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RESOLUÇÃO CMDCA/CAMAÇARI – Nº 16/2019 

 
 
 

DISPÕE SOBRE AS NORMATIVAS DE FISCALIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS 
DO CONSELHO TUTELAR DE CAMAÇARI - SEDE/ORLA. 
QUADRIÊNIO 2020 – 2024. 

 
 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA DE 

CAMAÇARI- BA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela 

Lei Municipal nº. 859/2008, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que lhe conferem a presidência 

do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, torna público as normativas referentes 

a fiscalização do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar de Camaçari, 

Sede/Orla. 

 

 RESOLVE : 

 
 

Art. 1. A fiscalização do processo de eleição é um direito do candidato que poderá ser exercido 
diretamente ou por meio de fiscais credenciados. 
 

Parágrafo único. Cada candidato receberá uma credencial que estará disponível na sede do 
CMDCA para retirada até às 16h dodia 04 de outubro de 2019. 
 

Art. 2. Cada candidato poderá indicar até 02 (dois) fiscais por local de votação, maiores de 18 
(dezoito) anos, para acompanhar os trabalhos das mesas receptoras de voto. 
 

§ 1º Cada fiscal deverá ser credenciado pela Comissão Eleitoral e, para tanto, o candidato deverá 
encaminhar ao CMDCA, até o dia 03/10/2019 às 16h, formulário específico (Anexo I) em 02 (duas)  
vias, que deverá ser apresentadajuntamente com a cópia do documento de identidadeoficial com  
foto. 
 

§ 2º As credenciais serão emitidas e poderão ser retiradas exclusivamente pelos candidatos até às 
16h do dia 04 de outubro de 2019 na sede do CMDCA. 
 

§ 3º As credenciais não retiradas na data limite serão descartadas. 
 

§ 4º Os fiscais terão acesso somente aos locais de votação correspondentes a regiãodo seu 
candidato. 
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Art. 3. Todos os candidatos poderão encaminhar solicitação de credencial, observados os prazos e  
condições estabelecidas no artigo 2º. 
 

Art. 4. O fiscal somente poderá exercer sua atividade mediante apresentação de credencial 
Fornecida pela Comissão Eleitoral. 
 

Art. 5. No exercício de sua atividade, durante o processo de votação, é garantido aofiscal  
credenciado: 
I- Permanecer no local de votação, devendo, no entanto, zelar pela ordem dolocal; 
II- Apresentar ao presidente da mesa receptora qualquer irregularidade quevenha a observar, 
cabendo a este o registro e decisão, podendo solicitar apresença de um membro da Comissão 
Eleitoral, se necessário; 
III- Solicitar cópia do boletim de apuração, nos locais de votação em que forem utilizadas urnas  
eletrônicas. 
 

Art. 6. Ao fiscal será vedado: 
 

I- Abordar o eleitor com finalidade de divulgação de candidaturas; 
II- Dirigir-se aos membros da mesa receptora ou ao eleitor de forma a causar constrangimento ou  
embaraçar o andamento normal da votação. 
 

Art. 7. Constituem infrações passíveis de impugnação de candidatura, sem prejuízode outras 
sanções previstas em Lei: 
 

I- Impedir ou embaraçar o exercício do voto; 
II- Oferecer transporte gratuito ao eleitor ou qualquer outra vantagem no dia daeleição, como 
indução ao voto; 
III- Abusar do poder econômico; 
IV- Violar o sigilo do voto; 
V- Causar propositalmente dano no terminal de votação ou outro materialusado na votação ou  
totalização dos votos; 
VI- Usar, no dia da eleição, qualquer forma de divulgação de candidaturas. 
 

Art. 8. As denúncias poderão ser apresentadas, por qualquer pessoa, por escrito comindicação de  
provas e/ou testemunhas. 
 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral receberá a denúncia e deflagrará processo deapuração dos  
fatos, além de notificar o Ministério Público para que sejam tomadas asprovidências cabíveis. 

 

Art. 9º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

 

 

Camaçari, 26 de setembro de 2019. 
 

José Hilton Alves dos Santos 
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA 
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RESOLUÇÃO CMDCA/CAMAÇARI – Nº 15/2019 
 
 

ANEXO I 
 
 

Indicação de Fiscais para Votação 
 

 
 
Eu ____________________________________________________________________, 

sob nº do R.G._________________________________candidato a Conselheiro Tutelar, 

venho por meio deste, requerer a inscrição dos fiscais abaixo identificados para 

fiscalização no Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Camaçari–quadriênio 

2020/2024. 

 
 
Região do Candidato: (    ) Conselho Tutelar SEDE 
    (    ) Conselho Tutelar ORLA 
     
 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

R.G.: ________________________________________________________________ 

 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

R.G.: ________________________________________________________________ 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do candidato 

 
 
 
 

 
Observação: 
1. Este documento deverá ser protocolado em 02 (duas) vias. 
2. Cópia do documento de identidade oficial de cada fiscal indicado. 
3. O declarante se compromete de que as informações são verdadeiras sob as penas da Lei. 

 


