
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MESÁRIOS VOLUNTÁRIOS 

 

Edital n.º 0725001/2019 

 

Dispõe sobre o credenciamento de mesários 
voluntários para o Processo de Escolha 
dos Membros do Conselho Tutelar de 
Horizonte 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE HORIZONTE, no uso das atribuições que lhe é conferida pela Lei Municipal 
n. º 050, de 17 de outubro de 1990, torna público o presente EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO DE MESÁRIOS VOLUNTÁRIOS para o Processo de Escolha em Data 
Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, 
aprovado pela Resolução n. º 005/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Horizonte. 
 
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA 
 
1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e as alterações 
propostas na Lei Federal n.º 12.696, de 2012 e Resolução nº 170/2015 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA, assim como pelas Leis Municipais n.º 170, de 17 de março de 
1995, n.º 944, de 30 novembro de 2012 e Resolução n.º 005/2019, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Horizonte, sendo realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização 
do Ministério Público; 

1.2. Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos mediante o sufrágio 
universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do município, 
no dia 06 de outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e seus 
respectivos suplentes ocorrerá na data de 10 de janeiro de 2020; 

1.3. Assim sendo, como forma de implementar as ações necessárias para a 
realização do processo torna público o presente Edital, nos seguintes 
termos: 

 
2. DA MESA RECEPTORA DE VOTOS 
 
2.1. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa Receptora de Votos, 

salvo na hipótese de agregação de seções. 
Parágrafo único. A Comissão do Processo de Escolha, a qualquer tempo, 
poderá determinar a agregação de Seções Eleitorais visando à 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que não importe 
qualquer prejuízo à votação. 

2.2. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um Presidente, um Mesário e 
um Secretário, nomeados pela Comissão Especial. 

 
3. DOS MESÁRIOS 
 
3.1. Os mesários são os representantes da Comissão Especial Eleitoral que 

compõe a mesa receptora de votos, cuja função é garantir a 
operacionalização do processo de escolha e orientar os eleitores para 
o exercício do voto. 

3.2. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos: 
3.2.1. os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o 

terceiro grau, inclusive; 
3.2.2. o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato; 
3.2.3. as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um 

dos candidatos concorrentes ao pleito; 
3.2.4. os eleitores menores de 18 (dezoito) anos. 

3.3. Também estarão impedidos de serem nomeados para mesário os professores 
que estejam como regentes em sala de aula regular e profissionais da 
saúde lotados nos equipamentos de atenção básica ou em serviços 
essenciais como hospitais, UPA, Clínicas, laboratórios e unidades 
móveis de atendimento. 

3.4. Aos servidores públicos inscritos e convocados pela Comissão Especial 
Eleitoral serão concedidas 02 folgas relativas ao dia da eleição. 

3.5. Todos os mesários convocados deverão, OBRIGATORIAMENTE, participar do 
treinamento presencial a ser realizado no dia 20 de setembro de 2019, 
em local a ser informado no ato da convocação.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os interessados em participar como voluntário no Processo de Escolha 

dos membros do Conselho Tutelar deverão realizar sua pré-inscrição no 
endereço eletrônico: https://forms.gle/Dn3cpT6BAP3GJg9n8. 

4.2. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 14 de agosto de 
2019. 

4.3. As convocações serão expedidas no período de 19 a 23 de agosto de 
2019. 

4.4. O mesário inscrito e convocado que, por ventura, apresente algum 
impedimento em participar do processo deverá comunicar imediatamente a 
Comissão Especial Eleitoral para as devidas providências de 
substituição. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. Somente a Carta Convocatória expedida e assinada pela Presidente da 

Comissão Especial Eleitoral, e/ou pela Presidente do Conselho 

https://forms.gle/Dn3cpT6BAP3GJg9n8


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comprova sua 
convocação e nomeação como mesário voluntário. 

5.2. Após o pleito, aos participantes será concedido certificado de 
participação. 

5.3. O exercício da função de mesário será realizado em caráter voluntário 
e gratuito, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente as medidas necessárias para a garantia das condições 
mínimas para o exercício da função. 

5.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral. 
 
Publique-se! 
 

 
Horizonte/CE, 08 de agosto de 2019 

 
 
 
 

Antonia Glosvalda Olinda Braga Correia 

Presidente do COMDICA 


