros do CMDCA e demais
voluntários  para  a  composição  da  mesa  receptora  e  apuradora  dos  votos,  bem  como  para
orientação dos eleitores, cuja relação completa dos envolvidos nos trabalhos, será publicada no
DOM de 03 de outubro de 2019, atendendo ao art. 36 da Lei Municipal nº 13.510/2008.

II- QUANTIDADE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS

Art. 3º  Cada Conselho Tutelar será composto por 5 (cinco) novos membros com mandato de 4
(quatro) anos.

Art. 4º Serão selecionados 25 (vinte e cinco) Conselheiros Tutelares titulares e 25 (vinte e cinco)
suplentes que serão convocados conforme dispõe o art. 13 da Lei 13.510 de 22 de dezembro de
2008. 

III – DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA O PLEITO

Art.  5º Consideram-se habilitados os candidatos cujos resultados da etapa anterior -  avaliação
psicológica, depois de julgados em definitivo e em última instância pelo colegiado do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  na reunião ordinária realizada em 10 de
setembro de 2019, foram assim considerados.

IV – DA REUNIÃO DESTINADA A DAR CONHECIMENTO FORMAL DAS REGRAS DO PROCESSO
ELEITORAL

1



Diário Oficial do Município de 11/09/2019

Art.  6º Todos os candidatos  habilitados ao pleito,  constantes na relação supracitada,  deverão,
participar obrigatoriamente da reunião a realizar-se no dia 12 de setembro de 2019 das 19 às 21
horas, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal  de Campinas,  situada à Av.  Anchieta, 200,
Campinas-SP,  a  ser  conduzida  pela  Comissão  eleitoral  do  CMDCA  e  será  destinada  a  dar
conhecimento formal das regras relacionadas ao processo de escolha, em atenção ao artigo 11, §
6º, I, do CONANDA e Edital CMDCA nº 01/2019.

§1º Nesta mesma reunião, cada candidato registrará, caso queira, seu apelido para a candidatura.

§2º  A  Comissão eleitoral  conduzirá  o sorteio  do número de candidatura  para  o  pleito,  nesta
mesma oportunidade.

V – DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 7º A propaganda dos candidatos somente será permitida após a realização da reunião de que
trata o artigo antecedente e se encerra na véspera da data do pleito.

Art. 8º Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, os quais
respondem solidariamente pelos excessos praticados por seus simpatizantes. 

Art. 9º Não será permitida propaganda que implique em grave perturbação à ordem, aliciamento
de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa, sob pena de cassação da candidatura. 

§1º Considera-se aliciamento de eleitores, por meios insidiosos, o oferecimento ou a promessa de
dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, visando apoio às candidaturas. 

§2º Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que não observe a legislação e posturas
municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana. 

§3º  Considera-se  propaganda enganosa a  promessa  de resolver  eventuais  demandas  que não
constem dentre as atribuições do Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza
o eleitor a erro. 

§4º Incorrerá na penalidade prevista no caput aquele que se utilize de abuso de poder econômico,
político ou religioso durante a propaganda eleitoral. 

Art.  10  Qualquer  cidadão,  de  forma fundamentada,  poderá  encaminhar  denúncia  à  Comissão
Eleitoral  sobre a existência de propaganda irregular,  aliciamento de eleitores ou outra prática
irregular no processo eleitoral. 

Parágrafo único. Eventuais denúncias de fatos que ocorram no período de propaganda eleitoral,
deverão ser apresentadas até 07 de outubro de 2019, por escrito, na sede do Conselho Municipal
dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  situada  à  Rua  Ferreira  Penteado,  1331,  Centro,
Campinas-SP, de segunda à sexta-feira das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30.

Art.  11  No  dia  da  eleição  não  será  permitido  ao  candidato,  ou  a  qualquer  pessoa,  fazer
propaganda  eleitoral,  conduzir  eleitores,  seja  em  veículos  particulares  ou  públicos,  realizar
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propaganda em carros  de som ou outros  instrumentos ruidosos,  sob pena de impugnação da
candidatura. 

Parágrafo  único.  Eventuais  denúncias  de  fatos  que  ocorram  no  dia  do  pleito deverão  ser
apresentadas, por escrito, a um dos coordenadores dos 7 (sete) colégios eleitorais citados no art.
16, que fará constar em ata, adotando as medidas necessárias para restaurar a ordem do pleito.

Art. 12 Apresentada a denúncia com indícios de autoria ou materialidade, a Comissão Eleitoral
determinará que a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 03 (três) dias úteis. 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá determinar, liminarmente, a retirada ou a suspensão
da propaganda, com o recolhimento do material. 

Art.  13 Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral  poderá ouvir o candidato,  testemunhas,
determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências. 

Parágrafo único. O procedimento de apuração de denúncias de propaganda eleitoral deverá ser
julgado  pela  Comissão  Eleitoral  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  prorrogável,  em  caso  de
necessidade devidamente fundamentada. 

Art. 14 O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da Comissão
Eleitoral pelo Diário Oficial do Município. 

Art. 15 Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, no prazo de 3 (três) dias úteis. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá acerca
do recurso da decisão da Comissão Eleitoral no prazo de 3 (três) dias, prorrogável, em caso de
necessidade devidamente fundamentada. 

VI – DO LOCAL E HORÁRIO

Art. 16 O Pleito realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, domingo, das 8 às 17 horas, nos locais
abaixo listados:

Todas as seções
das

Zonas eleitorais
Escola

33ª Zona Eleitoral E.E. Carlos Gomes
Endereço: Av. Anchieta, 80, Centro

274ª Zona Eleitoral
EMEF Francisco Ponzio Sobrinho

Endereço: Rua da Abolição, 3282, Jd. Santa Odila

275ª Zona Eleitoral EMEF Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, Jd. São Marcos
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378ª Zona Eleitoral
EMEF/EJA Maria Pavanatti Fávaro

Endereço: R. José Oliveira Carneiro, 02, Jd. São Cristóvão

379ª Zona Eleitoral
EMEF/EJA Clotilde Barraquet Von Zuben

Endereço: Av. Nelson Ferreira de Souza S/N, Jd. Florence

380ª Zona Eleitoral CEI Bolinha de Mel
Endereço: Av. Mal. Rondon, 3238, Jd. Eulina

423ª Zona Eleitoral EMEF Raul Pila
Endereço: Rua Promissão, 230, Jd. Flamboyant

Art. 17 Todo cidadão com domicílio eleitoral no município de Campinas poderá votar, desde que
no local correspondente à zona eleitoral constante em seu título de eleitor. 

Parágrafo único. Não será permitida a votação em local diferente dos relacionados neste edital.

Art. 18 Os portões das escolas supramencionadas serão abertos às 8 horas e fechados às 17 horas
pontualmente  –  horas  de  Brasília,  pelo  coordenador  do  Colégio  eleitoral  na  presença  de  3
testemunhas, preferencialmente, fiscais de candidatos.

Parágrafo único. Aos eleitores que ingressarem na escola até às 17 horas, será garantido o direito
ao voto.

VII – DOS FISCAIS DOS CANDIDATOS

Art. 19 Todos os candidatos habilitados ao pleito poderão  credenciar  01 (um) fiscal e 01 (um)
suplente para cada zona eleitoral. Além disso, os candidatos poderão credenciar 1 (um) fiscal e 1
(um) suplente para cada mesa apuradora, sendo facultada a presença deles durante a apuração
dos votos.

Parágrafo único. Os candidatos deverão protocolizar junto à Casa dos Conselhos, na Rua Ferreira
Penteado, nº 1331, até o dia  20 de setembro de 2019, das 9h às 12h e das 14h às 16h30, os
nomes, CPF e RG dos fiscais e suplentes indicados. 

Art. 20 Ao chegar na escola onde atuará, o fiscal deverá se apresentar ao coordenador daquele
colégio eleitoral para assinar o livro ata e receber o crachá de identificação. 

Parágrafo  único.  Caso  tenha  que  se  ausentar  ao  longo  do  dia,  deverá  apresentar-se  ao
coordenador para devolver o crachá e para que também conste em ata. 

Art. 21 A atuação do suplente de fiscal só será permitida mediante comunicação à coordenação do
respectivo colégio eleitoral, para que seja devidamente registrada em ata a referida substituição e
a entrega do crachá.

VIII – DA VOTAÇÃO

Art.  22  O eleitor  deverá comparecer ao local  de votação,  portando seu título de eleitor  e/ou
documento  oficial  com foto  que  o  identifique (cédula  de  identidade  ou,  carteira  nacional  de
habilitação modelo novo, ou carteira profissional de trabalho, ou carteira de conselho regional
profissional, ou passaporte). 

Art.  23  Cada  uma  das  escolas  onde  ocorrerá  a  votação  contará  com  orientadores  de  sala,
devidamente identificados com crachás, que indicarão em qual sala o eleitor deverá votar.
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Parágrafo  único.  As  cédulas  de  votação  serão  confeccionadas  pelo  município  de  Campinas,
mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e
serão rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo Presidente da mesa receptora e por
um mesário.

Art. 24 O eleitor deverá dirigir-se então à cabine eleitoral, onde estará afixado um cartaz, cujos
candidatos  habilitados  ao  pleito  constarão  listados  pela  ordem  dos  números  de  candidatura,
nomes e apelidos.

Art. 25 O eleitor poderá votar em um único candidato, assinalando no campo indicado da cédula
de votação, com “X” e, na sequência,  deverá depositar seu voto na urna.

Art. 26 O voto é secreto, portanto, não será permitido que o eleitor entre na cabine de votação
acompanhado  de  candidatos,  fiscais,  voluntários  ou  outros,  com  exceção  das  pessoas  com
necessidades especiais.

Parágrafo único. Às pessoas com necessidades especiais (deficiente visual ou não alfabetizado ou
outros) será permitida a presença de um voluntário, desde que não seja um fiscal ou candidato.

Art. 27 Serão consideradas nulas as cédulas que:

I. Apontarem 02 (dois) ou mais candidatos;
II. Contiverem expressões, frases ou palavras.

III. Não corresponderem ao modelo oficial;
IV. Não estiverem rubricadas em conformidade com o previsto no artigo 23, parágrafo único

deste edital;
V. Estiverem rasuradas ou ilegíveis.

Art. 28 Após a votação, o eleitor deverá evitar a permanência nas dependências da escola visando
não causar prejuízo aos trabalhos do pleito.

IX - DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 29 Ao término do período de votação, os mesários de cada sala fecharão e lacrarão as urnas
na presença de 2 (duas) testemunhas, preferencialmente por 2 (dois) fiscais de candidatos, cujo
horário e ato deverão constar expressamente na ata do referido colégio eleitoral.

Art. 30 O total de urnas utilizadas em cada colégio eleitoral deverá ser transportado ao local de
apuração, pela Guarda Municipal de Campinas, ou na impossibilidade, pelo coordenador ou vice
coordenador daquele colégio, sendo acompanhado ao menos por 2 (dois) fiscais dos candidatos.

Art.  31 Os trabalhos de apuração dos votos ocorrerão na sede dos Patrulheiros de Campinas,
situada à Av. das Amoreiras, 906, Parque Itália, Campinas-SP, a partir das 18 horas ou quando
todas as urnas dos 7  (sete) colégios eleitorais já estiverem no local.

Parágrafo único.  A relação nominal dos conselheiros do CMDCA e servidores da Prefeitura do
Município de Campinas que atuarão na apuração será publicada no DOM de 04 de outubro de
2019.

Art. 32 A apuração será feita de maneira a garantir que seja acompanhada pelos candidatos e
pelos seus fiscais.

§1º No espaço de isolamento da apuração só poderão permanecer os responsáveis pela apuração,
os Promotores de Justiça responsáveis pela fiscalização e a coordenação geral do processo.
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§2º  O  presidente  da  mesa  de  apuração  e  os  Promotores  de  Justiça  poderão  decidir  pela
recontagem dos votos da urna recém-apurada.

§3º A solicitação de recontagem de votos poderá ser apresentada pelo candidato à coordenação
geral, com a devida fundamentação, que será analisada pela Comissão eleitoral em conjunto com
os Promotores de Justiça e poderá ser deferida ou indeferida.

Art. 33 Outras impugnações à apuração deverão ser apresentadas na medida em  que os votos
forem sendo apurados, cabendo à Comissão eleitoral a decisão.

Art. 34 Da decisão da Comissão eleitoral caberá recurso, reduzido a termo na ata, ao colegiado do
CMDCA.

Art. 35 O colegiado do CMDCA deliberará acerca dos recursos interpostos e se manifestará em até
3 (três) dias através de publicação no DOM.

Art. 36 Ao final da apuração será anunciado o resultado final, devidamente registrado em planilhas
próprias.

Art.  37  Ao  final  dos  trabalhos,  as  urnas  devidamente  lacradas  serão  transportadas  sob
responsabilidade da Comissão eleitoral à sede da Casa dos Conselhos e ficará sob sua guarda até o
final do julgamento em definitivo dos eventuais recursos interpostos.

X – DO RESULTADO DO PLEITO

Art. 38 O resultado da apuração dos votos será publicado no DOM de  08 de outubro de 2019,
cabendo recurso à Comissão Eleitoral a ser apresentado em até 3 (três) dias.

Art.  39  Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maior votação pela ordem de
classificação, até o número de vagas disponíveis para o pleito.

§1º Serão declarados suplentes, na ordem decrescente do número de votos recebidos, o mesmo
número de conselheiros titulares eleitos.

§2º Havendo empate na votação, o desempate privilegiará o candidato com melhor desempenho
na prova escrita e, persistindo o empate, o candidato de maior idade.

Art.  40 Vencidas as etapas  anteriores, o CMDCA proclamará os Conselheiros Tutelares eleitos,
titulares e suplentes.

Art.  41  Os  titulares  serão  diplomados  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente em reunião extraordinária que será convocada para este fim, no dia 22 de outubro
de 2019 e horário a ser definido e divulgado pelo CMDCA. 

Parágrafo único. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior
número de votos.

Art. 42 Os diplomados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão
nomeados por ato do Prefeito Municipal e divulgado em Diário Oficial.

Art. 43 A posse dos conselheiros tutelares, nomeados por ato do Prefeito Municipal, ocorrerá no
dia 10 de janeiro de 2020, nos moldes da Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012. 

Art.  44 Os itens deste Edital  poderão sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data do
pleito. 
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Art. 45 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do
Adolescente. 

Campinas, 10 de setembro de 2019.

LEILA CLAUDIA SARUBBI HELENO DA SILVA
Presidente do CMDCA
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