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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
MU.NIC\7ito ai-nu D'ABCO o.g;,1AliPb RUAAl.FREDO CARVALHO 

s PA B • 115 - CEN RO. PA D'ARÇO QO P!AUi-PI 

EDITAL Nº 001/2019 • CMDCA 

SÚMULA Dispõe sobre a eleiçêo de membroli do Conselho Tutelar. para 

r,egularizaçao da composlçao do 6rgão, estabelece o calandá.rio ataitoral a dá outms 

providências. 

O Prdiidente do Con..tho Municipal doe Direi\oe de Criençe, e do Adolé$08me ce 

Pau D'arco do Piaul/PI, no uso da atnbviÇêo Que lhe é conferida pela Lei n• 1812015. faz: 

publicar o edital de oonvooaç:tlo para o primeiro processo de escolha em data Unificada 

para membros do conselho tutelar para o quadriénio 202012023. • 

1. DO PROCESSO DE ÉSOOLHA 

O presente processo de escolha em data unificada é disciplinado pela Leí n"' 

8 ,069/90 (ECA). 11lterada p.-la Lai 12.698112, pela raolução n• 139/2010 altel'lll(ja pela. 

ra.solução nº 170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Cnan.;,e e Ado Meent&

CONANDA e pela Lei Municipal n" 18., de 27 de abril de 2015 e Resolução nº 0112019 do 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ad01eseente. sencro reallzado sob a 

rasponsabi[id.ade deste e fi,,scaliz:açllo do Ministério Públ ico, que lllua perante o Juf.zo da. 

Infância e Jwenhlde da comarca, torna público o Prsocesso de Eecolha em d:;,t., Unificada. 

para membr•~ do conllélho tvtetar para o quadrl•nlo 202012023, mediante condiçOe=, 

estabelêCldas nesl@ l!!dltal. 

2. DO CONSELHO TUTELAR 
" 

Conselho Matar é 6rgão penTianente e autõnomo, não jurisdicional, e carregad,::, 

pela soc·edade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crian911 e do 11dolescente. 

Em cada munlcl plo e em cada reglllo administrativa do Olstr!lo Federal haveré.. no 

mlnlmo, 01 (um) Conselho Tvtel11r como órgão Integrante da admlnístraçlo públia, ioc.,I. 

composto de 5 (cinco) membros, esoolhídos pela população local para mandato de 4i 

anos, permitida 1 (uma) raconduç.ã.o, mediante novo prooeauo de esc:olha em igualdade 

de e&COlha com os demais pretendentes. 

O pr00N80 de escolha dos m«nbros do conMlho tutelar deveré, 

pref...,cilllmente o~r a. uegulntes diretrizes; o proc:esso de escolha para ■ funçlo 

de conM!heiro tutel11r .er6 para o prow1chimento de cinc:o membro• titulares e cinco 

auplentes, por conMlho. 

De acordo com o inciso li do Art. 5" da Rnolu,;Ao 139/201 O. publicada pelo 

CONANDA. a candidatura deveré .....- ilndividual,. nllo &ando lldmitida a com,po111!çlo de 

chapa■. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá in•tituir 

uma Comi..ao Eepe,ciel <le compoeiçlo panléria entre conaelheiros ~tante■ do 

gov,;,mo e d11 80CÍedade civil, pere a 1Velizaç6o do primeiro proc:e9so de escolha em data 

unlftcada dc)s oonaelhelrOã tull!II atilfl. 

O ConNlho Municipal dos Direitos da Cl'iança e do Adolescente no uso de •u• 

111ribuições publicar-é edital • a.peclflco• no Diérlo Olida.l ou melo equivalente para cada 

uma das fa- do prooeuo de eaoolha de conselheiro■ tutel■n1■ , dispondo sobre: 

1 - a documentaçAo exigida do• cand dato■: 

li - aa regr11111 do Procesao de eacolhll em data Unificada, comendo as condutas 

pem1itlda• e vedada ■o■ c-andld■1os: 
Ili - as san(ll5es previslas para o deacumprimento da11 regra11 do proceaso de escolha em 

data unificada: 

IV - Impugnações, recureo e oulJ99 f•- do Proceaao de Escolha em D.ata Unificada, e 

V - das vedaç,lles. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETENDENTES A FUNÇÃO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR 

3. 1 • Reconhecida ldonàldade moral (comprovada pelas c:ertldõea negatillllll 

crimlnala, da Justiça Crli'l'linal, FedOl'llll, Eleitoral e Estadual); 

3,2 Idade aupe,iot a vinte e um ■nos,; 

3.3 R-idlr n.o munlclplo há. no ,mInlmo doia an09; 

3A Ter concJuldo enaino médio; 

3.5 Estar em gozo dos dlreltoa pollticoe; 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 

4 .1 Os c:onselhelros tutel111ree exercerão suas 111tlvidades em regime de dedlc:111ção 

exclusiva em jornada de 40 hora• aemanaia. 

.r..2 O valor do venclment.o é de UM SALARIO MINIMO BRASILEIRO, conforme 

pl"9VUlto em Lei Municipal. 

5 . DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS '00 CONSELHO TUTELAR 

5. 1 As 9tribulçõee do• membro• do conselho tutelar estAo prevista• na Lei 

8 .068190 - En.tuto da Criança e do Adolea<:ente. 

8 . DA COMISSÃO ESPECIAL 

8.1 A Comfado -■pecla1 do Procesao de escolha em data unificada é encarragac:la 

de ana!iaar os pectidoa de registro de candidat.ure e dar ampla publicidade Ili 

relação dos pretendente• lnaaitoe. 

8 .2 ~ facultado a qualquer cidadAo Impugnar, no prazo de 5 (cinco) diaa contados. 

da publicação, candidatos que não atendam os requlalt.ot1 exigidos, Indicando 

o• elerr.ntos probatõrios. 

8.3 Notifica.r oe candidato• im~nadoa, concedend~lhn prazo para 

apreaemaçõee de defeaa. 

8 .4 Realizar reunilo para decidir acerca da Impugnação da candidlllura, podendo, 

se necea .. rio, ouvir testemunhas eventualmente am>lad- determinar a 
Juntada de documentos e a realiza.çllo de outras dilígAnciaa. 

8.5 Das declsõee da ComiaaAo especial do Proceeeo de escolha em data 

unificada c:abanll '1'9CUrao • Plenéria do Conaelho Munlclpal doa Direito& da 

Criança e do Adolellcente, que .. reuni .... em caráter extraordlnério, para 

decido com o ndlxlmo de celeridade. 

8,8 E~crtad• a f■H recuru.l, a comiaalo -■peclal farj pu:bll<:ar a relação dos 

candidato■ hllbilll:adoa, c:om cópia ao Ministério Público. 

8 .7 Realizar reuniao destinada a dar conhecimento formal das regrae, da 

campanha aos candidatos co.milderados habilitados ao l)leltO, Que flrmarGo 

eompromino de respelta-laa, aob pana. de lmpoalçao das Anções prevista• na 

1egielaçlo local; 

8 .8 Estlmul:ar • fadlitar o encaminhamento de notlclN de fatoe que c:on8tltuem 

vlolaçlo daa regras da campanha por parte dos candidatos ou • sua ordem; 

8.9 Analisar e decidir, em pl'imeira instOncla adminilltrativa, 09 pedido11 de 

lmpugna<;ao e outros incidentes ocorridos no dia da vota,;ao; 
8 .10 Organizar o proceaao de escolha unHllcada que OC:011'9nl no dla 08 de 

Outubro de 2019 

6.11 Escolher e divulgar os local& de votaçAo; 

6 .12 Divulgar, imediatamente apó• a apuraçAo, o ,...ultado oficial da votação. 

7 . DOS IMPE.OIMENTOS 

7.1 SIio fmpadid09 de a.vir no m-mo C011981ho me.rido e múlher, aaoendentes • 

d-cendent-. sogro e genro ou nora. innllos. cunhadoa. durente o cunheidío. 

tio e sobflnho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme prellisto no Art. 140 

do Estatuto da Criança e do AdolNCente (ECA): 

7.2 Slo Impedidos de servir no mesmo conselho tutelar os cõnjuges. 

companheiros, ainda que em unlao homoafetiva. ou parentee em linha reta. 

colateral ou por allnldade, até o terceiro grau. lnclusiv., conforme pr-isto na 

Resoluçeo 13Qf2010, Públicada paio Conselho Nacional dos Direitos da 

Ori,ança e do Adolescente (CONANOA). 

7.3 E&Mnd.&<se o lmpedlmento ao Con8elheiro tutelar em relaçAo Ili autoridade 

Judlcl*ria e ao representante do Mlnl~o Pl'.lblloo com atuação na Justiça da 

lnfêncl.a e da Juvent.ude da meema comarca e-.c:tual. 

8 . ;DAS ETAPAS 00 PROCESSO OE ESCOLHA 

8.1 lnscriçõea e entrega de documento&; 

8.2 FormaçAo inlc::lal: capacitaçlo para o exame sob a reeponsabltidade da 

comlMllo (partlcipaçlo obrlgatõrfa) : 

8 .3 Exame Pslcol6gico. previsto na Lei Munieipal n"18/2015 

8 .4 Exame de conhecimanto aapeclfic:o acerca do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ,ECA e demais legl91açõe& pertinentes de caréter eliminatório; 

8 .5 Processo de escolha unificado; 

8.8 OiplomaçAo ; e 

8 .7 Poeee 

9. PRIMEIRA ETAPA- DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
MUNICIPIO DE PAU D' ARCO DO PIAÜPI. RUA ALFREDO CARVALHO 

SIPAUBA Nº 116- CENTRO. PAU D'ARCO DO PIAUl•Pl 

9 .1 A partlclpaçllo no ~ p~o de -.co1;,., l8f'l'I d- unificada lnicia,"-.éJ 

peta lnscrtçAO p0I" mâo de ni.queri.,_-,10 p,..,...ncial e i,eré efetuada no prazo e, 

na• COl'!(lições -be,leclda• n-te Edital 

9 .2 A lnscrtção aenll efetuada pessoalmente (em loc:el a ser definido pelo 

Con-lho Municipal dos D ireito• da Criança e do Ad.olieacenta) , logo após a 

publlc;açt,o do Edital do prooaao de escolha dos pretend- a 11Jnçao a. 
ooneelhelro tutelar 00nf011T1e pre-.nsto na R-ol!J911o 170 d.e 10 de Dezembt"O de, 

2014 do CONANOA- qu.e a lterou e acrescentou dlapo9içao • Reaolução 1391 

20·10. 

9 .3 Aa lnacrlçOes _ _., ,"8all:ud- no penodo de 08 cs. Abril a 03 dia Maio d• 

2019, de ac:otdo com o prazo eatat>eleclc:lo no Editei PLiblleado pelO co .... e4ho 

Municipal do• Direitoe da Cri.,,ça e do Adoleseente do Mun!ell)io d.e Novo 

S.nto AntOrilolPI . 

9 .4 Aa lnfonnaçOes p.--tad- na lnsctlçao sao de total •-pcnaabilid- do 

candidato; 

9.5 Ao realizar a inaençAo, o candidato devenl •~tar original e copia doa 

document011 em dua11 vi- pera f6 e 00ntraf6,; 

9.8 A anéllâe doe d=ment- i,eré ,_1i.alda no prazo de até fY7 (-) dias apóa 

o enc.mamanto do recabimento da documentaçao: 

9. 7 Ocorrendo faltid- em qualquer doeumentaçOo 111preaemada o PQ9tulante 

será el<Clufdo sumariamente do prooeeeo da escolha em data unificada, sem 
l)Nljulzo do enc:amlnhameonto d09 fatos • autorldad.e compMentA para. •puraçaa 

e a devida reaponsabfllzaçAo legal: 

9 .8 O can.dtdato impugnado ter6 05 (cinco) dia• ■põa a data de pubNca<;tlo da li

dos habilitado. e n•a habllltad011 para apresentar def-; 

9 .9 Após anall- de docu.,,.,taçao pela ComiNllo espeçlal -rã publlcada a, llsta 

dos candidatos helbilltado• 1111 participarem do proc.uo de escolha em data 

unlfteada,, que oco....- no dia 08 de Outubro de 2019; 

9 .10 No dla 09 de Maio de 2019, ae<"é publk:ada a ll8ta de candk:1810& habilitado■ 

e nlio habilitados para. o certame: 

9.11 O a.ndldato n•o habUltado tenl o pc-azo de 05 (cinco) dias apôs a data da 

publieaçGo para apresentar recurso é ComiMtlo Ellf)O(:ial do Proc:eseo de 

Eacolha e,m DIIIQI Unificada; 

10 . SEGUNDA ETAPA -DA CAPACITAÇÃO 

10.1 E- etapa consiste na capacitaçAo candidato. heblltt.do• sendo, 

01>rtg111t(uia a preeonça de todos os eandldat09 c:la&Slftcado• em no mlnimo 

7S'M> da earga ~ria ofertada. o que ..,.. canfimtada ■lnlvé■ d■ li.ta de 

presença. sob pena da au■ elimlnaçtlo; 

10.2 A a;>ml•do dlvulgaré no■ dia■ 21 • 22 de Maio da 2019 o local a a hora 

d a reallzaçao da capa.cltaçao; 

1 . 1 A eapacltaç9o obrlgat6rta acontéeei"6 no• dillS 23 • 2, de Mal<> e ter:a como 

eontelldo ·programétlco o Estatuto da Criança e do Adoleseente (ECA) e 
demai• tegia:taçee,, pertinentea; a carga horérta da capa,çltaçao IHH'II; de 1CII 

ho..,.. a i,er real~dll em 02 (dola) dia■. 

1 .2 O Exame Pslcológlco acontec&rá d ia 27 • 28101112019 (manh•l 

1.3 O n!tSUltado do exame Paicol()gico _,_ dia 30/01512019 

2.. 0A TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHECIME:NTO ESPECIFICO 

2.1 O exame de conhecimento 8$peolfl00 _,.. apllo■do no dia 31 da Maio de 

201 9·; somente para aquel- apt"Ovados ,no exame Paicológico; 

2 .2 A rel■çilo doa aprovado■ n..ta ela.P■ ooorrerá no d ia 04/08/2015( 

2 .3 Apóa publlcaçllo do reeultado do exame de con~mento -pecifico o 

Cllndldato podet-11 Interpor recurso no prazo de 03 (tr611) dias p.,.. a ComiMêo, 

Eapedal . 

2 ,4 A comluao -pedal tera 03 di111$ p•ra anéllee d011 recursos pertinentes: 

2 .SA relaçao dellnitwa- divulgada no d ia O<llOll/2015. 

3 . 0A QUARTA ETAPA DO PROCesso DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 

3 .1 Esta. etapa deft,nl,. os conselheiro$ tvtelarecs titulares e o• S4.1plente11. 

3 .2 O Proc:esso de E.soolha em Data Unificada realizsr_. no dia 06 de OUIIJbro 

da 2019, da.• 08h h 17h, horário loeal, eonfonne previsto no Art. 139 do 

E&tstuto da C ri nça a do AdOl•centa (Ec.<'\). 

4 . DAS VEOAÇ0E$ AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA 

E M DAT A UNIFICADA 

4 .1 Conforri,e previsto no parégrafo 3° do artigo 139 do Eãtl!lltuto da C riança e do, 

Aclolesoante 6 ved.ado ao candidato doar, ofa,,_r ou entregar ao ololtor sem 

ou vantagem pessoal de qualquer natLU'eU, lnOIU$lve bt'inde• de pequeno 

valor. 

6 . EMPATE 

5. 1 Em C11110 de empata,, tenll pref.,,.nc:ia na dasslftcaçAo sucesalltamente, o, 

candidato qu• obtiver maior n.ota no Exame de conhecimento especifico, .l.!1!Dl 

rnek>c tempg da omodtoda ao promocao dftfota ou atendimento oa érea do• 
direito• da crtan~ e do pdoleaçente Poralstlndo no empato. o candidato eo 

idl!llde mai• elevilda. 

6 . DOS RECURSOS 

6 ,.1 Realizado o Proeeaao de Ellleolha em D- Unlflcada os reoul'SOS, dl!IIVerão ser 

dirtgidolll ao Pre8idente da Comíalllio Espedal do Proc:e■so de Eacolha e 

protocolado. no Con&l!lllho Munleipal doa Direttos d• Criança e do Adoleeeento 

respeitando os prezes estabelecldo11 neme Edital: 

e.2 Julgados 011 recursos. o resultado final seré homolog..:So ,pelo preaidente da 

comlsdo especial do pnx:e11110 de escolha em data unificada; 

•8.3 O c:andideto poc:lenli tor aceNO éa deelsOe• da oomi...ao espeçlal para fins de 

lnterpo~çao dos raeuraos previsto• ,,_ Edltl!III. mediante solieltlilçtlo 

fonnalizada; 

6.4 o- dt1el..,,_ da eomlsdo -.peelal do praoeaao de -oolha a.bani! recurso Ili 

plen41rla do conselho municipal que, se rauniré, em caréter e~rdinéno para 

dac:ldo com o méximo ele celar'ldade; 

e.s A ded■ao proferida n o11 reeul'IIOS, pela ComlUAo E •p,e,çiel do Proce&S0 de 

1Eaoolha em D- Unlfleada é Irrecorrível na _, ..... admlnlatrativa 

8 .8 Eagotade a faee recuT'IMll, a comíaaAo faré publloar a rl!lllaçAo dos candidato■ 

escolhicloa no p leito, oom c:õpla ao M inistério Públlco. 

7. ONULGACÃO DO RESULTADO FINAL 

Ao ftna1 de todo o Processo. a Comi.,..o E•pecial dlvulgar• no Dlér1o Oficial ou 

e,m mâo equiValente, o nome dos cinco consalhl!lllt"O• tutela,-.. titula,-.. por 

oonMlhO ..aolh id011 e suplente• em ordem dea"eacente de votaçao 

8, 0APOSSE 
8 .1 A pc- dos conselheiros tutelares dar • ..._, pelo Senhor pl'l!llfelto municipal ou 

~oal por ele designado no d ia 10 de Janeiro de 2020, conforme previsto no 

par,lgrafo :Z- do Art. 139 do Estatut.o àa Criança e do Adol.eacenlll (ECA). 

9 . DAS DISPOSICÕES FINAIS 

9 .1 Os casos omlaaos aerllo tl!IISOMClo• pela comlS■llo espl!lleial. obsen,acsaa as 

norma& legals contidas na Lei Federal n• 6 .069/90 e na Lei Munlclpal n" 

1812015 

9.2 É de inteira .--pon-bõlidade do cundidato acompanhar a publieaçllo de todos 

os ato&, edital• a comunica.do■ ,.,,,,rentes ao processo de escolha em da.ta 

unificada d09 conMl!helroa tutelat'l!II■ . 

9.3 O desa.n,prlmento doa dlspcsltivo11 lagal11 prevlat09 nesta edital lmpllC11rá na 

e,cdusAo do c:andldato ao proc:esso d• escolha. 

19.0 CALENDÁRIO OFIC1AL 

Fica -belac:ldo o seguinte calend,!irlo: 

ATIVIDADE PERIODO 

Rfl\Jr\1110 de DeliberaçAo do CMOCA 25/0312019 
PublloaçAo do Edital e da Resolução 28/0312019 

001/2019 

Perfodo de lnacrtçllo dos Candidatos. serAo 08/04 a 03/05 da 201 g 

feftas no CRAS- Rua Alfredo Carvalho 

Slpauba n• 115 

Dlvulg~o da "9la~o do• lnsertto• CMl/01112019 

Pnazo legal para lmpuvnaç&ea 07 • 0810512019 

Pl"820 legal para defeaa8 do• candidatos 13a 17/0512.018 

Impugnados 

Publicação da lista definitiva d09 eancliclllltos 20/05/2018 

lnacnto8 

Local 11!11 hora ela Capa()lteçao eeré divulgado 21 e 22/0512019 

na Seci-etarla de AAl~ia Social 

Realiz:açllo do Curso de Capacitaçao 23 e 24/0512019 

Eum• com Psleólogo (M1mha) 27 e 2810512019 

Resultad.o do exame Palco16gioo 30f05/2018 

Eiotame de Hablll'laçtio d09 Canctidat09 31f05/2019 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN A E DO Ac:IOLE CENTE 
MUNIC PIO DE PAU D' ARCO DO PIA PI, RUA ALFREDO CARVALHO 

SIPAUBA Nº 115-CENTRO. PAU D'ARCO DO PIAU!,PI 

inscritos 
1 

Divulgação da lista dos aprovados no 104/08/2019 
Exame de Habílitação 1 
Assembleia de E8i001ha (Eleição) 06/10/2019 

Apuração e divulgação dos e:t.ltos 08f10/2019 

Prazo legal para recursos e 07 e 08110/2.019 
Julgamento • 
Prazo legal para defesa da comisslo 09 e 10110/2019 
eleltoral 
Posso dos Conselheiros Tutelares 10/01/2020 
(2020-2023) 

19.1- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tembra que 
os candidatos devem ter pleno conhecimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em especial dos artigos 131 ao 140, sendo os postulantes ao 
cargo submetido a um exame seletivo seletivo sobre o mesmo, anterior á eleição, 
cuía nota mínima não poderá ser inferior a 07 (sete). 

Pau D'arco do Piauí /PI. 28 de Março de 2019 

Jâêicetne de Olive.ira Cabral de Brito 
Pres·idente do CMDCA Pau D'aroo do Plaul/PI 

CON~!;LHO 1MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
MUNlêPIO DE PAU D'ARCO DO PIAtlPI, RUA ALFREDO CARVALHO SIPAUBA 

" Nº 115 - CENTRO. PAU D'AR.CO DO PfAUi.PI 

RESOLUÇÃO~0l /2019 -CMDCA 

1 

1 . 
-
1 
! 

' 
; 
. 

i 
1 

Dis-põe 5101,re os atos preparatórios. a n:ctJ)Çãc, 
de votos, as garantias eleitorais, a totalização. 
o di wlgt!Çilo e as normas e Procedimento 
para Mesários e Juntas A punidoras pam o 
Processo de Escolha dos membros do 
Conselho Tutelar no Município de Pau o·aroo 
do Piauí. 

Considerando o disposto no art. 139 da Lei n• 8.069/ 90 (Estatuto da Criança e do 
Adolesoente) e na Lei Municipal oº IS/2015 e fuodamentado na ResoluçJo n• 01/2019 de, 
Conselho Municípal dos Direitos da. Criança e do Adol.escente, no uso d~uas irtribuíções 

RESOLVE: 

C■p,tulo l 

DlSPOSIÇÔES PRELIMI ARES 

Art. lº. Serão realizadas eleições para os membros do Conselho Tutelar do Municlpio de Pau 
D'arco do Pinul, e.m 06 de ourubro de 2019, por $Ufi"ágio universal e voro direrQ. secreto e 
facultati o. 

Art. 1:. Nas eleiQiles setão utilludas l1nlà$ eletr6nicos fórn.ecídá$ pelo Tribunàl Regiona 
Eleitoral. serão utílimdas umas nas localidades Saralw e Vaq_uejadoT conforme deliberações: 
doCMDCA. 

P·■rtgnfo único. As umm e demais recursos previstos no capul deste artigo serão instai ados. 
e. clusivo.mente em equipwncnto~ pteviil.l'.nente de;iil).tlúdõ,I pelü. Comi;,õio E..pcx:io.l dc•ig,uid.ta 
pcloéMDCA. • 

Art. 3º. Podem vçiw os maiores de 16 (de2=is) ano$, in,critos regulan:n.ente como eleitotts: 
do Munic[pio de Pau o·aroo do Piauí. 

Art. 4°. Em hipótese alitiffiA o eleitor poderá vow foJ'll da ~onal a que p«1=. devc,ndo 
"VQtJlr ~m wn dos candida.tos n:gistrad.os 1111: mcncionadá regional 1• 

Art. S". O eleitor votará uma única•= c::m Oi (um) eondidoto de su.t. regiono.l'. 

1 l", Tcrlo p~~ia Pl'l'I' votar o• candidato,, o• componentes da M.,,.. Receptora. os 
PromototeS E-lcitonús, o,; Policiais Mili.tarc", os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos. os 
.,nf=, o• clciton,s com deficiência ou com mobilidáde red-uzida e as múlhe:res 11,távídas e 
bictánléá. 

f r. Silo documentos o.ticiais pBI1l comprovação dá idcnndáde do eleitor. 

I - cartei.ra de identidade, passaporte ou outro documc:nto oficiei com foto de vlllor legal 
eqPiv.tente:1 inçh,,1..ij;rve c-arte:ira de cate,goria pro·tissional reconhecida po·r lei.; 

D - certificado de reservista; 

DI - ~ira de trab!llbo; 

IV - cartein> nacional de hat>iJitaçlo-

!I 3•, · lo será admitida a ççrtídAo de nascimento ou casamento como prova de idcntidadc do 
e.leitor no =to da votação. 

!I ••• Na <:at,ina de votaçllo é vedado ao eleitor portar apar,::lho de telefonia celular, máquinas 
fotográficas, filrnadorü, eqwpmne:nto de ra.t:li.ocomwucaqao, ou qualquer ln.mumento que 
po.ssa comp·flOme-ter o s igilo do voto, devendo ficar Mtidos na Mesa Receptora cnquan.to o 
clci.tor estiver votando (Lei nº 9.504/97, nrt. 9l-A, parágr<lfo único). 

!I 5". Sen!. pc,nnitido o uso dc insuum . .,ntos que auxiliem o eleitor analfabeto a vow, os qu.ats 
serio submetido• li decisão do Presidente da MC$a Rcoc:ptora. n!Q sendo o, componentes da 
Mesa obrigados a fomeee-los. 

f 6°. O eleitor eom deficlettclo ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser aw,iliado por 
pei;:.oa de sua confiança, llinda que nlo o tenha requerido antecipadamente A Com.lssao 
Especial_ 

§ r. O Presidente da Mau Receptora de Votos, verificando ser imprescindível q_ue o eleitor 
com ddki!ncia seja auxiliado por pessoo de sua confiança para volBT. uutorizani o ingresso 
desse segunda pc9.!10a, oo:m o eleitor, na cal;>-ine-. 

§ Ir. A pes!IOll que auxiliam o "1eitor com deficil!:t>eia n&o poderá ser o cimclidt1to, seu fiscal ou 
ter porticipodo de campimb.a do oandidato. 

li !r. A ilSSÍstertcia de outra pessoo ao clci.tor com ddicie.Jcia deverá ser consianada em ata. 

~ O 'BS; O eon.ddo no prcKmC dhpMitivo sõntenle ~ IIJllka ■ muoi,çfpioa: çom mala de um Con5cl.llo 
TUlctar. 
:i . OBS: Em dHcrmlftadot. numicfpi:o,. a Lei Mwtiç:ipa.1 IOÇAl pode mtoriur ã VOUlÇ90 em. ■tê çinw 
c■odiclatos,, devendo ~ e.to o ~ddo oo preweuei displalti..o Rr a.l~ de modo • "'1'1l'tkU" qut- kjatn 
UI~ na c.diil• aN 0.5 (-c;D100) Ollldidatot. 

Art. 6'. Os locais designados pare \'OUl.çlo e apuração dos votos seri!Q publicádos no site 
cletr6ni.co da Prcfeirura Municipal dt: Pau D"arco do Piau.l, do CMDCA e em editais afi.:ados. 
,em locais p(iblicos com a.nteoed&lcia mínhna dt: 1 O (de:2) dias da &na do plcito-

Art. 7". As umas eletmnicas que .serão utilizadas pBI1l votação serão devidam.enle lacradas: 
em cerimõnja cspedfi.ca e zeradas no dia 05 de Ourubro de 2019, ás 09:00h nos locais onde 
ocorTerào a vomçlo., sendo convidados mdó!I o.s iruere$Slldo$ e pe$50al.IDCU1(: noti.ticado o, 
representante do Ministério Público. 

1 z•. Os lacres das umas dacritas no caput e §1° deste artigo serão assinados por dois 
membros da Comissão Especial e pelo representante do Ministbi.o Públ.ico_ 

1 Jº, Alltn de lavltll' a ata da cerim(}nia. os lacta nlo utilwldos devetlo aer a.condi.ci.onados 
-em envelope lacrado e &&llinado pelos presentes; aqueles assinados e nllo utilizados deverão, 
ser destruldos. 

1 4•, A ata referida no §3° deverá ser assinada pelos presemes e conter, dentre outros, OS; 

seguintes dados: 

1 - data, honlrio e local de infoio e ténnino das atividades; 

II - nome e q_ualifi~o dos preserrtes; 

UI - quao.tidadc e id.,gtifi~ da, urna, 11 =m d~tribuJdas paza os locais de votação, irn 
como as de co.nting&l.cia 

§ s•. Cópia da Ili.a senl aflXada DO local onde se reali.%.ou o proocdimcnto, mantendo-se a 
origiaal arquivada na SCCfftaria Ex.eoutíva do CMDCA. 

§ 6º. a hi_póh!:se de ser co.nstatado p<Qblema cm uma ou mais umas antes do !n.lcio da 
volDçlo, o Presidente da Mau Receptora, na presença d0$ fiscais, poderá detcnninar a 
substituiçlo por outta de contingência.. 

. Capitulo a 
DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE "ESCO . 8A 

A.rt. r. Em preparaçlo aos ttabalho§ no dia da eleiç,10, compete à Comissão Especial do, 
Processo d0 Escolha, desigiiada pelo CMDCA, sem prcjuiro de outras provid!nci.a.s: 

1 - a escolha dos locais. de votaÇAo e ápuraç,10, observando, em qualquer caso, a fàcilidade de 
acesso A populfiÇAO e ll$ condições de acessibilidade de elcíto= com dc:ficitncia, idosos e que 
possuam dificuldade de locomoçlo; 

D - 11 n,aJi~ de reunilo destinada a infünnar B05 candidatos, fiscais e demais participa.1:ue 
sobre as conduw védadu durante a campanha e no dia da votaçAo, co.m • "l•hon,çÃo d.- umo 
termo de comprorni,$$0 d<: que serio observad&& M nonnas respectivas, a ser assinado pelo:;, 
candida~; 


