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CMDCA 
CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E 00 ADOLESCENTE 

1) antes do inicio da C81llpanba, tão logo seja publicada a relação dos(as) candide.tos(es) 
instrito5(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11,. §§ 5° e 6", da Resolução CONANDA 
n º 170/14; 

b) na véspera do dia da votaçlo. 

Panlgrafo únieo - Em cada uma dessas mmiões, será laVJBdo Termo de Com~, 
assinado por todos(as) eandídato5(as) a Membros do Coa.se1ho Tutelar e integmnte:s da 
Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resolução serão devidamente 
respeitadas, sob pena de imp~ da candidatuta (art 11, §6", inciso I, da ReJolução 
CONANDAnº 170/14). 

ê 

Dom EJ:pcdito Lopta/PI, 29 de março '1e 2019, 

fÀsort êe..,{o.1 dt SCl"-J#\. L-~\ 
EõsoN CARLOS DE SOUSA LEAL 

Presidente do CMDCA 

Mem.bro1 do CMDCA 

~-~~\W'Ne,, 

k,,d· &,z,,-,.i&v' de ~,v-.-,qe_ 14:n-. f"(P9':J.'1~$ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU-PI 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Convite N° 0212019 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS: LOTE I- UB -
FRANCISCO AL VBS CAV ALCANTE (REFORMA); LOTE Il
UB-S-JOÃO BRASILINO FILHO (REFORMA); LOTE m
SECRETARIA ICIPAL DE SAtIDE (REFORMA)· LOTE IV
UBS-PRANCISCO ALVES CAV ALCANTB (AMPLIAÇÃO), com 
abertura da documentação para o 01/04/2019 ÁS 08:00 HORAS. 

e te ato fica ADIADA PARA ÁS 08:00 DO .DIA 08/04/2018. 
Local: Prefeitura Municipal- sala de reunião da C.P L. Rua João 
Costa, 379 Centro em Morro do Chapéu do Piauí-PI. V. Estimado: 
R$ 238.196,22. CONVITE: A disposição dos interessados no 
endereço supra, no horário de 8:00 as 12:00h. 

Morro do Chapéu do Piauí (PI), 28 de março de 2019. 
Mário dos Santos Araújo 
PRESIDENTE DA CPL 

ELEIÇÔF-S U 'lFl AOAS PARA O CONSELHO TUTEl, AR 
EDITAI, O l/2-019 

A Presideole do Conselho unieipal dos Direitos da CrianÇ!l e do Adolcsccine do Município de 
Flores! do Piftu l no uso e gozo de suas atribuições legais; toma público o presente EDITAI, DE 
CONVOCAÇ ÃO para o Pro=s.so de E.scolha em Da.ta Unificada par-d os membros do Con selho 
Turelar do Município de Flol'\?Sra do Piaut para o qtu•dri~nio 202ono2A, aprovado pela 
RESOLUÇÃO CMD A n• 01 , d.e 31 de m.rço de 2019. 

1. DOPROC ODEESCO HA: 
O presente pro cc.o;.~o de escolha em data unificada ê dLsciplinado pela Lei nº 8.069/90 (ECA}, 
altenlda pela Lei 12 ,696/12 e pelas Lei Mur1ieipai númCTOS 04/200 1 e ~8120 12; sendo rcal i~ 
sob a responsabilidftdc do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes do 
Município d.e Flon:$ta do Pi.auí e fiscalização do Ministério f>6blico, que ntua perante o juiz,;, d11 
lnf!lneia e Juventude da Comarça de C;,mpinas do l'üou! (PI), torna públJco o Processo de Escotha, 
em d to Unificrufu púrn membro s do Conselho TutelM, do Mwtíclpio de Floresta do P iaof (PI), pata 
o quadriénio 2020/2024; mediante as condições c;,taix:lccidas nc&te Edital, si:,gufo~s,: o 
croool!J'llllla. ane o 1. 
1.1 . Os membros do Consclno Tutclár local scrii'.o csoolliidos mcdiootc o sufrágio universal, d ireto, 
secreto e fac-11ltativo dos eleitor,;: do municlpio, cm data de 06 de out.ubro de 2019, sendo que a 
posse dos eleitos e seus respectivos suple:ntes ocorrerá em dJita de 10 de janeiro de 2020 ; 
l .Z. ASS:im sendo, coll'lQ forma de dar in ício, regulamentar e ampla ~ ibilidade ao Proc~so de 
Escolha em D ta Unificada para membro do Conselho Tutelar para o qu.attiênio 2020/2024, torna 
plíbllco o ptc~te '"dltaJ, nos egointes temi.os: 

2. DO CONS HO LAR 
2.1. O onsd ho T"utclnr é órgão pcrmoncntc e outônomo,. niio jurisd.ícionol, cnearrcsado pela 
socicdAdc de ~lar pelo eumprimcoto dos direitos da criança e do dolcsocntc, sendo composlo po 
OS ( c:,inoo) ,n,;mbro.;, escolhiclõ.. pelo oomw;i,:làde lo.:ol patii trnmdato d.e 04 ( quó.lro) ano p,ennitid .. 
01 (uma) rcwnduçAo, mediante novo procc:;:;o de c.scolha em ig\laldadc de e o Ilia oom o~ dcmai:, 
prc!endcntcs; 
2.Z. c .. be ao · membro · do Conselho Tu!elUT, agindo d.e forma co legiada, o exercício do.s ._lribuiçôes 
contidas nos a.rt. 1 -8 , par. único, 90, §3°, inci · n, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei n• 
8 .069/90, observ dos os deveres e voo.ações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei 
Munícipal n• 0412001, alteradit pela Leí Municipal n" 8/2012; 
2.3. O pn:seo,tc Processo de Escolha dos membfVs do Co~l.bo Tutelar do Município de floresta 
do Piaul visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes pan1 o colegiado, ilSSÍm como para seus 
re.spcctivo:s suplentes~ 

2,4. Por força do di~J1mto no art, .56, inciso 11, da Resolução n• i7 0J:l.O i4 , do ONANOA, "' 
candidal\lia devera ser in.dividual, nliQ scodo admitida a cornpo,içi!o do chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CANDID TURA A MEMBRO DO 
CO S HO T E.LAR 
Só podcnl scr cnndidato a membro do Co,,s,clho Tutdar aquele que tiver, à data do registro da 
Cilndid tum: 
3.1. nx:ollhcc-ida idoneid ade moral; 
3.2. idade igual ou superior a 21 (vinte e um) ano ; 
3.3. re.,-ídir no mun icípio há pelo menos (dois} anos; 
3.4. ió$rtuçào equivõ.lenle !IO Clt1iino ní<Xlio oomplCto; 
3.5. estar cm gozo do direitos políticos; 
3.6. comprovado conhecimento da Lei 8,069/90, e, compromisso com a causa da criança e do 
a.dolcsccntc. 
Paril.gra.fo p rlmelro:-A comprovação do atendimento oo l'C(J.ui ito cor.utante no subi tem 3.1 ., deste 
termo de Ed.ita l, sc:nl feita a través de presentação d e Certidões de Distribuiçiio emitida pel Justiça 
Federal e pela. Ju liça Bst:adual p,u-a fin crais - l'roccS5>0S o riginários C íveis e ri mi na.i , 
Parágrafo segundo:- A comprovação do atendimento oo req_u[ ito cons.toote no s ubitem 3.6, do 
item 3, deste Edital far-se-4 através d e avft!i ção em cut:SO promovido pelo Consellio dos Direitos 
da riança e do Adolescente e fiscali~ção do Ministério Público. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REM NERAÇÃO 
4 .J . O membro do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação e:,cclusiv 
e cumprirllo jomad de trabalho de 40 (qu renta) horas semana.i nos dias e honirio estabelecido
no art:í_go 23, inciso 1, dá Lei Municipal n• 0412001 ,; a.rti(;O 3°, da Lei Mo,m[i,i_paJ n< 
88/20 12627/2013, sem prej uízo do tendimento em regime de plnntiío/,o;obre.aviso, a~ im como da 
realizaçilo de outras diligilncias e tar,:fa.s inerentes ao órg..o, oonfo rme estabelecido na lcgislaç~o. 
retro. 
,4.2. O valor do vencimento é de: um saláru;,-mínimo (RS 998,00 - novcccntos e noventa e o itu 
reais), d.e aoorrlo com a legisla.çiio vigente a cada ano. 
4 .3. Se eleito pera integ't"nr o Conselho Tutelar o servi.dor municipal, devem optar entre o valor d l> 
remuneraçi!o do cargo de Coruelheiro ou o valor de seus vGncimentos, ficando-lhe 11ua0Liclos: 
a) O retomo ao cargo, emprego ou função qu.c exercia, assim qu.c fu,do o seu mandato; 
b) A contagem do tempo de serviço para todo os efeitos legais, exceto paro promoção por 
merecimento, 

5. DOS TMPEDlME TOS 
5.1. S1io impedidos de servir no me.smo Con.,clho T utel ... os cônj~e.,, oom_pw,hciros, ainda q_uc cm 
unüio homoafct iva, ou parentes cm linha ret , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei n• .069/90 e an. 15, da Re olu.ção nº 170/201 4,. do 
CONANDA; 
5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtcnha.m \'Otaçãa 
,ufieiente para figurarem entre o 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se,á eleito aquele que 
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tiver maior votação; o candidato remanescenle será reclassificado como seu suplente imediato, 
assumindo na hipótese de vacância e desde que oiro exista impedimento; 
5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação ã autoridade judiciária e ao 
representante do Mini ·tério Público com aruação na Justiça da Inffincia e da Juventude da mesma 
comarrca; 
5.4. É também impedido de se inscrever no Proce.s;so de Escolha unificado o membro do Conselho 
Tutelar que: 
a) tiver rido empo~~do para o ~do mand•to oom;eculivo até o di• 10 dejaoei:r,;, de 2016; 
b) tiver exercido o manda.to, C)l1I regime de pTOrrogação, por pericxlo ioint,;nupto Sllp,;rior a 04 
(quatro) ano· e mr;io. 

6, DA OMJSSÃO ESJ'E JA.L ELEITORAL 
6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Cru,nça e do AdolcscctW: íru,,ituirá, no pra:zo de. 10 (d.cz) 
dias, a contar da publica.ção do prcscntc Edita~ uma Comissão Especial de composição paritária 
cnb'C rcprcscntanlcs do governo e da sociedade cMl, para a organização e condução do prcscntc 
Proocsso de Escolha; 
6.2. Compete à Comissiio Especial Eleitoral: 
a) Analisar os pedidos de registro de candidatura. e dar am,pla. pu b licid de il relação dos candidatos 
inscritos; 
b) Receber as io1pugnações aprcse:ntad&S oontrn candidatos que nllo alendam aos requisito 
exigidos, fornecendo protocolo ao impu!l)lan1e; 
e) otificar os candidaLOs i.mpuguatlo , concedendo-lhe pnl2.0 parn apresenlaç,lo de defc:sa.; 
d) Decidir, em primeira in~IJincia 1tdmini~trativa, ai:erc,,. da imput,'Tlaç:iió dltli éandidatura.s, pódcndo. 
se necess.ú:rio, ou vir tc~tcmunhas cventualmc11le arroladas, dctcrm.inar ajuntada de documcnto>s e a 
rcaliinção de outl'll5 diligêncill5; 
e) Rcaliza.- reunião destina.da a dar oonhc,cimento fonnal da.~ regras da campanha a.o" eandidatos 
considerados habili ta.dos ao p lcílo, que finnaiio compromis.w de ="J)Citá,.las, sob pen• de 
indcférim1;11to do regi Iro d• candid.aturà, sem prcjuiw dn imposiç.ão das sanções prcvislal ""' 
lcgistaçiio loçal; 
f) ~imular e fw;ililar o encaminhamento de nolfcias de fatos que constituam vio lação das regra;, 
de campan_ha por part.e dos candidatos ou à sua ordem; 
g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa., os pedidos de impugnação e outros 
incidentes ocorridos no dia da votação; 
h) EscoU1cr e d.ivulgar os locai de votação e apuniçi!o de votos; 
1) Divulgar, imediatamente após a apur11Ção, o resultado oficial da votação; 
J) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a cntec.cdência devida, de todll.s &S etapll.S do 
cettamc, dia, e locai~ de reuniu:., e deci~ tomru:ltL~ pelo colegiad(); 
k) Divulgllt amplnmcnte o pleito li populaçlio, oom o auxflio do CMDCA e do Poder E.~.ecutivo 
local, e.<aimul nd(, AO máx imQ a particip ção do, clcilorc,. 
6.3. Da~ dccL'l6e. da omi. são E<õpecill.l Elci1orn.l cabcrlt recursc> à plenllria do Conselho Municipal 
d()$ DircÍ!0\5 de. Crionç,, e do Ac;lolc,;ccntc, que se rca.mirá, cm caráter c>ctrru:irdinário, rara decisão 
com o máximo de celeridade. 
7. DAS ETAPAS DO PROCES O DE ESCOLHA 
7.1. O Processo de colha para membro do Conselho T'lltclar obscrvffll o c;aleod.árl.o ane110 ao 
presente Edit .. 1 ( EXO I); 
7.2. O Conselho Municipal dos Direitos dft Criança e do Adolescente, no uso d.e suas fttribu.içõcs_, 
raró. publicar editais especifico no Diário Oficial ou meio equivalente para cada uma das fases do 
procci;;;o de e colh• de m.embros do Conscl_bo Tu.tclar, dispondo sobre: 
a) ln.~riÇÕC$ e Cnb'CSl de doeumcnto ; 
b) Relaç o de cclllndidato inscrilos; 
e) Rela9iio pr,iliminllil' dos C3ndid~tos considerados habilitados, após a análise: dos documeotos, 
d ) Relação dcf'u,itiva dos can.didatos con_siderados habilitados, apó o julgamcnto de eventuais 
impugn.tções; 
e) Divulg~ção do local e horário da Prov de Conhecimentos E,,,iecificos; 
f) Oivulgaçilo do Oabaritc; 
g) Relação preJiminúr dos candidato considerados habilita.d.os., após a prova de conheci.mcmo, 
especifico; 
b) Rclaçijo definitiva dos candidatos coruiidemlos habilitados, apó o jul11amcnto de cventuai-i 
intcrposiçõç; de rccurw;; 
1) Dia e locais de votação; 
. J) Resultado pr,iliminar do plcito, lo1io após o cnccmmcnto da apuraçiio; 
k) ·Rcsulmdo finàl do pleito, após o julga.m<;nto de cv<;ntue.is imp\lgne.9'}es; e 
l) Termo de Posse. 

8. PRJ :EIRA ETA_PA - OA J S RIÇÃO/E rrREG.4 DO 00 UME . OS 
8.1. A participação no presente Prooesso de Escolha cm O.•bl nificada iniciar,sc"'1 pela inscriçãg 
por meio de requerimento impresso, e seri, efetuad11 o.o pn12.0 e nas 001,<liçucs estabelecidas neste 
Editai; 
8.2. A::J inscriçõcs e cotr-cgus de doC1JD1coto serio cfctuad11S, pcsso•lmentc no entro de Refcrênci" 
de As.~i~tê:nci" Soeí-1 (CRAS) &-itWldó 1111 Rua R ufino Ra.i.mundó Torres, s/nº, baím) Cen1ro, Flores!" 
do Piauí, no perlodo de OS de abril de 2019 a. 06 de mllio de 2019; de SCFsuttda a scxttt feira dumntc 
o horário de expediente. Para efclUar iru;crição o candidato a Consc:lbeiro Tutelar dcverÍI 
apresentar, obrigatoríameotc, os seguiotc-s documcotos:- cópia do RO; cópia de PFIMF (CIC); 
oomprovante d.e qui~o com a Justiça E leitoral; cópia. dó Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio e/ou do Segundo Grau; cópia da re ervista ( quando trataN1e de candidato do se.xo 
masculino); Certidões de Di tribuic,ão cmi1.id11S pela Justiça cderal e pela Jusiiça .tadual pau fillli 
Gerais - Proet sos o rigln irôos Civtis e C ri m:lnais e oópia do comprovante de residência. 
8.3. A falta ou inadequação de qualquer <los documentos acima relacionados será imediatamente 
comunicada ao candidato, que poderá upri-la aló II data,.limiw para inscrição de candidaturas, 
prevista nc:$IC E.ditai; 
8.4. Q docum.entos deverlío ser entregues em dutiS vfos para fé e oontl'1lfé; 
8.6. Doeumcnlos digitidizado serio considerados vlilidos, dcsdc que também presentados 03 

originai ou cxi lentes apenas cm formato digital; 
8,5. venluni. entraves in. c.-içã.Q de ca.ndid turà.~ Qu à junwd11. d.e documenl(>., devem , er 
imediatamente encaminhados oo CMDCA e ao Ministério Póblico; 

8.6. As infonnações prestadas e documentos apresenta~ por oco iiio da inscrição silo de total 
responsabili.dadc do ca11didnto. 

9. ANÁLISE DA DOCUME TAÇÃO EXIGIDA 
9. l . Enccmiclo o pnrw de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral designa.da pelo 
CMDCA cfotull.l'lÍ, no pniro de J 5 (quinze) dias, a 11.11álise da documenração exigida neste Edital, 
com a subsequente publicação da Tcla.çl!o do candidatos inscritos; 
9.1. A relação dos candidatos inscritos e a documentaç.io respectiva serão encaminhadas ao 
Ministério Pi.íblico para ciência, no pra,-_,0 de 5 (cinco) dias, apó a publicaÇl'io referida no item 
anterior. 

10. E-0 NDA :ETAPA· DA ) MP GNAÇÁO Á ANDIDATURA 
l o.l , Qualque.r cidadão poden!. requer« a impugnaç:/io de caadidato, llO prnio de 5 (cinco) dias 
co1tládo dá publicaç,iio da relaç,iio dos candidatos inscritos, cm petição devidamente fundamcntw; 
10..2, Filldo o pl'ftll) mencionado no item supra, os candidatos impugnados scriio noti.Cic;l.do~ 
pcssoolméntc do t.cor dw impugmíção nó prazo 5 (cinco) <li.as, começando, partir de então, u COITCI: 

o pr112;0 de 5 (cinco) di!IS utcis p\itll aproscnlílr sua defesa; 
10.3. A CóIIÚSSão Especial Eleitoral Wlllisará o t.cor das impugnaÇÕ<:.s e dcfo.si~ uprcscntmw pelos 
candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados II juntada de documentos e outras provas 
do alegado; 
10.4, A ComisSlio .Especial E lcilOral terá o praw de 7 (sete) dias, contados do término do prazo para 
aprcseniação de defesa pelo candida10 impugnado , para decidi r sobre i!. imp11gnaçiio; 
10.5. Conclulda a análise dllS impugnações, a Comi&S!o Bspeçial Bleitoral fará publicar ediw 
contendo a relaç:/io prc!iminar dos c udidato babilit,a.do a pa.rtieiparem do Processo de Escolha em 
data Unificada; 
10,6. A!J decisões da Comissão Especial Eleitoral secão fundame1t1ada , delas de,.•endo ser d d~ 
ciência aos inlérCSS · cios, para fins d.e intes:posição dos rec-ursos préVi tos neste Editt1I; 
10.7. Das deeisõc d Comis · o E:.'])CC,ial ElcilOral eeJbcri\ recurso à Plenária do CMDCA, no praw 
de S (cinco) d ias, oonllldos da data da publicaçi'io do edital referido no item llnterior, 
10.8. Esgotll® 11 fase i:ooursnl, 11 Comissüo Especial Elciton:iJ füní publiCár a rel(!Çw definitiva dos 
cwididiltos hllbilitudos w pleito com cópia uo Ministério Público; 
10.9. Ocorrendo fàl;;idlldc cm quwqucr infonnuçm, ou docw:ncnto aprcscntudo, seja quu.l for o 
momento cm que e ta for descoberta, o candidato será excluldo do pleito, sem prejuízo do 
cncaminbamcnto do falo · â autoridade competente para apllTllçâo e a dovida responsabilização 
1Cb'111, 

ll. T.ERCt:JRA li:TAJ'I\ - D CAP CIT AÇÃO E DO t:XAME DE CO IIECIME TO 
ESPECÍFICO 
11.1. A capacitação obrigatória e terá a dura9ão de 08(oitoJboras . 
11..2. A capacitação acontecerá no dia 08 de jllDho de 2019 no horário dlLS 08:00 às 12:00 horas e: 
das 13:00 às 17:00 horas Dll nidade Escolar Professor Antônio José da Silva, l.ocalizaclo na R ui1 

João Martins de Carvalho, nº 196, bairro centro, floresta do Piaui; e tení como conteúdo 
pmgramiitíco o constante no Ane:10 D, deste Edital 

11 .3. O exame de conhecimentos especifico, de caniter e liminatório, será realizado confonne 
crooog,ro.mn previslO Anuo I desle Edita~ por meio de prova objetiva, e que abordará os co11tcúdos 
descritos no Anexo n deste Editnl. 
11.4. O exa.me de 0onhecim,'llto especí_fico, de c;l.riiter elimiontóri,o e classificatório valerii 10 (d.ez) 
poC1tos e lérii a d.uruçw de 2 (du11S) horas, -e scrií aplicudo (à todos os candid11tos) no dia 29 de junho 
de 2019, às 08:00hs, oa Unidade ~lar Prof=or Antônio José da Si lva, locali:zado Oíi Rua João 
Martins d.e Carvalho, nº 196, bairro centro, floresta do Piaul. 
ll .5. Serilo considera.d.o. aprovados ã participar da próxima fase do cer1a111e os candidatos que 
acertarem 60% (sessenta por cento) das questões da prova a er aplic.ada; ou seja o candidato será 
aprovado i pmicipar da próxima fa._o;.c se obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) ponlOs. 
11.6. É vedado, durante arcalização das prows, utilizllT qualquer tipo de equipamento clctrõnico. 
tais como telefone celular, fone de ouvi cio, agenda eletrônica, notebook, pa.lmtop, l.ablet, pendrive, 
receptor, gravador, máquina de calcular, mãquina fotogrãfica, controle de alarme de caJTO etc., bem 
como relógio de qualquer es!)écie, óculos escuros, prolC!or auricular, ou quaisquer acessórios de 
cllapel11.ria, tai como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápi , lapi eii'a/grafite e/011 borracha; sendo 
permilido, .10men1e, o uso de caneta esferográfica azul ou preta. 
11,7, É vedado laaçar, no corpo da prova, oorne; número de-inscrição; assinatura ou qualquer outro 
sinal de identifiC11ção ou de associaçiio ao Cll.odidato, sob pen de o candid to ter suá prova ooulàd~ 
e, co11SequeoJefll(:ntc, ser el.irninado do cooc-urso. 
11.8. Após a léllli:zação do c~amé de conhocimentos específico o gaba.ito será afuado cm mural 
na Prefeitura Municipal e no ORAS, em data prevista collforme o cronograma em tltlel<.O (Ano o l) • 
11.9. Apôs · divul.gaçoo do saoonto, os candidatoS tctiío cinco diu utéi pan, intcrpo iç.!o de 
recunos (Aoe o 1). 
11.10. O IéSultudo Finlll s,-cú publicudó no din 08 de julho de 2019, wxlido cm mun\l na P1c.foiturw 
Municipwl, CRAS, e 110 ito eletrônico http;//www.J1orcslllidopi11ui.pi.gov.br. 

12. DOS C DIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIME TO ESPECIAL PARA 
REALIZAÇÃO DO XAM.E DE CONHE-CIMENTO PE ÍFICO 
1':U. O candidato que nec itar de atendimento espoci11I no dia de aplicação do exame de 
oonhocimcnto especifico deverá indicar, no funnulário de solicitação de in criçiio, os recurso • 
cspcciai ncecSSilrios e comparecer ao Centro de Referência de A ~ ência Social(CRAS) ituado 
na Rua R11fmo Raimundo Torre , s/nº, baino Centro, Flon:sta do Piauí, durante o pcrlodo prcviJ.'"to 
110 .ne,o J, d te. Edital, das 08 (oito) horas is 12 (doze) horas e das 14:00b.s is 17:00 horas., 
pessoalmente ou por terociro o entregar laudo méd ico, original ou cópia aulc:nti.cada, e o 
requerimento oo formato constante o.o nso DI , deste edil l, que justifique o atendimento especial 
solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida. 
11.2. O laudo médico, referido no subitcm 12.1 deste edital, valerá somente para este exame de 
conhecimento especifico e não será devolvido. esse caso, também não será fornecida cópia do 
referido laudo, O requerimento para análise não podera estar fora do formato constante do Anexo 
lll deste edital. 
12.3. A candidata que tiver neces.sidade de amamentar no dia de aplic ção do exame de: 
conhecimento especifico deverá preencher o requerimento no formato coastante no Ane:1.0 IV, deste: 
Edital e, ainda, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa fmalídade e quesení 
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. DO 

responsável p,:le gl•..-da da criança. A candidata que não levai •oompanhente nilo fará o exame de 
conhocimct1to cspc:.cifíco. 
12A. A solicitaç,io de atendimento especial scnl atendida segundo o critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
12 . .S An ténninn da apreciaçiü;, ru;,s requerimentos de atcmdim.,ntQ especial p-dTH a realização dn 
C><amc de coobecimenL<:> c.,pecifico e dos re,;pectivos docwncntocs., o CMDCA publicara no dia 1? 
d.e maio d.e 20 19, a listagem conlendo o resu U do da apreciaçoo dos requerimentos. 

13. DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E-C0 NIIECJME ITOS) 
13.1. DAS HABILIDADES 
13.1.1. As questões do eitame de oonhecimento especifico poderoo avaliar habilidades relacionadas 
à aplicayào do CQnhccimcntQ e env,:,lvcndo situaçÕc;; relacionada., à, atribuiyÔcl; da funylio e 11(] 

conteúdo progr.muit.ioo oon.,tarue do A.nexo II deste edital. 
13.l.2. As questões do cxam.e de oonhecimento especUlco poderão coo.tcmplar mais d.e um& 
habilidade e mais de um oonhccímento relativo à respectiva área do conhecimento. 

13.2. DOS CONHECJME OS 
13.1..1. O Olllldidato tcnl (J\IC acertar no mini mo 60¾ da prova plll"a permanecer no processo, ou S<;ja, 
das 20 quc.~tõc., deverá accrmr, no minimo, 12 (doze). 
13.3.t. O conteúdo da a1valiaçlio e.,tá de.sCriló no Aoe.:o II deste edit .. t 

14. DA CA 1·PANH A F. DA PRO.PAGA DA . , L .JTO RA"L 
1.4. l. Cabe ao Poder Públioo, oom a oolaboração dos órglo~ de lmpten.<:.a loc.ais, dat ampl .. 
divulgação ao l'roccsso de Escolha desde o momento da publicação do p:rcscotc Edital, inch,indo 
informações qu.anto ao papel do Consel_ho Tutelar, dia, horário e loce ,_s de votação, dentre outrll.'l 
ínformaçôe, de:<.1:lMrui, a il.sse;guru-r a amplo. participilÇâo popubr no pleit0; 
14.2. É vedada a Yinculaç,io poUtico•partidária das candidaturas. seja através da indicaçiio,, no 
metcri.al do propaganda ou inscrçõçs o.a midia. de lcgcndas de partidos políti~ slmbol= sl.ogao , 
nome., ou fotografíos de P",.'<5<:>!Ls que, dirttlí ,:,u indirctnmc,ntc denotem tal vinculação; 
14.3. O candid810s pod.er-Jo dar inicio à campanha el.eitoral após a pubHcaçllo da relação defioitiva 
do candidatos habilitados, prevista no Anexo l deste Edital; 
14.4. A propaganda eleitoral cm vias e logradouros públicos observará, por analogia, os limites 
impo..'ltos pela lcgi.,laçiio elei toral e o Código de Po!lt\lru.<i do Muoicipio, gararttilldo igualdade de 
ooodi,;ões a todo os candidatos; 
14..5. Os cand tdnto poderão promover BS ·uas candidaturas junto • eleitores, por meio de debate- , 
entrevi _ ta, e distribuição de p11nllet0$, dc.<;de que niio Cll.1L~m dmo Qu perturbem o. ordem públi 
o u particular; 
14.6. As insti1utções públicas ou panicula:es (escolas, Ornara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) 
que tenham íntc~c cm promover debate com os candidato dcvcrilo formali,i,ar convite a lodolió 
aquele · que esli verem optos il concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutel3I'; 
14.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelo organizadores a todo os 
participantes e à omi5silo E:;pccial Eleitoral dcsig.nad• pelo ConSclho Municipal dos Direitos da 
Cri11nça e do Adolestt,1te oom pelo menos 05 (cinoo) diM de nntccodência: 

14.8. Cabe il Comissão Especial Eletioral supervisionar a realização dos d,ebates, zelando para que 
sejam proporcionadas igllaL op':'rtunidades a 1?dos os candid.alOO ~as suas exposições e_ respostas; 
14.9. f; vcdad• • p ropagunda, amda que gratw(a, por mc,o dos vé:lculocs de éomumc1n;,10 cm ge.-111 
(jornal. rádio ou televisão), fai>.as, outdoors, camisas, bonés e outros nl<lios niio pre1ris10s nesle 
&lital; 
14.10. t dcvc,r do candidato portor-,;c com wbanídade dur.mle ll camp•nha e leitoral , sendo vcdadlll 
a pmpeagand1t. irrcul ou i:r.usidios:a ou que promovt1 t1h1que pe..'1SOt1I oontra. o..~ ooooorrentcs; 
l 4.U . 'º será perm ilido qualquer tipo de propaganda no d ia da eleição, em qualquer local p(1bHco 
ou ,~ ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando in.,trumenlo• de propagan da 
c..racteri,... manifc.,taçiio coletiva, com ou sem ulili.zaçiio de ve[culos; 
14.12. A vfolação das regras do campanha importará na cassação do registro da candidarura oú 
díplorn• de pos.5<: do candidam rcspon;;ávcl, "f'Ó'S "in~tlU.Iraçiio de p.-.;,,:,cdimcnto admini!;trativo nc;, 
qual scjil ga.nmtida 110 candidato o C><crcicia do oonlraditório e da amplil defesa. 

15. Q ARTA T APA · O,\ ELl': IÇ,\0 0 0 MI!. UROS 0 0 C0 t:LHO TUTEL AR 
15.J. A clcíção po.ra o• membros do Consclhn Tutelar do M unicípio de Florct;til do Piauí TC"dlizar
se-ã oo dia 06 de ou tub ro de 2019, das 08h iis 1711., oooforme previsto 110 art. 139, da Lei o• 8 .069/90 
e Resolução nº 152/2012, do CO ANDA; 
15.2. A votAyào dcvcn\ ocorrer p,efcrcncialmcnte = uma~ el etrôn icas cedida. pela JUStiÇ'ál 
Eleitoral, ob.,ervada.s a., dispocsiQãe,; d;,.s resoluções aplicáveis expedida, pelo Trilnmal Superior 
Eleitoral e Tribunal Regi.ooal Eleitoral do Estado do Ceará; 
15.J. As cédulas para vohl.Ção manual s-:rilo elaboradas pele Comissão do pccial Eleitoral. 
adotando parilmctr(I;; ~im íla,c. ao.~ empregado;; pela Ju.stiya Eleitoral em su a confecção; 
15.4, Nas cabines de votação serio fuadas listas com relação de nomes, codinomes, fotos e número 
do candidatos a membro do Consclb.o Tutelar, 
t 5.5. A~ mesa., rcccplOra~ de vou,;; deverão lavrar atá. segundo modelo forneci dó pela Comis, Íi1'.I 

Especial Eleitoral, rui.s quais ser-:lo r-egistrdilllS evenruai., intete0tr&.cia., ocorridas no dia da votaçiio. 
a lêm do número de eleitores "'Otantcs cm e da uma das umas; 
15.6. Após a idcntifíc,içli,o, o e leitor "'-"~inllrll a liSta de prcscn.çn e procederá n votação; 
15.7. O eleitor que nii.o oouber ou não pude.- a,. in11r, u..w.rú o. impres.sii.Q digital CQrn() formá de 
identificação; 
15.8. O dcltot podcr1i vomr cm apenas um candidato; 
15.9. o ca.<;0 de votação milnllfil, votos em mai., de um C-àlld.idato ou que contenham m.,ura.~ que: 
nllo permitam aferir a voo.rode do eleitor ser-lo anulado , deveodo ser colocados em en.velope: 
separado, coofonnc previsw oo regulamento da elciçllo; 
15.10. Será também con idcrado inválido o voto: 
a) cujü. cMul11. contenho. mü.i~ de OI (UIII) candidato as.,inü.lildó; 
b) cuja oédula noo cslivcr rubricada pelo membros da mesa de volaç,io; 
e) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 
d) que tiver o $i~lo violado. 
15.11. Efetuada a. apuração, scrilo considerados eleitos os 05 (cinco) c;aodidalos mais votados. 
ressal vada a ocorrência de alguma das vedações legais acima referidas, sendo o demais candidatos 
oon.,iderudos s uplen te,; pelá ordem de votê.Ç1io; 

15.12. Em caw de empate na votaçiío, ~lva<Lt II exi ·têocia de outro orilêrio previ,-;to na L 
Municipal local, cri oonsidemdo eleito o candidato oom [dade mais elevada. 

16. DAS VED ÇÓ&S OS CANDID TOS DURANTE O PROCESSO DE ESCO HA 
16.1. Confo rme previsto no art. 139, §3°, da Lei n• 8.069/90, é vedado ao candidato do11r, oferecer, 
prometer ou cnlrcgar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive bri.nd · 
de pequeno valor; 
16.1. :e também vedada a prática d.e condutas abusivas ou desleais que acarrol.em van.tagem indevida 
ao candidato, como a ''boca de u.ma" e o t.ansporl:e de eleitores, dentre oukas previstas na Lei n• 
9.504/97 (Lei Elei.toral), poi embora não caracteril.em crime eleílora~ importam 11a violaç-ão do 
devei: de idoneidade moral que se consti1ui num dos requi ito elemen,tares d ean.d.idanrras; 
16.3. O candidatos que praticarem quaísquc:r das condutas relacíonad.115 nos itcn anteriores, 
durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, tcrio ca.5$Bdo seu registro de 
candidatura ou diploma de posse, .,em prejuizo da apuração da r:espon.sabilidade civil e me:m10 
criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem; 
16.4. Caberá /i Comissão Especial Elciloral ou, após sua dissolução, li Plenária do CMDCA, decidir 
pela cassação do registro da =didarura ou diploma de posse, após a instauraç--Jo de procedimento 
admi.nisttativo oo qual seja garantido ao candidato o exercício do conttaditório e da ampl.a defe.'>11. 

17. DIVULGAÇÃO DORES . L ADO FINAL 
17.1. Ao finlll de todo o Processo, a Comi silo ll peci.al llleitoral en.caminhará relatório ao CMDCA, 
que fará dívulgar no Diário Oficial ou em meio equi\•al"'1te, o nome dos 05 (cinco) candidato 
elei!o para o Conselho Tutelar e seu respocl.[vos supl.entes, em ordem decre ccnte de votação. 
17.2. O rei,ultado final .,erá publicado 0,0 Di.ário Oficial dos Município Piauienses do dia 14 de 
ourubro d.e 2019. 

18 . .DAPOSSE 

18.l. A~ d.o.s membros d.o Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMD A local, 
no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no ar!. 139, §2 , da Lei nº 8.069/90; 
18.1. Além dos 05 (cinco) C31ldidatas mais vollldo , também devem tomar passe, pelo menos, 05 
(cinco) suplentes, lllm.bém obser'l'ada a ordem de vota.ção, de modo a assegurar a oonlínuid.ade no 
funcionamento do órgão, cm caso de terias, liccnç ou imp:dim.cntos do titularc . 

19. DAS DISPOSIÇÕES F AIS 
19.1. Cópia do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleitoral dele decom:n,te serão 
publicadas. com de6taque, nos ó~s oficiais de imprensa, no sitio elelronico da Prefeitura 
Municipal de Flore.,ta do PillllÍ, bem como afixada: no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara 
de Vereadores, na sede do Conselho Tu!elM, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescenre (CM.OCA) e dos Cenlros de Referéncia de .w.·ísfêm:ia Social (CRAS), Cenlros de 
.Referência EspeciaüzadOJ de Assistência Social (CREAS). Poszos de Saúde e ESCQ/as da Rede 
Pública Municipal; 

19.1. Nos termo da legislação vigente a candidatura ao cargo de con elheiro tutelar é individnaJ, 
razão pela qual o eleitor, some,ole, poderá votar em Ol (um) dos oomes oonslaotes o.a lista de 
candidatos habilitados para ooncorrer a eleição do conselho, não sendo permitida em hipótese 
alguma, a formaçio d.e duplas ou grupos de candidatos pan campanha em conjunto. 
193. Os casos omissos serão resolvido pela Co~ão Bpecial Eleitoral., observadas as normas 
legais contidas na Lei Federal. nº 8.069/90 e na Lei M11Dicipal nº 04/2001 alterada pela Lei 
Municipal nº 88/2012. 
19A. É de inteira responsabilidade do amdidato acompanhar a publicação de todos os atos, tais 
como edillll, temos de aditamento do edital e comunicado referentes ao prooesso de esoolha em 
data unificada do conselheiro tutelares. 
19.5. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representao.les credenciados perao.1e a 
Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo as 
cerimônias de lacração de umas, votação e ap~ão; 
19.6, Cada candidato poderá credenciar, até 4 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) 
representante por local d.e votação e OI (um) representante para acompanhar a apuração do.s votos 
e etapas preliminares do certame; 
19.7. O lrabalho da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final 
contendo as intercorrências e o resultado da volação ao CMDCA; 
19.8. O de'8cumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao 
processo de escolha. 
Floresta do Piauí (Pf), 27 de março de 2019. 

PubUque.se. Afixe-se. Encaminhe-se cópias ao finistério PúbUco e ao MM. Juiz de Dlr-eito 
da Comarca de Campinas do Piauí, bem como, à Câmara Municipal de Vereadores. 

ALDETE EVA DOS SANTOS 
Presidente do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente do Mun.ícípio, 

de Flo~a do Piauí 
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. DO 

ANEXO I AO EDITAL n t 001/2019 

CRONOGRAMA 
Data Atividade 

30 de março de 2019 Publicação do Edital 
OS de abril a 06 de maio Perlodo de inscrição 

de 2019 
05 de abril a 15 de maio Prazo para requerimentos de pessoas que necessitam de 

de 20'.1!9 atendimen to especial 
17 de maio de 2019 Publicação da decisão ffibre os rl!querimentos de pesffias que 

necessitam de atendimento esoecial 
20 a 22 de maio de 2019 Prazo de recuso contra a dec~ão da comissão sobf-e os 

requerimento,s de pessoas que necessitam de atendimento especial 
27 de maio de 2019 Publicação da li!lta dos candidatos habilitados e não 

ha bititados cara o cerra me 
31 de maio a 06 de junho Prazo para recuso e/ou impugnaçilo 

de 2019 
08 de junho de 2019 Capacitação (obrigatória) para o exame de conhecimento 

específico 
29 de jtmho de 2019 Exame de conhecimento espec/fi oo acerca do Estat uto da 

Ctia~ e do Adolescente (Ec,\) e demais legislação pertinentes de 
caráter eliminatório 

08 de julho de 2019 Relação dos aprovados 
08 a 15 de julho de 2019 Prazo para recurso 

18 de julho de 2019 Reliaç3o ,(definitiva) dos candidatos aptos a participarem da 

eleicão 
19 de julho de 2019 Início do prazo da campanha a ser feita. pelos candidatos 

aptos ~ participarem da eleiçllo 
03 de outubro de 2019 Fim do prazo da campanha a ser feita :pt'1os candídatos a pios 

à participarem da elei(Jo 

06 de outubro de 2019 E1leídlo Dara eS(()lha dos novos membro$ do C'Oflselho Tutelar 
07 a 11 de ouwbro de Prazo para recurso 

2019 
14 de outubro de 2019 Pul>licaç:lo da relaç:Jo contendo o nome dos 05(cinco) 

COll$elheirO$ titu/ures e o nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares 
Iuplentes em ordem decrescente de votação, com cópia ao Ministério 

Pliblico 
10 de janeiro de 2.019 P0Sse d0S candidatos eleitos 

ANEXO li AO EOITAL ne 002/2019 

CONTEÚDO PROGRA~TICO PARA A PROVA DE CONHEQMENTOS ESPECÍFICOS 

Lei n~ 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criary;a e do Adolescerite e derooí~ 
legl51ações pertinentes. 

Afll EXO UI AO EDITAL n2 001/2019 

REQUERIM1ENTO PARA ATENDIMENTO ESPEOAI. 

Eu,, _____________________ _. ca"didato(a) do Wital 

----~portadot(a) do RG n"----~ CPF: ________ Telefon!>(S) 
__________ vet1ho reciuerer a V.SI atendimento especial para realizar as provas, 

conforlllfl as informações prcstada1 a seguir: 

Flor,e~ta do Piau [, ___ de _______ de 2019, 

Assinalun do{a) candldato(a) 

ANEXO IVAO EDITAL ns 001/2019 

REQUERIMENTO DE CANDIDATA IACTANTI: 

Eu,. ______________________ __, nómero de inscrição no 

concurso ________ _, portadora do CPF ,n!! _________ __, RG n~ 

----------- º~º-----' UF ___, e-mail 
___________ e telclooo para contato ________ _,informo que 

desejo retirar-me, temporariame11te, da sala em que estiver realí~ndo a prova objelliva, para 
amamentação de meu fílho(a) _____________ criança que permal'leCerá, no 

i>eriodo da prova, sob os ruiclados de 

:Floresta do Piauí, __ de ______ de 2019. 

Assinatura da Candidata 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FLORESTA 00 PIAUÍ 

Resolução- CMDCA - n~ 01, de 26 de março de 201,9. 

Dispõe sobre a aprovaçtfo e homologaç6o da minuta 

de Edital paro o processo de escolha unificada dot; 

Membros do Conselho Tutelar do Município de 
Floresta do Piauí e dá ouuas providéncias. 

A PRE'SIDEiN'TA 00 CONSELHO MUNICIPAL DE OE.FESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO MUNlcf PIO OE FLORESTA DO PIAUÍ· CMDCA, no uso de suas atribulções 

conferida pela Lei Municipal nt 04, de 10 de abril de 200cl, alterada pela Lei Municipal n11 88, de 

13 de novembro de 20U, e no seu Regimento Interno e por delíberação de seu colegiado na 

assembleia ordinária numero 01 realizada no dia 25 de março de 2019; 

RESOLVE: 

Art. 11!, :Fica aprovada e homologada a mlnuta de Edital para o processo de escolha unificada do~ 

Membro.s do Conselho Tutelar do Muntcíplo de Floresta do Plau l, confonne segue em anexo. 

Art. 211. Revogam-se as disposlções em contra rio. 

Floresta do Piauí (PI), 26 de ma rço de 2019. 

AL0ITE EVA DOS SANTOS 
Presldente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 

de Floresta do Piaui 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MllNICJPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FLORESTA DO PIAU i 

RESOLUÇÃO- CMDCA - n• 02; de 28 de março de 2019. 

Dispõe sobre a constituição da Comiss/Jo ~pf!dol f/e;tornJ 

do proc,tiS-0 de escolha ,ém data unificada paro coordénar 

ot traba/M~ do Protetto de Bcôlha do COM e IM T utélar. 

Gett<l'o 2020/2024, dó Mullidpiô dé Floresto do Piouí {PI}. 

O Con~lho Municipal dos Direitos da Cfiança e do Molê«ente - CMDCA - do Munidpio de Flores.ta da 

Piauí (PI), no uso de suu atribuiç6~ legais e de acordo com o Artigo B9 da Lei Federal n• 8.069/90, 

constll\Ji a Comfssã"o Espedal Eleitoral F)llra coordenar os trabalhos do processo de escolha unificada dos 

OS (ànco) membros do Conselho Tutelar de do Conselho Tutelar de Floresta do Piauí -Gestao 2020/2024 -

e de seus respeà ívos suplentes. 

CONS·IOERANDO "Resoluç::lo nt l.70/14, do Conselho Nici(mal dos Direitos d.1 0-ianç.i e do Adolescente: 

(CONANOA), que altera " Resolução n" 139, de 17 tle março de 2010 F)llta tlisp,or sobre o processo de 

escolha em data unificada em todo o t erritório nacional dos membros: do Conselho Tutelar; 

CONS·IDERANDO a Resolução nll 152/12, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANOA), que dispõe sobre as diretrizes de transição para o primeiro processo ele escolha dos membros 

do Cansei ho Tutelar q\Je ocorreni em data unilicada em, todo o territór io nacional a partir da vigência da 

Lei n 12.696, ele 2013; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

regu lamentar o processo de escolha dos membros dos Canse.lhos Tutelares, bem cerno, oonYocã•lo na 

forma do disposto nas t.e,s Munid pais 04/2001 e 88/2012. 

IUSOL.VI:: 

Artlao· 11. Criar a Comlss~ E~pedal Ele.torai do processo de escolha cm elMll unílfcada para Coordenar os 

Trabalhos do Processo ele scolha lJni~cada do Conselho utelar - Gestl!o 2020/2024 e nomear seus 

in~eKTSntes. 

Attlco 1•. A COmis~o Esp«ial Eleitoral tem por obj~o organizar o ploito eleitoral, executar o docidir 015 

procedimentos e incidentes relacionados ao Processo de Escolha Unificada dos conselheiros tutelare-s.., 

como preceltUiil a Lei Federal n• 8.069/90 em apOcação conju.gad;, com o di>sposto na Resolução n• 170/14, 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criar,ça e do Adolcs.rntc (CONANDA); oomp,otindo-lh~ aintla realizar 

reuniiões, analisar os pedidos de registro de candidatura, e dar publtcidade a relaç:!o de inscritos, e labo ra r 

calendário prevendo etapas, cron03rama,, regulamentos, i nf raestrU'tura e toei as as providências n cessárias 

para a sua "xecução. 

Pa~g,afo Únfoo: A Comissão tera se,u trabalho encem,do •Jl'I• a di,ulgação no Diário Olicial ou em meia 

~uivalcnt~. dos nomes dos cinco cons(!lhciros tutelares titulares escolhidos c ~us respectivos supfcntcs 

- ordem &-crMCf!nte~ de vot8Ção. 

Artigo 3 11'. A Comissão Especial Ereito.ral do Pf'ocesso de escolha em data unificada será composta pelos 

sesul'ntes membros: 

Coordenador,- MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARVALHO MONTEIRO 

Membros:- JOSt RAIMUNDO RODRIGUES 

FABIANA RODRIG'UES DOS 5.P<NTOS 

CARMELITA VIEIRA DA COSTA 

Art. 4 11. Esta Resol~ entrara em visor a partir da data de sua publlcaçllo revoj!adas as disposiç.iles em 

contr rio. 

Floresta do Piauí (PI), 28 d.e março de 2019. 

ALDETE EVA 005 SANTOS 

Pr,e:sident e do Conselllo Municipal dos Qjreitos da Oiança e do Adolescente 

do Município de f lores~ do P'ia"í 

CONSELH O MUNIC!IPAL DOS DIREITOS DA CRlllNÇA E DO ADOLESCENTE D E FLORESTA DO PIAUI 

RESOLUÇÃO-CIYIDCA- n• 03, de 28 de = rw de 2019. 

Dis~e sobre os atos pr~parat6rlm, a rtte.pç(lo de votos,. 

as garantias eleitora;s. a totalizaçOo~ o divulgaçao e a:s 
norma-s e Pr:ocedlmentos para· Mesários e Juntas 
A,p1,1rodor-,,:; pqn;, o Proçcno de E~çQJhi;, dt:n mcmbl"OJ' ,;IQ 

Cont,Hho TutéJor no Munklpió d 4: Ror,:$,.ta do Pfo.ul. 

Conslderando o disposto no an. 1.39 da Let n11 8.069/90 (Estatuto da Crlança e do Adotescente) e na Lesl 
Munfolpal n9 0-1/2001.,. a1t~rada pela Lil!!.'I n" 88/2012 em apl•caçlo -oon u.g;ad:a, com o d r.sposto na Resoluçlo 
n• 01/2019 do ConMtlho Munkipal do• Oíreltos da o-rança e do Adoles«nte, no u"° de sua, atrlbuf~es 
R.ESOLVf:, 

C.p ilulo 1 

OISPOSIÇÕfS PRELI IYIINAltES 

-"'· 1•. S<irllo rc 11zadas cl<llç&,s par.,, os membros do Coni<t1ho Tutelar do Munlc/i,lo de l'lorcsta do Plau(. 
c m 06 d oul\J bro de 2019, por :5Ufr~ uniYCnr..-1 voto direto~ 1cQ"Clto f;Jc;Ult3tivo, 

Art:. :Z'24 Nas elei,çi:5es se-t ão u•t i liz.adas utna:s de lo.na fomecidas pêlo Ttibun 1 Re-gion.a l Eleítoral. as. Cédo.Jla$ 

aprovada~ e coníe«ion.adas se,sundo as o l"1e-n lações e deliberaçl5es do CMDCA. bem ~mo os demais 

rerurso!il., humanos. e· materiais Mce-:ss4rlos para o bom andamef'lto do plei'to. 

Pará1Krafo Unk o . As umas e demais recursos p..-evistos oo coput deste õi!rti.e:c :5er o instal:ad·os,. 
CJ<du1h,., mcntr. cm c-q1.Jip;;J1mcnto 1 p;rr.v ;1m ntc dC$lgn~do,; pcl.Ji C,oml:5-'J _ o IPCOõi.11 dc:;ign;:3d,iJ1 pclct 

CMOCA. 

Aft. 31.. Podem vot.ar os matores de 16 fdetesseis) anos. iMcritos regul,armente oomo eleitotes do 
Munid'plo de e :m,pinas. do pf,auf.. 

Art. ••. Em h ipótese algYITia o eleitor poderá ·votar f.ora d:a r-egEon.al :a que perten10e, devendo votar- em um 
dos candld.)tos resrstr,.i;lc,$ nõill ,n · ndora~d;i r giora:JI, 

Art. s1. O eleitor vot•r~ vm~ (mic,11 ~z ,cm 01 (11,1m) c::tindijd:no cio sv, ..- · s.iOn;ail , 

§ 114 Tet!llo p r-ef~nda para votar M candidato~. os ôõmponentes da Me-1:a R~pt.ora, o ~ Promot.ore~ 
E:leltorals. os :Pollclals Mltrtares e membros da Guarda Munlelpal em serviço, os eteitores maro.res de 60 

(sess11nta) aoos, os enfennos, os eleitores com defic~ncia ou com mobilidade redu!ida e as mulheres 

gráYi d·as e lactan tes. 

§ 22. São docume11tos oficiais para comproYa.çã.o da identidade do eleitor-: 

1 • carteira de identidade, passaporte ou outro dooumento oficial com foto de Yalor lcJ!al equivale11te. 

inclusive c.rteira de categoria profissional reconhecida por lei; 

li • certificado de l'e$tt'Yista; 

111 • carteira de trabalho; 

IV • carteira nacional de habilitaçlo. 

§ 3,2 .• Não será admitida a c-ertidão de nascimento ou usamente como prova de identidade do eleitor no 

momento da votaç:10. 

§ 42. Na cabi.na de votação é vedado ao eleitor portar -1pareilho de telefonia celufar, máquinas lotou,!ficas, 

filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquednstrumento que pos.sa comprometer o sigil.o 

do voto, de11endo ficar relidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor e1tiver votando (Lei n~ 9.504/97, art. 

91-A, parágrafo único). 

§ 5~. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a; votar, os quais serão 

submetidos à decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os componente1 da, Mesa obriJ!ados a 

fornec@-los. 

§ 6!. O eleitor com deficiência ou mob1 idade reduzida, ao votar, poder.! ser awãlíado por pessoa d.e sua 

confi.mç.i, ainda que não o tenha requerido antecipadamente à Comisdo Especial. 

§ 79. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindivel que o eleitor com delid~ncia 

seja auj(jliado por pessoa de sua confiallÇa para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o 
eleitor, na cabina, podendo esta, indus~11e, esue,;er o nome e/ou apelido ou o número do candidato. 

§ St. A pessoa q~ auxrnará o eleitor com deficiência não poderá ser o candidato, seu fiscal ou ter 

participado da ampanha do candidato. 

§ 9!1. A assisténàa de outra pessoa ao eleitor com def!Oiênda deverá ser consignada em ata. 

Art. 62. Os locais designados par.a votação e apuração dos votos serão publicados no silio eletrõnico da 

Prefeitura Municipal de floresta do Piauí, do CMDCA e em editaís afixados em locais públicos com 

antecedência mini ma de 10 (dez) dias da data do pleito. 

Art. 7!1. As umas de lona que serão ulílizada,s par.a votação $Mão devidamente fechadas e lacradas em 

cerimõnia específica, no dia 04 de oLIIIJbro de 2019, às 09"00i1 na ~la de reuníõ~ do Centro de Referência 
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. DO 

da Assí$tência social, sendo convida.dos todos os interessados e pessoalmente notificado o representante 
de;, Ministéríc;, Pó biice;,_ 

§ 111. As 1J•nas ele co!ltingência também serllo preparaclas e lac'fai:las, senclo ídentificada$ corn o foma que 
$e destinam; 

§ :tt. os lacre,,; das urnas descritas no coput e rt1• deste artifl(), serão Msônados por dois mcrnbros d 
comis~o Especial e pelô representante do Mini$t<!rio Público. 

§ 3'11. Atites dl! lawar a ata da oorirnOnia, os lacres n::io utmzados deverão ser ac,:,,,díôonados em élWélOJlé 
lacrado e assinado pelos presentes; aqueles assinados e nJo utílizados dever.» ser destruídos. 

§'Ili.A ata relerida, no §3t dever~ ser assinacla pelos presentes e conter, dentre ou~ros, os seguintes daclos: 

1 - <lata, horário e local de inicio e téfmino das atMdades; 

n • no= e qua~ficação dos presentes; 

Ili • quantidade o i~ntif·icaçllo das urnas a s,:,rcm distribuída$ para 0$ locais de votação, assim como as d.:i 
contingência. 

§ 51_ Cópia da, ata ser;\ afix;,da no lo<;al c;,nde se reallwu o p~imento, mantendo-se a orisinal a,quivad;; 
na Secretaria Executíva do CMOCA. 

§ 6t. Na hipótese de ser constatado pr,oblema em uma ou mais urnas antes do início da votação, e, 

Presidente da Mesa Receptora, na presença do!S fiscais, poderá dlltorminar a suoot, uiç-llo por outra d@ 
contingênciâ. 

Art. 811. As c<!dul.,,. eleitorais oflciai.s serão confeccionadas confor= modelo aprovado pelo CMDCA e 

impressas por empresa especializada. 

P.irásnifo único. Na hipótese de o mlrnero ele cédulas eleitorais oflciais impressas d!stri buíd.as nili 
Regionais, não atender ao número dei eleitores, scr:lio utili1ada-; cédulas remanejadas entre a.s Rcsionais, 
com o devido rl!f!islro oem ata. 

C.,pítulo li 

DA COMISSÃO ESPECJAL DO ~ROCESSO DE ESCOLHA 

Ast. 9!!. Em pre:~ração aos trnbalho$ no dia da el@iç:lo, oompete à Comissão Especial do Pr(M:imo d@ 
Escolha, designada pelo CM OCA, sem prejuízo de outras providências: 

1 - a escolha dos locais de votação e apuração, observando, em qualq,uer ca.so, a facilidade de acesso à 

populaç.'lo e as condições de aces~ibilidadede eleitores com deficiência, idosos e que possuam dificuldade 
de locomoção; 
n • a reafü:a o de re.inião destinada a informar aos candidatos, r11ca,s d m is particil)ant s .sob~e as 
condutas vedadu durante a campanha e no dia da votação, com a elaborac3o de um termo de 
compromisso de que s.er~o observadas. as normas respectivas, a ser assinado pelos candidatos; 

Ili - a r•eallzaçllo de uma ou m .Is audlêndas p~bllcas, para que os candidatos eJlponham suas prol)0.5tas à 
popul.ação, a:sse:gurando a isonomia entre os mesmos:; 

IV • a ampl divulgação da @léiÇllo junto il populaçílo, assim como dôS locais<! horário de início"' U\ttnino 
votação, tanto por melo dos órgãos ofldals, quanto por melo d cart,ues e eh madas em programas de 
rádio e televis:lo; 

V - a ampla diYulgaçao do loca·1 e horários em que reoeberá denúncias acera de irregularidades na 
propagancla; 

VI .. providenciar a oonfecçaio das cédulas ele,jtora is, cot1forme modelo preyfamente aprovado., a iandc 
mecanismos do s,:,gurança que impeçam a duplicaçllo daquelas por terttiros, de modo , evitar fr udes; 

VII - proviclerlci.ar a sel'eç~o e adequada capacitação dos mesitirios., secretários de mes.:a, e5Cll.ltin.aclo.res: e 
demais senridor,es designados para atuar no dia da eleição; 

VIII • pro•ídenciar spolo junto aos ór~ de s:eeurança públic'I, mediante contato prévio junto aos 
mmandos d:a Polícia Mititar e Guarda Mu.nicipal, para garantir a. segurança dos locais de votação e apuraç.ãc 
de votos, além de coibir possíveis abusos e/ou tumultos (com ·D fornecimento, aos integrantes da própria 
COniiSsãoJ PTesidente..s de, Mesá. e Minist~rio Público, dos nomes e tt!!lêfones de Oontáto dos. à,g,entes que 
eit.t.rtlo de serviço no dia da votaçllo); 

IX • o transporte seguro das c<!du'las e uma.s eleitorais aM os. locais doe votação e ondé ocorrerá a apuração 
dos votos, dcv~ndo prcv~r. com 3 3ntc.:c-dllncia devida, 3 form3 como isto ocorre<á; 

X .. a deYida organizaç3o dos loc.ai!s de votaç:lo. com a ,c:olocaç:lo das urnas e cabines de votaç:lo em locais 
adequados, fornecimento dé canetas de e:« padrão •(é diferencia dai para as cabinés de vol>'IÇllo. mesas 
reOO!ptoras e ap,irador .s, cartates coMendo orientação aos eleitores, alimentaçllo p ra os mesáriM etc.; 

XI - o fornecimento de veiculo e motorista para os membros da Co:miss:lo Especial e representante da 
Ministloio Público. para que possam acompanhar de perto a votaÇllo e realizar o trabalho de tiscalizaÇllo,. 
efetuando as d,lig r1cias necess~rias para afflrir possíveis irregularidades; 

XII - a coofecção.,. juntamente comi as cédulas para vot:aç:lo manual, de crach~s ou outras formas de 
identifiração dos me~rio.s,. secretários., ã.uxiliãres,. escrutinãdores, membros da própria comissão Especiãl 
( klm de outros servidores que atu rllo, cm c;,ráter oliicial, no processo de escolha), as$in1 como dos fi<caõs 
,ndicados pelos candidatos, seguindo mod lo padrao previamente apl'Ollado, qt1e deverllo ser a todos 
distribu,ctos com a antecedª'ncia de'lilida; 

XIII • a clefiniç:10 do nômero máximo de lõscais dos candidatos qu"' podl"l'M acompanhar os tr b31hos d@ 
voF<Jçllo e puraç;lo. como forma de evit r aelomeraçlo, com a previsão d Q.ue, em sendo ecess~rio. 
haverá • rodbid' entre os mesmos; 

XIV• • dêsig"1ação dé MOtvidôres para &luar nos locai~ dé wtaçao é llpuniç,ló, óriéntando eléitotes ;, 
prestando apoio administrativo oos mcs,rios, escrutinadores e à própria comis~o Esl)Ccial. 

§ 1t. Para o aclequado desempenho de suas atribuições a Comissão IEspecia! rece!:ierá asse5$(1ramento 

técnico, dentre outros, pela Procuradoria do Muniápio ou órgJo equivalente com conhecimento em 
mat~ia de Dire.ito; 

§ 22, No dia da vo1llçãt1, a Comissão bpedal permanecerá em regime de plaflt:io, que someflle se encerrará 
após a apuração dos votos e proclamação do resultaclo do processo de escolha; 

§ 3t. Para facilitar o acionamento dos membros da Comis~o Especial, seus telefones de contato serão 

fornecidos aos integrantes das Mesas Receptoras e Juntas A:puradoras, assim como ao representante do 

Ministério P(l biice. 

Art . 10. A Comissão Especial enviara ao Presiclente de cada Mesa Recepto ra de Votos, no que couber, o 

seguinte material: 

li • uma(s) laaacJa(s); 

li -lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos c;mdídatos habílitaclos, a qual estará disponível oos 
recintos das seções eleitorais; 

li U - cadernos de votação <10$ eleitores da Seção; 

IIV -cabina de votação sem ai mão a e11tidades e.xtemas; 

V - cédulas eleitorais; 

V - formul~rios "Ata da Mesa Receptara de Votos·, comorme modelo fornecido pela Comissão Especial; 

VI • almofada para carimbo, visando li coleta da impressão digital do eleitor gue nllo saiba ou não possa 

\lssinar; 

VII - se-nhas para .serem distrib1.1ídas aOiS eteitores ap6s as 17:00 horas; 

VIII - car1etas esferognlfica~ nas cores azul e/ou preta e papéis necessários aos trabalhos; 

IIX - envelopes para acondicionar os documentos r·elativos à Mesa; e, 

X - lacre para a fenda da uma de lona, a ser colocado apõs a votação. 

!Parágrafo único.O material de que trata este artigo deve~ ser entregue.ao Presidente da M= Receptora. 

meclilmte protocolo, aoompanhatlo ela re1açio, na qual o destinatário cledarará o que e como recebeu, 
apondo sua minatura (Código Eleitoral, art. 13:lc, § 1S). 

Art. 11. Todas as decisões cJa Comissão úpecial serão imediatamente comunicadas ao Ministério Público. 

Ca,p(tulolll 

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

Art. 12. A cada Seção E'leitoral corresporide~ uma Mesa Receptora de VolOiS, s Ivo na hipótese de 
agregação de seçtl@s_ 

Parágnifo único. A Comissão do Processo de Escolha, a qualquer tempo, poderá detenninar a agregaçao 

de Seções Eleitorais visar'ldo ~ raôonaliz:a~o dos trabalhos eleitora,s, desde que ~o importe qu.:1lquer 
prejuízo à votaçllo. 

Art. 13. Constituirao as Mesas Receptoras de votos um Presider1te, urn Mesário e um Secret rio e um 

Suplente, 11omeados e convocaclos per.:1 Comissão Especial. 

§ 2!!. ~ faculta.da à Comissão Especial a dispensa do Suplente nas Me5:a'i Receptoras de Votos, bem como a 

redução do número de membros das aludidas Mesa$, para no rnínirno, 02 (dois) rnembros. 

§ 32_ Nilo poderilo ser nomeados para compor 8'l Mesas Re-ceptoras de Votos: 

1 - os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, inclusíve; 

li - o cõnjuge ou o (a) com?<1nheiro ta) do candidato; 

Ili • as pessoas que notoriamente estejam fazenclo campanha para um cios candiclatos con0orrent~ ao 

pleito; 

IV • os eleírores menores de 18 (demito) ano.s_ 

§ 11. Os nomeados que não declararem a e,istência dos impedimentos referidos nos incisos Ia IV do §3l 

deste artigo incorrerão estarão sujeitos a sanções de ordem civi l, e administrativa, induisive na fom1a 
prl!l.•íst:a pela lel n~ 8.42.9/92. 

§ 211. O eleitor deverá .ipresent.ir ao Presldente da Mesa Rec:Eptor.i de Votos, o tilulo de e-leitor e a ca~ira 

de idetitidade ou outro documento oficial com fotograli . 

§ 32. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da mesa devera questioná-lo sobre Oi 

d.ido<$ constantes no titulo de eleitor ou no doeu menta de ldentili(aÇão, confrontando a assinatura do 
documento de identidade com a.que.la feita pelo eleitor, na sua presença, e menàonando na ata a dúvida 
suscitada; 

§ 41. A impugnaçilc da identiclade do eleitor, formulada por membros ela mesa, ou fiscais, candidatos, 

Ministénio Publico ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo 
admitido a votar; 

§ St. Constar:! da ata as impugnaç1les e o nlÍmero de votos impugnados; 
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. DO 

t 6t, Nu Mesas Receptoras de Votos .será l>tlrmítida a liicali<.11ção de YOtação, a formulação de P<otestos, 

impugnações, fndusille quanto à fdentldade do ,elei to, , devendo ser realst'8do em ata. 

Al't. 14 , /\JlÓS apresent'IIÇllo do eleitor p '8 •ot r, o mesdrio deverá certifi..ior se o l'IOme do eleôtor 00l'l$t:lil 

na listag..m fornecida pelo Tribunal R~onal Eleitoral. 

Al't. 15. Após a habnitação do eleitor para W>tar, o me=o ser6 encaminhado ~ cabin de vot ç .o, devendc: 
o imesário coJhe.r wêl assinãtura no caderno de votãção. 

Art. 16. Fica assegurado o sigilo do 1/0to mediante: 

1 • o isolamento do eleitor, apel'las para efeito de escolha dos candidatos; 

li • a iml)O$sibilida,fo de ser acompanhado por qualquer ~soa i\ cabina eleitoral, salvo as htpóteses 

previ~s n0$ par~sralos St • 81 do art. 51, ,;!em Resol'uç;lo. 

l'aráe:rafo único. os votos serao efetuados atra"1!s da oéd<1la eleitoral, onde o et itor colo~l'll o núme<c 
e/ou nome e/ou apelido do candidato. 

Capitulo IV 

DA$ ATRIBUIÇÕES DO$ !MEMBRO$ DA MESA RECEPTORA 

Art. 17. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos: 

1 • receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos da Comlss.lo Especial; 

11 • comF)arcce,- no loc I ele votaçllo, juntamente com os demait membros ela Mc:s Receptora de Votos, at<'! 
as 07~00 horas do dia1 da eleiç::lo, para fns-peção e prep;a raç.ão do local, instalando as cabinas.,. conferindo e 

orgànizàndo o materi:àl de- vótãç:lo; 

m - estar presente 1110 ato de al>ertura e de encerramento da ele-Jção, salvo for,ça maior1 comunicando e 

iml)edim nto 11 comissJlo fsl)eeial, pelo menos vinte Quatro noras antes d•a abertura dos trllb lhos, 01. 

imediª tament , ~ o impedfm nto 5e d r d ntro de,, e prªw ou no cu~o de elefçllo; 

IV • afixar as list s dos candidatos pró,lmo à cabina de votaç110; 

V • providência, almofada com t inta para os analfat,;,tos e os quo não puderem sina,, ,,,..,roerem o sc1. 

d re to ao voto; 

VI • substituir urnas e reman jar céd"1as el itor is, easo s ja n cess:lrio; 

VII • autorilill r os eleitores a votar; 

VIII - inronnar à Comissão Especial, os fal0$ q<Je impeçam ou difiwltem o Inicio do processo de 110taç:lo; 

IX - ,e$0lver Imediatamente todas as dlflcUldades ou dwldas que ocorr,ereni; 

X • mante,- a ordem, p ra o Que poderá acionar a POlrcia Militar ou Guarda Munioipal; 

XI • consultar a comissllo Especfol e o Ministério Publico sobre ocorl'l!ncias cuias soluç&s deles 

dl!p~d<!r<!m; 

XII - re<:eber as ímpuBJlaç(les ,;los fiscais dos çandid.>tos, consi,gnando-•s em ata; 

XIII · fi=lizar a distribuiçtlo du senl'>as; 

XIV· 1elar pela preseM1çllo das umas, da cabina, de votação e d,a I sta contendo os nomes e/oo apelidos e 
os nlJmeros dos. candida tos.t disponível no recinto da Seç-ão; 

XV •v<!tílicar as ctedMciais dos r@lll'f!~nt ntM f!;/ou fiscais dos candidatos; 

XVI • C00f"denar o t«1balho do mes~rlo, 5ecret~rio e fi=is, 110 lntuíto de or~in,wr o P<OCes5o de eleiç6o; 

XVH - dedarar encerrada a votação às 17:,00,horas e determinar o responsável encarregado da distribuiçãc 

de senhas numerad~s aos eleitores presentes., recolhendo seus litulos de eleitor; 

)(VIH • vedar ~ fendt, d~ um~ de lon8 com o 18c.-e 8proprf!>(lo, r<J briC!ldo per ele e pelo Secr•et~rlo e. 

faculta.tlvamente, pelos fis,;ai5 ,;los candidatos e do representante do Ministério Público; 

Xl!X- re<:ol ner todo o matenal de votação e @ntr gá•lo mediante reâbo em 02 (duais) YiH, com a, indicaçãc: 

de hora i\ Comissão Especial t,/ou representante indic do por ela, que pot sua vez entregará o m3tori I nc: 

local desrgnado para escrut(nro, par cont sem flrial dos votos, loSO 8pós o encemimel'lto da e1eiç!lo. 

Art. 18. Compete ao Secretário: 

1 •elaborar a ata da eleição, ond;; constartlo a impugnações, os incid@nt ocorridos no c.ir$0 da votaçãc 

e o número de eleitores votantes; 

li - distribuir aos eleitorest às 17:00 horas, as se-nhil·s de- entrada, previamente rubricada·s ou -carimbadas. 

,segundo ã ordem numénicã; 

111 • cumP<ir ~ demaisobriJ!~çl)es Que lhe for atribuída. 

Parágrafo único~ A ata deverá, ser assinada pelo Secretario, Presídent·e e MeQrío, além dos. fi:scai:!: 

presentes~ 

Art. 19. Compet aos Mes~nos: 

1 ª identificãr o ele itor e énb"egár o comprôYãnte de votáçãô; 

11 • substih.1ír o Ptesidenu,, de modo qu,; haja Sl<l'rlP""' qu@m reiponda pô$SO lm@nt11 p@la ord@m @ 

replar!d de do processo elelt.or 1, cabend.o -lhes ainda, uslnu a ata da ele[ção, 

Parágrafo único. Não comparecendo o Pre:sídlente a t.é as 07h30mi'n, assumirá a Pres:id~ncia.,. o Mesár'io e-. 

na sua fãltà ou impedimento, o secretário ou um dos Suplentes inc:ficados pelo COOrdenàdor LOCàL 

Al't 20. Compete aos componentes das Mesas fl.eceptor s: 

1 -C\lmprir a$ Mrma$ e pr~dimento estabelecidos i>ela COrniss:lo Especial; 

li - regi$lrar a impugnação dos vows apresentados pelos fiscais na ata e proceder a colheita do voto em 

separado; 

Ili - verificar a urna de lona e o material neces'!ário para a .otação, antes do início da eleição e, em caso de 

irregularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho Municipiil dos Direi tos da Criança e do 

Ado1esoonte • CMDCA, tomando as pro\/ldQncias cabíveis; 

IV· cumprir as demais obrigações que lhes forem atri truldas. 

C..i,fnllo V 

OAVOTAÇÃO 

ArL :n. o pr«eS$0 de escolha será fiSQlindo pelo Ministério Público, pela comi$$30 ESl)edal e pelo 

Conselho Muntàpal dos Direitos da Cri8n~ e do Adolescente • CMDCA. 

§ 1q_ Poderio permanecer nas se,ções de votaçlo, no m~lámo, 07 (sete) pessoas, entre eles, o candídato 

ou ~ D=Vrepresentante, membros do Conscelho Munfcipal dos Direitos da Criança e do Ado~s-cente • 

CMOCA. representante do Mini$tério Público, além d0$ membros da Mesa Receptora. 

§ 2~. O candidato ou pessoa por el e dl!Sigriada a representá-lo, que por qualquer ação ou omisslo venha a 

tumultuar ou prejudic., r o bom andamento dos trabalhos, será convidado i>elo P'residente da Mesa 

Receptora de Votos a se retirar d.o local, sem p<ej ufzo da posterior aplica.ç~.o de outras sançéles decorrentes 

de tal conduta. 

Art. 22. Serao observados na votaçao os segulntes procedimentos: 

1- o eteitor, ao apresentar-se na Seç30 e antes de adentrar o reçinto da Mesa Receptora de Votos, deverá 

postar-se em fila; 

li · admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de idetitificaç3o com foto â Mesa Receptora 

de Votos, o qual poderá ser examinado pelos íisoai.s dos candidatos ou pelo representante do Mj11istério 

Público; 

Ili• o componente da Mesa localizara o cadastro de eleitores da uma e no caderno de votaç.ão o nome do 

elei tor e o confrontará com o nome constante no dowmento de identifícaç~o; 

IV • nilo havendo dúvida sobre a identidade do elei tor, ser.ti ele convidado a apor sua ass,riatura ou 

impre5$ãO digital no caderno devota~o; 

V• id@ntificado, o eleitor será instruido sobre a forma de dobrar a céclula após a anotação do voto, bem 

como a maneira de colocá-la$ na uma de lona; 

VI - ent~a da cédula aberta ao eleitor; 

VII • o elei tor ~erá convidado a se dlrigfr a cabína para escrever o nome e,/oo apelido @/ou número do 

candidato de sua prefer~r'l(:ia e dobrar a cédula; 

VHI - ao $ai, da cabina, o eleitor depositará a cédula na urna de tona, fa1e,ido-o de maneira a mostrar a 

parte ,rubricada ao mesário e aos 6$C3is dos amdidatos, para que verifiquem, sem neta toca,, se n~o foi 

substitu!da; 

i'>( • se a oédul.i n:lo for a mesma, o eleitor será, oorwvidado a voltar à cabina e a trazer o seu 110to na cédula 

que rece beu; 

X - caso o eleitor não queira retornár à cabina, $érá anotada na ata a ocx:,ttênô a, fic:ando o eleitor retido 

pela Mesa Rea)ptora de votos, com imediato aô or.ame,nto da o:,m,ss:io Especial e do Ministério Púb1im; 

XI - 5e o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de votar, verificar que 5e acha rasuracla ou de algum 

modo viciada, ou se ele, por imprud~ncia,, imprevid~ncia ou igoorancia, a inutílizar, estragar ou assinalar 

emu:tamente, podNé pedir outra ao mesário, rest itu,ndo,lhe a primelra, que será Imediatamente 

Inutilizada ~ Yista dos presemes e sem quebra do sígílo do que o eleitor nela haja indicado; 

)Ili - após o depó$i\o da cé<Jula na urná de lona, o mesário devolverá o documento de identi ficação ao 

eleitor. 

Pará.g,ato úni~o. C\lw ne,;es~ria a inuHli1aç3o de cédulas de vot:açlo por erro <lo eleitor q~ solicitar nov,1 

cédula, o fato deverá ser regi5trado esse fato, com o recolhimento e armazenamento da céd'ula inutílizada 

em se.F>arado, nela grUand'o a expressão " LNUTILIZADO" ou similar, 

Art. 23, As assinaturas cios @l~itores s@rllo recolhidas nos cadernos de vota,ç-:10, os quais, j untamente com 

o relatório finaVata da eleição e o material restante ser.ão entreg,.,es no loca l designado para ap,.,ração. 

§ l'. O transpo,te dos documemos do proçesso de escolha será providenciado pela Comissão Especial ou 

l)essoa qu.e esta, de.sisnar para este fim; 

§ 2•. Cabe à Comfssllo Especial gar:intrr a segurança dos encarregados do ttansporte das urnu au! o local 

d@ apuração. 

Capitulo VI 

DA APURAÇÃO 

Art. 24. A apuração dos votos 0<:orrerá imediat.-mente a,'65 o recebimento das urnas no loçal desig,i.-do 

para escrutínio, observados no que couber, os procedimentos previst0$ nos artigos 159 a 187 do Código 

Eleitoral e o disposto rl!!Stil Resoluç<'lo, 

§ l!!, A apuração será feita por meio de uma Junta Apuradora em número de 03 [tr~s) membros, mais 02 

[dois) au,íliare1 por SéÇllo eleitoral; 

§ zv. Haver.l 01 (uma) Junta Ap,,Jradora par.> cada. 02 (duas) um;)S de lon~; 
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• DO 

§ 3*. No cu,so dos t~abalhos, todos os membros das Juntas Apuradoras e respectivos auiiliares somente 
poderão portar e utilizar caneta e~erogrMica de cor vermelha; 

§ 4!1. O repr ntante do Ministério Público será notificado para participar do ato de que trata o wput e os 
candidatos e seus fiscais credenciados serão oonvocados para acomp11nhar os procedimentos relativos à 

apuração; 

§ s2. As Jt.mms de Apuração procederão da segtJinte fo~ma: 

1 • receberão os documento$ da 111)taÇilo, ~minando s,,,a idoneidade e regularidade, indusive quanto ao 
funcionamento nO/ITilll dia Seção; 

li - receberão as urnas e providenciarão a abertura das mesmas; 

Ili - r~lverão todH M impugnaQ!les e incident.es verif;c-ados durante os trabalhos de apuração; 

IV • regjstrarflo todos os procedimentos e ocorrências em ata especifica para tal. 

Art. 25. serão co~tderada.s válrdas as cédulas que cotrespondetem ao modelo oficial, confotme 
estabelecido no caput do art. !Ili desta Resol~. 

§ 1!1. Serà0 nulos para todos os efeitos, os votos: 

1 • que oontrverem o número e/ou nome e/ou apelido de candidatos lnexi~tentes na regjonal:; 

li - dados a candidatos inelegíveis ou nã.o registra.d<)$ para concorrer ao pleito eleitoral; 

Ili • das cédulas que não estiverem devidamente rubricadas, na fo rma prevista na presente Resolução; 

IV • que tom= duvidosa a vontade do eleitor; 

V - das cédul<l'S ,que i.ejam ilegrvei5 ou contenham caracte~s estranhos"° idiom,1 l'átrio; 

VI • das ddulas que contenham rasuras que impl!(am o reconhecimento do nüme~ e/ou nome e/ou 
apelido d0 candidato; 

VII • das cédulas qoe contenham mais de om nome de candidato à eleição. 

§ r-. Em caso de dúvida quanto à validac!e do ,;oto, deverá ser imediatamente aclomwa a Comiss:10 Especial 
e notificado o repr,esentante do Ministério Público. 

Art. 26. A apuração dos vot<l$ ocorrerá num local único, espec:ialmente desi!lflaclo para tal, da seguinte 
rnanelra: 

1 - retirando-se o lacre das urnas, na J>resença do'i candidatos ou seus fiscais, do Ministério P0 blico e do§ 
demais escrutinadores; 

IJ - oonm r as cédulas depoõitadas na urna; 

Ili - desd,;,brar as cédulas, uma de e-ada ve1, numerando-as sequencialmente; 

IV • ler os votos e apor, nas cédulas, as e!l!prt!:SsÕes "em branco" ou "nuloª, se for o caso, colhendo-se a 

rubrica do Secretário; 

V- preencher no mapa de apuraçffo o número de votos rec:ià!bidos pelo ç-andldato e/ou digitar no sístema 
de apuração o nú:mero e/ou nome efou apelido oo candidato; 

VI - após conferência, gravar a mídia com os dados da YOtação da s~o específí ca. 

§ 1!!. As ocoffêndas relativas às cédulas somente poderllo ser suscitadas nessa oportunidade; 

§ z,. Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares somente desdobrarão a cédula segt1ínte após .i 

confirmaçao do registro da cédula, anterior na uma; 

§ 3!. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for comandada a confirmação 
final do conteúdo da cédula. 

Art. 27. Verifkada a não correspondência entre o mimero sequencial da cédula em apuração e a 
apresentado pela uma, dewrão os escrutinadores: 

1 - emitir o espelho pardal de cédulas; 

ll • comparar o cont~do das cédulas com o do espelho parcial a partir da úlllma cédula até o momento 
em que se iniciou a incoinaidênda; 

Ili •comandara exclusão dos dados referentes às cédulas inooíncídentes e retomar a apuração. 

Parágrafo único. Havendo motivo justificado, a, critério da Junta l\puradorn, a apuraç1io poderá ser 
retniciada,, apagando-se todos os dados da Seção até então registrados. 

Art. 21!. A inooindd@ncia entre o número de votantes e o de cédulas apuradas não constituirá motivo de 
nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada (Código Eleitoral, art. 166, J12). 

§ tt. Se os membros da Junta Apuraclora entenderem que a incoinoldêl'lda resulta de fraude, será 
imediatamente acionada a comissão Especial e notificado o representant"e do Ministério Público; 

§ 211-. caso a comissão Especial ente,nda n ces~rio anular a votação de uma determinada u~na. 
determinará sua apuração em separado e recorrerá de oficio para a plenáría do CMDCA. 

Art. 29. Concluída a oontagffl1 de votos, os meml)ros da, lu.nta l\pura.dora providenciarão a emis~o do 
boletim de uma em D3 (tr~) vias . 

§ l!!. Os boletins de uma serllo assinados pelos 03 (tr~) membros da JL1nta Apuradora e pelos 02 (dois) 
awdliares e, se presentes, ,pelos fiSl'.llis dos candidatos e pelo representante do Ministério Mbtico_ 

§ 211. Apena$ os bole«ir1$ de uma poder:lo servir como prova posterior peran1e o CMDC"-

Art. 30. O encerramento da apuraç-~o de uma Seç-ão oonsistir~ na emissllo do boletim de uma com os 
resultados_ 

Art. 31. C:Onduída a apuração de uma uma e ante<i de 1,e passar li subsequente, as cédulasserllo recolhidas 
em envelope especial, o qual ser~ fec hado e lacrado, assim :permanecendo até 10 de janeiro de W20, sal.a 
se houver pedido de recol'ltagem ou recurso quanto ao seu conteúdo. 

Art. 32. Apuradas todas as urnas, a Çomiss~o Espe(lal rec;eberá o resultado das planílhas de apuração e, 
não havendo ,impugnações ou recursos, far.á a tota1iza~o ~ votos por candidato, lavrarldo a ata 
respectiva, 

Art. 33. Resolvidas as i111pugnações apresentadas durante a votação, a Comissão Es.pecial di1111lgani o 

resultado da eleiçl!.o e o Conselho Municipal dos Díreitos da Criança e do Adolescente• CMDCA, proclama rã 

o resultado da eleição, q~ será posteriormente publ!caclo nos órgãos oficiais. 

Art. 34, Após a proclamação do resultado os <.'andidatos pode(~ aprese111ar ,impugnações, que ser~o 

decididas pela C:Omissão Especial, il?ÓS ouvida do Ministério Público. 

Parágrafo Onlco. Caber.! recurso, da decisão da Comissão Especial ao Coriselho Mun"dpal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente -CMDCA, imediatamente após a decisão. 

Art. 35. Os pedidos de impugriação referentes ao resultado geral da eleição ou face propaganda irregular 
de candidatos, dever3o ocorrer no prazo máximo de 02 (clois) dias após a publicaç~o ofioial do resultado, 
devendo o C:On!i!!lho Municipal dos Dir@itos da Criança e do Ado!e=nte CMDCA decidir, em reunião 

ex.traordinária e$pecialmente designada para este fim, no pra.io m.á.ximo de OS (cirico) dias. 

Parágrafo únko, A decisão do CMDCA será prece<flda de parecer ela Procuradoria Jurídica do Munlcípío, 
com notifitação pesSO;ll do Ministér"o Públioo. 

Art. 36. A pendência do julgamento de recursos não impede a divulgação do resultado da, votação,. que 
deverá, no entanto, oonter a ressalva quanto à possibilidade de alteraç:lo. 

Art. 37. Uma,vez julgados os recursos, cabe ao CM OCA dar ampla publicidade ao resultado final da e eiç.ão, 
sem prejuízo da retif1taçào das publicações ilnteriormente efetuadas, caso neoes'lário. 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FIIIIAIS 

Art. 38. Em caso de empate na •OLação de candidatos e de suplentes de uma mesma Regional, ser 
considerado eleito o ca~idato mais idoso (Código Eleítora l, art. lllJ. 

Art. 39. Serão corisiderados suplentes dos candidatos eleitos todos os demais candidatos pertencentes à 
mesma regional qu.e não forem eleitos, na ordem decrescente de vota.ção. 

Art. 40. AIJ final dos trabalhos, a J'unta de Apura~o e se-us auxíliares preenclher~o os relatórios por re~rial 
(mapas da apuraçAo) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em duas vias, as quais serllo aS5inadas !! 

rubricadas por todo.s os componentes da referida Junta, fiscais dos candidatos que estiverem presentes e 

pelo representante do Mínístério Póblíco, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes dados (analogia 

ao disposto no art.186, W do Có<Jigo Eleitoral): 

li - o número de votos apurados diretamente pelas umas; 

Ili - as umas ariuladas e as não apuradas, os motÍl/os e o nllmero de votos anulados oo não apurados; 

1111 • a votação dOIS candidatos por regional, na ordem da votação recebida; 

IV• as irnpugriações apresentadas às Juntas de Apuração e como foram rewlvidas, as.sim como o,s rewrsos 

q1.1e tenham sido interpostos. 

Art. 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, oom consulta à PrOOJradoria da 

Município e notificação pessoal do Ministéiio Pó biice. 

Art. 42, Esta Resol~ entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Floresta do Píaui, 28 de março de 2019. 

ALDETE EVA DOS SANTOS 
?residente do Conselho Municipal dos Oireitos da Criança e do Adolescente cio Município de Floresta do 

Piauí 
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(Continua na próxima página)

COIIISEU-10 Mlil llllCIPAl OOS DIREITOS OA CRIANÇA e 00 ADOLESCENTE OE Fl OA1ESTA 00 PIAUI 

RosolLl{illo - OMDCA • nt 04, do 28 d o m;ui;o do 2.0l.9. 

DfsplJe sobre as condutas vedadas oos (ós) c;andldotos (as) 

e- ~•~ctív<:>$ (<ts) f,sec,iS ,:lurom~ Q Pl'Q«SfQ tk ést;t;lhQ ,:/1:X' 

Mr,mbros do(<) Conselho(s/ Tutelor(es) e sobre " 

pro«dimento de- su<> op,,roçtJo. 

o CONSELHO MUNIOPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) ,;to Mun;crp;,:, 

de Flor,esta do Plaul. no uso de suas atríbulçiOes conferl d:a•s pela. Lei Munídpal n11 04 de 2.oCn, bem como 

pelo a rt.. H9 Lel Feder 1 n• 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo an. 1•, da Resoluçllo 

CONANOA n• 170/14, que lhe conferem a i:,resldência do Proces,o de Escolha d05 Membros do Con5'!lho 

Tutelar e. 

CONS•DERANDO que o art. 7r;, §l*, retra .,é", d:a Resoluç:lio CONANOA nª 170/14, dispõe- que:. 

comiss.lo Eleitoral do CMDCA cabe definir as condutas petmltida~ e vedadas ao:s:(às) eandidatos.{as) a 

membros do{s) Conselho(sl Tutelar(es); 

CQ NSIDERANDO, 9;"(1(1, q,.,,: o i,rt. u. ti;•, ;nci50$ Ili ,: D\, "" Rei;olu~o CONANOA n• 170/14, 

ar;,ontil tiilm~m ser atrlbuiilji:1O da Coml:ss:lo Eleitoral do CMDCAf anallur e deàdl,r, em primeir.1 ill:S"t.ancia 

admintnrativa~ os pedidos de impugnação e outros lncídentes ocor-rridos no dia da votaç~o, bem como 

..-esolvet" os c:a-sos omissos, 

!RESOLVE, 

AAT. 1"' • A campanha dos (as.) calldidatos (as} a. membros do Conselho Tute:lar é permltíd:a somente- após 

a publ,ieação da lísta final dos (as) ,candidatos (asl habilitados ,(a~) no Proces:so ~ E~ll'MI e será en~rrada 

.ai m · ia noite d.Ji vé,Spé'fà dó dtã dil võt:açJO, 

ART. 2• - SerJo conslde~adas condutas vedadas """ (hl candidatos jasl devidamente habilitados aa 

Proc S:IO de EscolM dos membros <lo Conselho Tut lar de 201.9 o ~os. s us prol)O$IOS: 

DA PROPAGANDA 

■.~) Ofere~ef", prome·t·~r ou solicitar dinheiro, dádiva,, rifa, sort~lo ou va.ntagem de qu lque<r natur-e2:a; 

b.) Perturb ro SO$$f:80 pUblie:o, Ct>i'l"la 'lg-a~ :n-a ou abU$0S d,e instrumentos $Onoro$ ou $irHli$ aCU$t:ieo$; 

e.) fa2er propaganda por meío de impre~ios ou de obj.eto que peuoa ine.periente ou rústica po:.H 

conl ... ndir c-0m moC<la; 

d.) Prejudkar a higiene e a estética uroona ou desrespeitar posturas rnu:nlclpals oo que lmplíquem 

qualquer r!Strição de direito; 

e:) Cl1uniar, dilamar ,ou injuriar quaisqucr pessoas, bem corno órgllos ou entidades que eJ<Crça 

autoridade pública; 

f.) fa2er propa:ganda de qualquer nature:ta, ,que lor veiculada por meio de pidiação, ,nscriçllo a tinta, 

flxllção de placas, estandartes, fai1<as e asSf!melhados, nos bens cujo uso dependa dea.Hlo ou permisflc 

do ?oder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, oentros comerciais, 

t ;,mplos, ginásios, êttádios, ainda que de propriedadé privada), indus.iVé poste-s dé ílumiliaçllo pública e 

s fna'liza~.ão de trilfeg:o , viadutos., passarelas, pontes., paradas de õnibus e outros. equipam e-.ntos urbãnos; 

g.) colocàr p~anda de qualquer nàturéza em árvores e nos jardins localizados em átéas públiCàs. 

b,:m come;, em mur,;,$, cerc;a$ e lilpume$ divi$Ório$, 1Tle$1TlO que n~o lhe$ cau$efll d.ano; 

h.) Fa2er propaganda medi nte outdoots, sujeitando-se a empresa responsável e candidatos (as) a 
imédiahl ret irada da propaganda irregular. 

DA CAMPANHA PARA ES.COLltA 

a.) Confeocion:ar_, util~ ar ou dl•d ribuír por comitê, candída:to(a) ou com a sua autoritação, camisetas, 

chaveiros, bonés, canet.os, brindes, cest.o bMiCil,S º" quaisciuer o,;tn;,s bens ou materiais que possam 

proporciona, vantagem ac;,(11) eleitor(a); 

b,J Realizar showmfcioe evento assemelhado para promoção de candfdatos(M), bem oomo apresentaçã'o. 

remunerada ou não, d11 anistas oom a finalidade de animar oomfcio ou reunião de campanha; 

e.) utilitar t rios elétricos em campanha, exceto para a sonoritaçl!o de anúncio de comícios; 

d .J U'sat simbolos, frasés ou imagens, associadas ou s;,melhante-s às émpréga.das por 6rgiro dé 110vemo, 

empresa pública ou sociedade de eoonomia, miru; 

e.) Efetuar qualquer ti?') de pagamento em troca de espaço para, a veicul~ de prof>ilsanda em bens 

i;>i>rtioula r,:s, cuja=~" deve 5-er e~POnt3n,:a e gratuito; 

f.) Contr<lt. r 01.1 ul!iliiar, aind<1 que em regime de 1/Qlunt. r,ia do, de cria nçM e adc;,les,;-,:ntes p;,<a distribuiç3c 

de material de campanha em vi.is p~blic.,s, ,esidencias de eleitores e emibe1edmentos comerciais. 

NO DIA 00 PROCESSO DE ESCOLHA 

a .. ) Usar a1to-lalantt's e ampli ficadores de -iom ou promo, er comfcío ou carreata; 

b.) Arregimentar elei tor ou lazer propaganda de boca de urna; 

e.) Até o término do hor;! rio de votação, oontri buir, de qualquer forma, para, aglo.meração de pessoa~ 

portando vestuánio padroni2ado, de modo a ~ racter;zar manile-stação MI~, com ou ~m uti lii~ de 

vefculos; 

d.) fornecer aos (as) eleitores (a1) transporte ou refeslções; 

e.) Ooar, ofereçer, prometer 01.1 ent regar ao (à) eleitor (a), com o fim de o bter-lhe o voto, bem ou 

v.>nt.3$em pessoal de qualquer nature~. in(lu~ive emprél/:O ou função pábli(:a, desde o regiwo de 

ca ndidatura até o di,a da eleição, inclusive (captação de s~ gio); 

f.) Padronfzar, nos trabalhos oo votaçllo, o vestuário dos(as) seus(suas) reSJpectivos.(asJ fisca is. 

D.AS PiENAUOAOES 

ART. 3~ • O desrespeito às regras apontadas no art. 2* desta Resolução carocter,zarll ínidone"clade moral. 

deixando o M candidato (a) passivei d.e impu,gnaç:lo da c.,ndidatur., por conta da inob'servllntia tio 

requi$ito previsto no art. 133, inciso 1. da Lei Fe<!eral nR 8.069/90 (E$ta.tuto da Criança e do Adolescellle). 

DO PROCEDIMEN'TO DE APURA.ÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS 

ART. 41 • Q~lquer cidad~ ou w,didaw (a) poder.1, represe11tar ~ COmiS~o Eleitoral do e OCA contra 

aciuele (ai que infringir a,s normas es,tabelecida,s por meio desta R1!$olução, instruindo a representação com 

prováS ou indíôos d.é pfOvás da infração. 

Parágrafo único • cabe à comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fom e~ r protocolo ao representante, 

com envio de tópia da repre-sMt:i,;ão ao Minist~io Público. 

ART. St - No pra20 de 01 (um) dia c:oo tado do r!!Cebimento da notícia da irrfração às c:ooduras vedadas 

previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CM OCA deverá instaurar procedimento adminis!rati,,o 

para a d<'Vida apuraç:lo ~ sua ooorrl'ncia, e.xpcdrndo.<,e notJficaçllo oo (à) r11frato.r (a) para que, ~e e 

desejar, ap.resente defesa no prazo de 02 (dois) dras contados do recebimento da notificação (art. 11, '}32, 

incis.o 1, da Resolução CONANDA n9170/I4J. 

Parágrafo úni<o - O pro()edimento administrativo também pode~ ser in$t.ur.do de ofício peila Comis$ão 

Eleitoral do CMDCA, a.ssim que tomar conhKimento por qualquer meio, da prática da infraçJo. 

ART. 6l! - A O;>mi$$~ Eleitoral dc:, CMOCJI poder.i nc:, pra~o de oi (dQÍ$) dias d.o término do praz,;, da dei<:$>: 

1 - arQuivar o prooedimento administrativo $e entender não configurada a írma~o ou não houve, provas 

suficientes da al.lttlria, notifie1mdo-se pessoalmente o represent;,do e o repre5-entante, se for e:> caso; 

ll - determinar a produÇ'llo de provas em re<11nillo designada no máximo em 02 (dois) dias contados do 

deoorsc:> do prazo para defesa (art. 11, § 3t, inciso li, da Resolução CONANDAnt 170/14). 

§ 1~ - No caso do inciso l i supra, o repre$entante ~erá intimado pessoalmente a, querendo, cornpar!!Cer à 

reunião designada e eletuar sus1:entação, oral ou por e,çor·ito, il lu~ das provai e argumentos apresentado/; 

pela delesa; 

§ 22. Após a manifestação do represental\te, ou mesmo na ausl!noia dene, será facultado ao repres-entada 

a efetuar stistentação, oral ou por escríto, por si ou por defensor constituído; 

§ 31 - EVéntual ausência do representante ou do representado não impede a realização da re,u:nião a que 

S!! r!!fere o inciso II supra, desd!! que tenham sido ambos notificados para o ato. 

ART. 71 - Finalizada a reunião designada para a produção das prova~ indicadas pelas partes, a comissão 

Eleitor I decidirá, lundam..niadamenté, ern 02 (do,s) dias, notificando-se, t,m igual prazo, o (ai 

represent:ido (a) e, se o caso, o (a) repnasMt nte, que te,i!i.o t'.lm~m o mesmo prazo para interpor rerurso, 

sem ,:.feito suspensivo, à Plen~ria do Oms,:lhc;, Municip;,I dr;,s Direitos da Crianç., e r;lc;, Ad<;>lescente (;) rt. ll. 

§ 411, da Resc;,lução CONANOA nll 170/14). 

§ 111 - A f'h:n.)ria do COnse-lhc:> Munkipa · dos Direitos d,a Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) diili 

do término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (a rt. 11, 

§ 4t_, da Re$Olução CONANDA nt 170/14); 

§ 22 - No ]ulgamertto do re<:u rso ser~ obj ervaclo o mesmo procedlmertto indicado no an. 69, §,§ 1e a 3e da 

preserrte Resolução. 

ART. ~ • Cuo seja cassado o registto da anclidatura, em havel\do ti!fflpo hábil, o nome do cand,dato 

cassad'o será e,cluído da cédula eleitoral ou da programação da uma eletrónica. 

Parágrafo único,• Em não havendo tempo hábil para exclus:ão do nome do c-a:ndidato cassado da cédula 

eteítoral ou d.a programação da uma elet~nica, os votõ!: a ele potvenlura aeclitadM serão considerados 

nulos. 

ART. 92 • O (a) representante do Ministério ?úbtico, tal qual determina o art. 11, § ?•, da fles61uçãa 

CONANDA n• 170/14, déllérá ser cientificado dé todas as dedsõe-s da Comissão Eléitoral do CMDCA e de 

sua l'len;lria, nQ praia de 02 (dois) dia~ i;le s1>a prol~Q. 
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. DO 

ART.10 •0$ P.r■'.IIIQS: prevLno:s: nQ ~rt. 32 scg~ir?'.lo ~ rica~ do ~,ir;.112 do código de Pr('J(e,:so,Civil (l i Fed ,~ 

nt 5.869r de 11/0l/197~), ou seja,, realizar- se-ao em, dias úters,r das 06 (seis) às 20 (vtnte) ho,as_ 

DA PU8UODADE DESTA RESOWÇÃO 

ART. 11 .. Para que o teor desta Resoluç.~o seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos (as:). 

cli:I devt.:r..i tt:r ;Jmpl-i:1 publicidi:ldC:, $Cfldo public::;:ad;; og Diár:-io· O f'ic: i-:,1 do Mvnidpíó O'U méiOS cquiv;,letitC$_. 

além de ser afiKBda em locais de grande aee$$0 ao J)ubl ic:o e noticiada em rádio$, jornais e Outros m;eios de 

dlvulgaçllo. lnduslyi," se possllle~ pela In ternet. 

Parácrafo únko • O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dar~ ampla dwulpçlla 

dos t ·•1 fones, cmd(tr ÇQS lotrõn:lco$ e ilc:;;iC\l~S ond pod ""° :su-r ·•ncamioh3dlál$ d t"n:üm;i,Íllis de viotaç~ da~ 

,egr~$ de çamp,i!inha; 

ART. U • A fim de q,ue os (as) candidatos (as) não aleguem desoonl>ec:imento do teor desta Resolução, a 

Comissão Eleitoral do CMDCA fará rc,uniilo oom cios (as) em 02 (doii] mome ntos do Proocs,o de Escolha 

dos M mb<OS d:o Cons lho Tu I r; 

a,.) Antes do rnrclo da campanha, tllo logo sej a ptJbllc,ada a, relaç:lo dos (as) candldatos (as) rnscrltos (asl 

e considerados (as) habilltados(as) - art. 11. §1} s• e 6•. da Resolução CONANDA n• 170/14; 

b,) Na v<!spera do di3 d~ •OtbÇilO. 

Par611,afo Onlco- tm cada uma defla$ re.,nitles, $er~ livrado Termo deCompromis$0, B$$ini><lo PO• todo<!i 

(as~ cand idatos (as) a Membr'os do Conselho Tutelar e •ntegrantes da Comlss:&o Eleitorat no sentido de que 

as rew;ras. previs.tas nesta Resoluç~ ser:lo devidamente respeitadas, sob pena de: im,pugnaç3o da 

c;, ndielàtur.i ' ""· 11, §6", in<iso 1, Clli f\é$OluÇI0 CONANOA n• 170/14), 

ART. u. ($t:,l R~ QI uç-:ilO entrar$ e-·m v igo r n~ Qa toil d' w a pubtic;:;lç:;íi(>, r·evos~c;h1.,: ~$ d i$PQ$iç(',e$ em wntr"~ riiQ. 

Floresta do pjauf., 28 de m:arço de 2019. 

AlDETE EVA DOS SANTOS 

Presidente do Conselho Mtmídpal dos 01.-eltos. da Criança e- do Adole,scet1te 

do Munfd pio de Fforest.a do Pi.áuf 

j•,•j. Prefe i tura de \.J-F.:r@~_ç,nópolis SEMEC 
S1ta'11taria MJflibp.ald'e ~çlo. 

Clilllfa. Dll■JXN"ID o L..aor 

PORTARIA Nº 014/GAB/PMF /SEMEC/2019_ 
Fr-ancinõpoli<.< (PI), 29 de m'lrço de 2 01 9 _ 

Dispõe sobre a exoneraçl\o de funções 
gratifica.das e cargos de confiãnÇà d o 
SEMEC. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTORA, DESPORTO E LAZER 
do município de Fn,ncinópolis/PI , no uso de s uas atribuições legais. que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

Considerando a sançúo do. Lei n• 159 d e 28 de fevereiro de 2019 , que criou oa 
cargos públicos de Coordenação de Formação Pedagógica, Supcnrisão Pcdàgóglea, 
e Coordenação Pedagógica de provimc':nto c':l'l'I. COl'l'I.Í<"õt<ilO no âmbito da 
Administração Pública Municipãl, 

RESOLVE; 

Art:. 1° - Exonerar os n omeados pa"ra funções gra_tifice,das " ca_rgos de confiança 
baseados n..-. Lei n• 052 de 23 de abril de 2010 , nomeados pelas scguint.cs 
portarias: 

L Portari.a n º 02/GAB/PMF'/SEMEC/2018 Alzira Barbosa Soares; 
2 . Portaria n • 12/GAB/PMP/S MEC/2018 La:rin e Comes Rodrig\l e,;,; 
3 . Portaria n • 13/0AB/PMF/SEMEC/2018 Sebastiana do N. Lima Silva; 
4 . Portaria n 6 15/GAB/PMF/SEMEC/2018 Rosa Mario. Campeio Sousa; 
5 . Portaria n• 16/GAB/PMF/SEMEC/2018 Antonina Rodrigues da Silva Feito<.<a; 
6 . Portaria nº 02/GAB/PMF /SEMEC/2019 Luciana Mo,nteiro d a Rocha; 
7 . Portaria nº 05/0AB/PMF/SE MEC/2019 Stefanni CWnpelo da Silva; 
8 . Portaria n• 06/0AB/PMF/SEMEC/2019 Ana Carolin<l Vidra da Silva; 
09 . Portaria nº 09/GA.B/ PMF/SEMEC/2019 Ant<>nía Vieira do No.scimenlo Neta; 
10. Portaria nº 11/GAB/PMF/SEMEC de 08.02 .2019 -Joao Oome,s dos Santos; 

Art . 2º - A presente portaria e ntran\ em vi.gor na, date. de 'i'UI'. publicação, nc 
m ural da Prefeitura de Fran-cinõpolis e no Diário Oficial dos Mu.nicipios, 
re vog_ada.a. as d isposições c-..m. contrã.rio. p roduzi.ndõ iinediatos efeitõS~ 

Certifique- Se, Publique-se, Cumpra-se, 

Gabinete da Secretâru' Municipal de Educaç o, Cultura, Desporto e Lazer de 
Frnncinópolis, Est.ado do Piaul, em 29 de março de 2019. 

&~ 
Eliane Rodrtcuu de Morais 

s.,cn:tériB Municipw de EduéàÇiiO, Cultura, Desporto e Lazér 

f■~Prefeitura de g Ertu!!,.Q6polls 

DBCll&TO r 182, DB 29 DS JIAJlQO, D& :3019. 

D!lp6e, ..... ■ 11oaN9iO de. Jiiemlrme 
pua -~ 4o CaaN1ko lllllllctpal 
de ~ Ulbuo- COIIUDU de 
l'raaala6poUi,.1'1, 

O P1tD&1TO H l'ltAJfCDfÓPOl.18-PI. no uso da e.trlbuiç4o que lhe 
conferem o inciao VI do a.rt. 66 da. Lei OrgAnica Munidpal e o § 1 ° do art. 4• da Lei 
Munlcipal 11• 161/2019. 

Alt, 1•, Ficam nomes.doa oa aeguin,tea m.cmbroa para compoalÇãO do 
Oon8elho Municipal de Desenvolvimento Urbe.no- COMUDU de Francinõpolia: 

089A0111)Buoo 

1- Rcpreaentantc: da SCa::etatta Mtiniçfptd 4e MmmlmcAP e Qbw 

Titular: -----~ ._ llonla - CPF: 724.113.843-00 

~te: ClnolnuJoeHa INJft-CPF: 960.601.903-91 

H - Bcpn,ecpW)JC da Sg;n;tarla Ml,&pidpal de &tw:ectoc CuJtug, PelP9a9 e kl#r 

Titular: Joehu Uaa a-an- -CPF: 025.019,353·14 

Suplente: JoAt, QaaM lias a..toa - CPF: 866.046.783-34 

m - Bm:trDlDDtc dQ Contelho MJ\piçjool do Km Ambjt;pt; 

Titular: i-ltNdpM 4N a-toa-CPF: ~ .384.473-67 

Suplente: A11Ya1o Cobalin na.o - CPP: 077.606.043-00 

IV - Bcm:swml8Ple da Qêrnem de Ven:adoret 
1ttular: 1Unu a..trta llcMlrtp• a._.._ CW. 8'I0.077/.il93-87 

SU,plente: 11-1 JnllOiloo .. Olmbw. - CPF: 042.109.738-03 

PT7P♦PM !-mmPftPI ÇMJ, 

V - BcPttfCPIPP!C 4P CREA-PI 
'ntular: ~ ._ aa... ,._.. DudM - CPP: 397 .494.953-49 - CREA/Pl 25.525 

VI • BC9fCKAWllC da OAB;;P1 

11tular: ..._ Panln da 81ha - CPF: 013 .. 024.763-43 e OAB/PJ.13.815 

SUplent.e: O....,_., hldo Celmlln. - CPP: 026.553.853-06 e OAB/PI 9,631 

vn • BePmcntante <IP NciP Ambjmz 
Titular. l.ldlaM 11u1a VWn veio.o - CPP: 784. 722.373-:IO 

Suplente: llada J~ Al9W dN iuta-CPP: 839.567,943-20 

vm - Remgcntante 4@ Iama Catõljça 
Titular; ,CUJoe ,.__. da 111.a - CPF: 002.003.213-74 

SUpltnt.e: ......... lo-..._ -CPF; 020,953.S53·93 

IX • Rcprqentante da Ar:ne:iereo de fmYCPPI prgo:µtprea Runil da ÇornYQjded~ 
NQ!'l QHng, e Qaooc!mI 

Titular: Aatom.a ..,.._ da IGft hlwea - CPF: 309.556.613-15 

SUplente: llula llllcl11N1 QQa. doa laatN Nt.a - CPF: 450.806.153-20 

Art. :a-. E11te Decreto entra em vigor na data de IIU8 publicação. 


