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EDITAL N.º 011/2019 – CMDCA DE SÃO JOÃO DO SUL  

 
Dispõe sobre a divulgação do local de votação da eleição do 
Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do 
Município de São João do Sul e, dá outras providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução do CONANDA n.º 170/2014 e na 
Lei Municipal n.º 1.850/2019, com base no item 9.3 do Edital 01/2019 – CMDCA; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Tornar público o local de votação definido pela Comissão Especial Eleitoral referente o dia da 
eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de São João do Sul: 

 

Local Endereço 

 

EEB Profª. Maria Solange 
Lopes de Borba 

 
Rua Jaime Grundler, 468, Centro, 
São João do Sul – SC. CEP: 88970-
000 - Fone: (48) 98849-3385 
 

 
Art. 2º A eleição, que ocorrerá de forma unificada em todo o território nacional, será realizada no dia 

06 (seis) de outubro de 2019, no horário das 8hs às 17hs. 

Art. 3º No local de votação será afixada lista dos candidatos habilitados, com seus respectivos 
números. 

Art. 4º Poderão votar os cidadãos inscritos como eleitores do Município no prazo de até 03 (três) 

meses antes do pleito eleitoral, cujo nome conste do caderno de eleitores fornecido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral. No local de votação, constarão 03 (três) seções eleitorais, dividindo-se os 

eleitores em ordem alfabética, previamente estabelecidas e afixadas no local.  

Art. 5º Não se admitirá a inclusão manual de nomes ao caderno de eleitores, nem o voto de eleitores 

cujo nome não esteja ali indicado. 

Art. 6º O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente a esta, com foto. 

Art. 7º O voto é sigiloso e o eleitor votará em cabina indevassável. 

Art. 8º Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa poderá interrogá-lo 

sobre os dados constantes na carteira da identidade, confrontando a assinatura da identidade com a 

feita na sua presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada. 

https://www.escol.as/cidades/4556-sao-joao-do-sul/bairros/341187-centro
tel:04835390226
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Art. 9º A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, 

candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, 

antes de este ser admitido a votar. 

Art. 10 O eleitor votará 1 (uma) única vez, em um único candidato, na Mesa Receptora de Votos na 

seção instalada. 

Art. 11 A votação se dará por meio de cédulas eleitorais impressas e padronizadas, aprovadas 

previamente pela Comissão Especial Eleitoral, constando, em sua parte frontal, espaço para o 

preenchimento do número do candidato, sem se admitir a indicação do nome dos candidatos. 

Art. 12 Demais questões por ventura suscitadas deverão ser resolvidas à luz da Lei Municipal n.º 

1.850/2019, e do Edital 01/2019 – CMDCA. 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

São João do Sul, em 05 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

MARIA BERNADETE DA ROSA 
Presidente do CMDCA 


