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ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
Praça Quincas Castro, 15 -Centro 
CNPJ Nº 0ti .5<54.802/0001 -20 

CLÁUS'IILA PRJMEIRII • DO OBJB1'0 

O presente aditivo tem por objeto o .aJteroç;io do oon tmto otigin31 d3 pr·e:stação de serviços de 
manutonçllo nos aparelho• e pbl_notes odonto)6gioos oom alteração da vig!nda. do contrato original. 

CLÃUS-liTLA SJIGUIIDA - VIGMCIA 

Prorognçilú da vigenciu •.Xmlndmd p.u~.ndà _po,- mtl:b 12 [dõ-zc) rtlc:3c:3, tx1rt.formc: lu-t. 57 ÍI'LdOO 11 dá 
Lei n.• 8.666/93. 

ci.AUsUl.A TERCEQlA - DA RAT(f"I.CAÇÃO 

l'lcam ratificada.o todao a.o cl_~su]ao e condlçô•• do contrato origin_al, que n5.o tenham ol_d<> 
tc::ritdit:J 1.ãcib'.• ou ~pn:ootmh:Ille por éMC .irt.3ltumétd.ó , 

CLÁUSVLA QUARTA - DO FORO 

Pica clC'lto o foro da Comarca de Amarantct R&ta<l:o do· Pia.ui, d.a JU:atiçs. Comum, pars dirimir as. 
qucotlle• derivada• d este Coritrato. 

E por estarem. de acordo,, depois de lido e achado conforme o presente contrato la\!Tado cm trcs vias" 
aasim as partea abaixo. 

Amara.1ue (Pfl, 21 de fe\lerdto de 2019. 

CONTRATANTE, ____________ _ 

C01'TRATADA: _____________ _ 

• ESTADO DO PIAUI 
PREFll]TI}RA Mlll'IICIPAL DE AMARAN'l'll-1'1 

Sl!CRETAIUÀ. MU lClPAL DEASSlsnNCIA SOCIAL 
CONSE.UIO MUl'IICU'AL DOS D.IJl.81JO$ DA CRIANÇA E DO ADOu:sct:Nnl 

AvOAlda AfrAolo 11111,o, 990.1llcalvado, Aaanit.<Pl, c:J!,p, -

• .; 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N" 001/2019 

O ~idenle do COI\Slelho Municipal dos OiJeib» da Crillfl98 e do Ad.olescente de 
AMARANTE - PIAuf, no U$O de suas atribulç6es Jep.is. 

O>n$idettndo n d ispoao no anigo "J:27 da Constituiçlo federal de l 9l8. 

Considerando o disposto na Lei Federal n• 8.069/90 (~tatuto da Criança e do Adolescente), 
com as modifieaç&s inlroduzidas pel43 Lci11 Federais nº 8.242/91 e 12.69612012. 

Con5i<knuldo a Re:soluçlo CONANDA n• 139/2010, com as altcnções inuoduzlda pela 
Rcsoluçllo CONANDA n• 170/2014. 

Considerando o dispos«> na L-ei Municipal n• 898/2013,. de 18 de IIDVCfflbro de 2013. 

Considerando a R""'°luçlo 001/2019 de 04 de abril ' de 2019 - CMDCA de Am$1'81\te - Piauí. 

Considerando as dellbcraç&s da reunião em sessl<> plmária do dia 04 de abril de 2019, na ~ 
do CMDCA, siwado à Avenida Afrlnio Filho, n• 890/Escalvado, Amarante - PI. 

FAZ PtrBUCAR o Edital de Regulamenraçllo do Processo de Escolha cm Data llniliCàdà 
pani membro, do CONSELHO TIITELAR de Amarante - Pl, para o quadrianio 2020/2024. 

1. DOPROC'l!SSODEESCOLHA 

1.1.O presente Pro«sso do Escolha cm Data Unificada seri realizado sob a nispom11bilidáde 
do Comclho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolcscen~ · CMDCA e fi~li:ado 
pelo Ministério Público, que atua perante o juizo da lnJincia e Juventude da Comarça, e 
OC01TCrá mediante as condições ~leeidas neste edital. 

1.2.0 J)!'Qoe$W de e;colha para a l\Jnçlo de conselheiro 1utelar de AMARANTE - PIAUf será 
para cinco membros titulares e cinco suplentes. 

1 .3.0 processo de escolha em data uniíieada dos membros do Conselho Tutelar de Amarante -
Piaul será con.duzido por uma Comisslo Especial. iolitituida pela Resoluçlo n• 001/2019-
CMDCA. 

1.4.Oe acordo com o inci$0 li d.o Art. s• d.a Resol11çllo 139/201 O, publicada pelo CO A DA, 
a candidatura deverá ser lndlvidu.al, nlo sendo admitida a composiç!Do de chapas. 

1.5 .O Conselh.o Municipal dos DiMÍll)$ da Criança e do Adolescénte no u,o de suas atribuições 
fanl. publicar editais espcclticos no Diário Oficial ou meio equivalente para cada uma da,. 
fases do processo de escolha de conselheiros tutelares. 

l. DO CONSELHO TUTELAR 

:u.o Conselho tlllelv é 61gllo pcnnanente e autôoomo, Dlo jurisdfoional, encarregado pela 
siociedade de zelar pelo c:umprimento dos direitos da orianç.a e do adolescente, como 
órglo integrante da lldministtaçio públi.ea local, composto d!: OS (cim:o) membros, 
~!)tidos pela populafão [OÇ!!J para mandato de 04 (quaao) anos, pennitida 01 (uma) 
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condiçôe$ com os 
demais p~nd.cmes. 

3. DOS REQUlSITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETKNDENTES À FUNÇÃO DE 
CO SELHEIRO TUTELAR 

3. 1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 

3.7. 

3.8. 
3.9. 

3. 10. 

Reconhecida idon.eidadc moral; 
Jdade superior a vinte e um anos; 
Residir no munielpio de A11111l811le-PI; 
Possuir oertificado de ensino médio completo rcglstllldo no MEC; 
Estar qu ítes com as obripç&s cl.eitorals e no gpzo de seus direitos pollticos; 
Submeter-se a um teste de conhecimento espeçifico sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolcsccnte, a ser fonnulàda por uma Comíssão designada pelo CMDCA, sendo q11e o 
candidato terá que atingir o percentual [gual ou superior a SO% de acl?ll0$, sendo que o 
ieste a ser aplicado conteli wn total de 20 qiie~ objetiva. 
Participar, com ftcq11fn.cia de 100%, de curso prévio promovído pelo CMDCA, sobre a 
Polflica de Atendimento li Criança e ao Adolescente; 
Esrar qui~ com as obrigações mil itarcs (para eendídatos do sel(.o rnasçuJ ino ); 
não ter sido condenado ou estar n:spondendo, ÇOl'II() ~u, pela prilica de lnftaçlo penal, 
adminiSlnltiva, ou cond!lta inço"!padvcJ com a função d.e membro do Conselho Tutelar; 
O pn:en.ohimento dos requisitos l•ls deve ser demonstrado no ato da candidatura. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 

4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicaçlo exclusiva 
em jornada de 40 horas semanaís.. 

4.2.. Haverá plantio l'IO(Umo, nos finais de semana e feriados, sendo o expediente cm n:glme 
de escala definida entre os oonselh.eiros e aprovada pelo CMDCA. -

4.3. Consldmda • extenslo do traNlbo e o c:nlcr- permanente do Conselho Tutelar, • 
fUQÇlo de come.lhciro eldsc dc:dicaçilo exclusiva observando o que dànninl ô artisP 
37, inc:lao XVI e XVU, da Constituiçlo Feden.l. 

4.4. ~ mensal de OI (um) uliri.o mlnímo Mclonll, coofonne pmristo no artigo 
32 da lei muniçip&) 89112013. 

S. DAS ATRIBUIÇÕES DOS Ml'.MBR.OS DO CONSELHO TIJTELAll 

S. I. Aos Conselheiros T"~lares cumpre - as aut.bu.lç&a conferidas pela Lei Federal 
n• 8.069/90 - Esaduto da Criança e do Ado!-, Lcl Munlclpi.l o• 89812013, 
observando •~complementares emitidas pelo CONANDA. 

6. DOS IMPEDIMENTOS 

6.1. Slo impedidos de aecvir no rnan:io conselho marido e mulher, ascendentes e 
descendentes,. SOlllO e gemo ou .noni, innlos. c;unhados durante o amhadlo, tio e 
sobrinho, padruto ou madralta e cnlCldo. 00llfonne PRVisto no An. 140 do Estatuto da 
Cri111191 e do Adolesceotc (ECA). 

6.2. Slo impedidos de 9CtVir no mesmo con,elh.o tutelar os oõnjups, companheiro; ainda 
que em wrllo homoafeli~ ou parenteS em linha ma, cola.mal ou por afinidade, .U o 
tetcciro grau, u»lusive. conforme previsto 1111 Re.oluçlo CONANDA n• 139/lOIO. 

6.3. F..ntende« o impedimento do Conlelbciro tutelar em relaçlo i l\ltoridlde judlciiril e 
110 teptaenlmlte do MlnlstKlo Pdbllco com ll\llçlo· na 1 ll&ti.ça da ln11ncia e da 

Juwnwde da - Comár<:a. 

7. DOS Ó.RGÃOS DE ESCOLHA 

7.1 . Slo 6rglos do _processo de escolha em data wútlaida, o Conselho Municipal dos 
Díreitos da Criança e do AdolC9Caltc CMDCA; a ComiAlo Elpc,cial do Pnlcesso d.e 
Escolha; e a~ receptoras e Apuradotas de VOCOI. 

7 .2. O Conselho Municipal dos Direítos da Çriaiça e do Adolceceme tem a responsabilidade 
de: 

a) Convoça- e regulamentar o processo de Clll:Olha em data unificada; 

b) Comunicar o ~inislério P6blico, após fuà a data do pleíto, para líscaliDçlo 
geral do processo de escolha; 

e) Sollcltar do Poder Póblico Municipal os ra:W"lllS fm■nceil'OS e hiimlllos 
neccsúrk,s 10 ~ de escolha; 
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• ESTADO 00 PlAIJII 
PREPEmJRA MUNICIPAL DI. AMARANT'F,J'l 

Sl!Cltfl' AIUÀ MIJINICIPAL Dl!ASSISTENCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNlCIPAL DOS DIREllOS DA CRIANÇA E DO ADOu::sa:NT'E 

Av .. ida Afrloio llilllo, ffl. bcal .. do, A.a rute-Pl, C'l!Pi ~ 

' ) 

·- ,! 

d) Esc:oU- e nomear memblos para• Comudo Especial do PTOocsso de Escolha; 

11) ~ o processo de di9cUlllc>, mobiliaç.io e dívul~ da e.:olha dos 
Conselheiros Tu1elars: 

f) Homolopr o regillrO final das candidaluru, após -1tado do cume de 
conhecimento especifico. 

g) Obter junto à JUSl.lça Eleitonl o emp,6stimo de umas eldrõnícas, bem. como do 
toftwate respectivo, obt«vada u disposi9'1e,s da raoluç&s aplld.veis 
expedidas pelo Tn"bunal Superfor Eleitoral e Tribunal Rqiol1al Eleitoral. 

h) F.m cuo de impO!Sibilidade de obtmçlo de lll'IIU elc:tr6nlc:u. obter jWdXI à 
Ju.,tiça Eleitoral o empr6sdmo de wnes comtlld e o fomellimeato du li:sm de 
eleitores • fim de ..-• volaçllo seja feita rnanualmenm. 

i) Soliciw, j WIIO ao comando loall da Polx:ia Mililar, • desis,iaçlo de efetivo para 
pranlir • ordem e segurança dos locais do pmceuo de eecolha e~ 

Jl Processar e julpi: os - interpostos du decisões da Comísslo Especial do 
Processo de Elcolba: 

k) Processar e julpr a impugnaç&s con1ra o -'tado da C9COlha; 

1) Proclamar os Comelheiros Turelma escolhidos. 

7.3. Pua o ProceSlo de Escolha em Data Unifi.cada, llerlo nomeadas lanlas meus recepmru 
de votos. quantas forem considuadas DCCCSlárias. 

7.4. Cada - receptora de VOlos terí compos&a por um presidente e um mesmo e -
rcspediVO$ suplentes, escolhidos daltte os membros da comt1nidade local. 

7.5. Cada candidaro poderi designar um r-i perante• mesq recept«aS, bem oomo p.a 
acompanhar a apunçlo dos votos. 

7.6. As meus reoepcoras sedo uansf'Ol'l:Mdal coi mesas ~• ao lá'mlno do 
recebimento dos vol01.. 

8. 00.SVOTANITES 

8. 1. Os Con!IClheiros Tute~ serio esc:olhidos pelo voto direto, ,ccreto. universal e 
faoultatlvo de todos os cldadlos cleltoft:s do mlllliclpio, cm dias com tcllS ~ 
polfticoe. 

9. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOL.HÃ 

9.t. PRIMEIRA ETAPA- DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

a) A participaçlo no presente processo de acolha cm. data unificada inici~ pe,la 
lnscriçlo por melo de requerimento prmmcial e de-' ser efetuada pessoalmente 
na !ICdc do CMDC.,\, situado il Avenida AMnlo Filho, n• 890/Escalvado, na cidade 
de AMARANTE • PIAuf. no periodo de 05 de Abril ele lOl!il il 1B da Maio de 
2019, no hor6rio da oa• u Ull e daa 1411 u 17'. 

b) O membro do Crutselbo Municipal dos Direitas da Criança e do Adolescente que 
de9ejlll' COIICOl1'CI' ao cargo de Conselheiro Tutelar devcri apn:semar carta de 
afutamcmo do CMDCA DO MO do requerimento de sua candidawrL 

e) As infonnaçlles prestadas na inscriçto slo de total raponsabllíade do candidato. 

d) Pmt realiza' a i~ . o candidato deveri apn:9ffl• original e cópia dos 
,eguintes docwnmlos para f6 e comraf6: 

1. Certídõcs ncptivas de matecedentes criminais fomecidu pela Jwliç:a 
Federal, Ell8dual e Elehoral. 

II. Carteira de identidade. título de elci1or e COOlprovallle de vOllçlo na última 
eleiçlo ou cenidlo de quilllÇlo eleitoral. 

Ili. Oeclamçio de n111i.dlncia do candidlto, uslll&da por duas testemunhas 
id&Mu ou pela autoridade policial ou juizo local. 

IV. Certificado de ensino m6dio completo iqilfndo oo MEC. 

V. Carteira de ~1111 (para candidatos do - masculino). 

e) Nlo serio aceitos ffllummeníos de insaiçlo com documcntaçlo incompleta e, 
llnaliado o periodo estabelecido neíte Edital, nlO 9alo aceitos pedidos para 
~·dados. 

0 A análise dos docwnmtos Mrá realizada no pcuo de 05 (cinco) dias corridos após o 
enccn.mento do n=ammento da doewnentaplo. laldo publicwa lbta dos 
babilir.dot e olo habilitados. Oconmdo fàlsidade em qllalqus documentlÇ:lo 
apmadllda o postulante set6 excbaldo sumariamente do pnx:cao de acolhi em 
dlllll unifiaida, 11Cm0 prejuízo do cncamiohamento dos fàros à au!Oridade CIJlllflf,UfflC 
pua apuraç1o e• devida -.,onsabilizaçlo lepl. 

li) É facultado • qualquer cidadllo impugnar, no pta1.0 de OS (cinco) dia corridos 
conllld.os da publicaçlo da li-, oa habilillldos que nlo ~ os requisitos 
exigidos. indicando os elementos probatórios. 

h) A Comlsslo Especial do Proceuo dic Elc:olhll divulpr6 rei~ doa impugnados, no 
prazo de 0.2 (dois) dia$ corridos. 

i) O carulidalo impugnado tm 05 (cinco) diu corridos para apraa1tar dema. · 

j) 0 amdidato nlo hlbifuado ter6 iJUI) pruo para IPfCIICIIW roi:uno à Comisslo 
Especial do ~ de Bicolha em DIia Unifkada. 

k) Decorrido o pru.o previsto no itan 9.1. letras I e J, com ou sem m111ifestaçlo do 
exclufdolimpugnado, a Combdo 8-pecial do Procaso de B!colha tm 03 (bis) dia 
corridos pan1 deçidk - do &to, podendo. ~ neces.,ãri.o, ouw temmunhas 
eventualmente arrollda, detenninlr • junlada de documentos e a ralizaçln de 
OWIS dlJlg,Bneial. 

1) Das decisks da Comlsslo Especial do Proces9D de Escolha em data unificada 
cabc:rá, no prazo de 04 (qalllo) dia corridos, reç&QD l Plmária do Comelho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesi:c;Jte. que se n:unir6 em carár 
extnonlinário, para decilio em. no mhlmo., de 02 (dois) dias conidos. 

m) Es,oteda • fue ..-t. a Comisslo EspeçJal do Pmc:a9o de Escolha ltrt publicar, 
no dia 28 de mmo de 2019, • ffiaçlo fmal dos babi61-tos, procedendo 110 efetivo 
J:eSistro das candidatunis e a:r+'iando oópia ao Ministáio PúbUco. 

9.2. SEGUNDA ETAPA- DA CAPACITAÇÃO 

1) A comisslo divulgará no·di■ 30 de mai.o de 2019 o l.ocal e a hora da talizaçio da 
c■pacit■çlo. 

b) A capaci.ta,plo teri como conteúdo program.6tico o Eslatulo da Criança e do AdolelQCOIC 
(ECA) e demais legislaç(!es pertinemes, com carp boJiria de 16 horas, • ser realizada 
11011 dias 10 C 11 de Junho de 2019. . 

e) A cepecl1açlo é de participaçlo obript6ria de todos os candidatos, sendo considerados 
classificados e aptos · ■ continuarem. pmticipllndo do processo de exolba som.cote 
,q11eles que a1cançamn 100% de presenç.■ na carp hodria ofertada, o q11C-' 
confirmado mevá da Usca de~ 

d) A comisslo divulgará I Jdaç:lo dos clusíficados nesta etapa no dia 13 de Jwmo de 
w~ . 

9.3. DA TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHEClMEN'IO ESPECÚ'ICO 

a) A comisslo divulprt no dia 14 de j lWIO de 2019 o IOl:àl e I hara da n::aliza,,,lo axame 
de conhccimcnlO especifico 

b) O CXl!l)C de <lOtlbccimctlto específico -. do 6aWulO da Criança e do Adolescenll: 
(OCA) e demais lqp.s~ pertinentes, 6 à caril« elimlll.ltódo e 9el't aplicado no dia 
20 de Junho de 2019, com duraçlo de 04(quatro) ~ 

e) Pllticipalo do exame de conbccimC!IIO Cl()eClfico somente os c:andidstcs de 
alcançarem 100% de fieq~ na oapa,.ffllÇlo. 

d} O exame de conhecimento'espoçtflco 00llstlR do 20 (vime) quesà5e:s objetives, valClndo 
OI (um) ponlO ~ uma. 

e) A cl■boraçlo, aplicação e coneçio do ~ dt conbecimeftto especifico sem de 
responsabilidade do um Nenico com conhecimento e experi&lcia na 6tel dos direitos 
inflnto..Ju:vcnis designado pela Comimo Eapec-ial do l'rocalo de acolha. 

O O candidato devaá eompaRIQa' ao local designado pua • real~ do exame de 
conhecimanto especifico com meia bom de antoçedetJcia. devaido estar murudo de 
C111cta csferopfiça de tin1a mal ou pláa, de um documento original de idcmidade com 
foto. 

8) Sert excluldo do proces,o de escolhl o cendldato que, alãn da demais bip6uses 
previstas nesle Edital, incidir 11811 hip61aes abaixo,: 

1. ApreseniaNle após o horário embelecido para.o inicio da rmlimçlo do exame 
ele conhecimento específico; 

n. lo ~ao eume de conhecimento espeçffico, seja qual for o'motivo 
■lcpdo; 

ili. Ausc:ntar..sc da sala de exame sem o acompanhamento de wn flscel; 

íV. AIISffl!ar.se do local de exame, antes de dec:oni.do o prazo mlnimo de 60 
(!ICSSe:llta) minutDs a partir do início da mesma; · 

V. for surpreendido em comunicaçlo wm outras pessou ou u1iliz1Ddo-se de 
calculadonls, livros. agenda elca6nica ou similara, telefone gelul■r, Bip, notu 
ou: impressos, ou qualquer tipo de epardbo clca6n.ico e/ou de comunicação. 

VI. Pettlll'ba:t, de qualquer modo, a ordenl dos tnbalhot. 
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• F.STA.00 00 PIA.UI 
PREPltmJIIA MUNICIPAL DI. AMARANTE-PI 

Sl!CltET ARIÀ. MUNICIPAL DEASSISTENC1A SOCIAL 
CONSl!LOO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOu::sa:NTE 

Avnlm Mrtoio llilllo, S,O, bcal .. do, AtHrute-Pl, CEPi ~ 

. ) 
--

h) Somente poderio ,coocoffl!:I' na dapll seauinm os candidúos que obti\'aem noa. igual ou 
superior a SO% (cinquenta por cento) no exame de conhecimento especifico. ficando os. 
demais automaticamallc de,ç(aalflcados. 

i) As qllll!SIZles ~ente anuladas lato consklcmda comus para todos os. 
~ 

j) Ao terminar o exame, o candidalo eninpm ao fi9C&I o Caderno de Qun1õn e ■ Folha 
de Respostas.. 

k) A publlcaç:lo com o resullado da. aprovados e lllo aprovtldos neo CUipa ocomri no 
dia 02/07/2019. 

f) Após publicaçlo do resullado do eume de conbecimano csi-ffieo o inKrito poden, 
ÍntelpOI' R!CUl'llO no pr■:m de 05 (cinco) di■s corridos para a Comialo Blpecial. 

m) A comisslo especial tai 05 (cinco) dias corridos para análise dõs reanos intarpostos e 
tu:m,,)Jopçllo da candidatuai doe llpl'OYlldo$. 

n) A ret.çio definitiva elos candidMl)t se,t dlwlpda no dia 17/07/2019. 

o) Ser6. realizado tcuruto pública com ôa tudid.u,s. no dla 19/07/2019, na sede do 
CMDCA deste municlpio, pua IIOrteio d.o númen» aos candidalnl. 

U , DA QUARTA ETAPA-DA ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 

a) Esta eúlpl. dellnirá os conselheiras tw,i- ti.tulares e OI suplentes e realiz■r-lc-' no di■ 
06 de Oull.lbro de 2019, das Ollh ls 17h, horário local, confurme previsto no An. 139 do 
Estatuto da Crlmça e do Adolc:acente (ECA). 

b) A Comialo Especial do Proceuo de E9colha divulpré, atraYds de edital, &U 10 (dez) 
dias anleS do pleito OI loaus de vollllçlo ,O a ~ dos membro$ da(s) Mesa(s) 
ReceplOl■(s)devotos. · 

e) o dia e locais designados pua votaçao, 30 (ttinta) minutos antes, os membros das 
mesas recq,toras de votos veriflcarlo ae esllo em ordem ·o material e as umas 
delltinadat ■ oolher oi v<MO$. 

d) ausenci■ de um dot ,componentes d■ mesa receptora e do respectivo suplmte, caberi. 
à Q:imiSSIO Especial escolbet e clesi&_!W', dCll1tre os cidadlos present~ pessoa pa11 
compor a.,_ respeitando os requisitos e impedimentm ooostmtos deste Eclílal. 

e) A ~ dar-. por voto -. em cabine indevudvel,. m-. do mtana 
elelr6nJcodewtaçlo. 

f) &n CMo da inqlo9ejbllidllido de obcmlçlo de umu ekilrenlca. • ~ dar--4. em 
c6duJa (mica ct:lldaldo m n.6maru■• ,c,m Ofdcl:n ~ de u,doa OI' «WldkW<
~ ODIII e. ,wptdi _ _,. e apelidos. 

a) Slo cloa.anentm vátidos pm■. ukii'lti~ doa -, o Ululo de eh,itw ,ou 
compmvanre de YCIIIIQlo na tdtlma eleJçlo. ~ de um~~ com 
foto. 

li) Cllda elettm 16 podien. YOàr em um. tmioo candidato. 

1) Em euo dlo ~ JNlt m.eío de o6dula o.nica, ..., .nuloa e» - qlltllldo o VCàft1le 
eacolher m■h de OI (mn) candldalo. 

j) Fic:a vcdMla quaJq11« -~dos~ da- que lnt,edlra na opçao do 
votmm. 

k) Nenhuma~ ou ~ em■nba à - ~ interv& ao lllad~ doa. 
tnbalhoe, ..tvo m mcmbroa da Comialo ~lial do ~ de Eamlh■, do 
CMDCA ou R.sp.wda,loe do MIQJlll6rio 1'6bHco. 

1) Tcmdnad■ a ~ e declarado _. ~ pelo(•} pm■idenm(s) da(s) MeA(s) 
Recepcma(s). -to~• eesw- providencia: 

L A4 umas_., lacndaa oam ~ prdprio. .-inedo pc,lo- ._broa da m-e, 
~ peloan-1•~ 

n. s-6 lomda • - da eltiiçlo, oon1brme m.oddo filmecldo pela ComJado. 
Sapeeial do"'- de B,oo~ que .... ----pelos~ da - e, 
~ pcloa fi..is ..-iea; 

m. At lltMf .to Jft'llda pelm memi-. da Me. Recepcon. 1111! o loc:al d& 
apur■çlo dos~ q• sr' diw)81do om ecliW ..-m-. 

m) A. .apur■çlo ooornri -~ apcSa-. V0111Ç1o, peJM ~ Apundoru, -.Ido. 
comldendoa camalheirm tltulaa os elnoo candidalm que obtlwnm o maior n6mero, 
de'lo'OIOS. 

11) 0s dlmm YOladm ■cdo comidendol ~ -pela ordem de WlllÇlo. obedecido O, 

nwnero de cinco. 

o) Em cao ele empm,. •~ -1hido ocandldafo mais ldoao. 

p) Dos trabalhos de apw:aç&o saí lavradll ata pela Comisslo Especial, a qual m a.ssi.nada. 
pelos componmtes da Comisslo, pelos tiscai$ ou candidatos e pelo rqimrcnllnte do, 

Ministmo Público. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Do resultado da apu:raçlo, divulgado imoditdamente após o seu encmammiro, poderio
os fiscais, candicla!D5 e/ou o Min.illtáio Público apresenw recursos, que deverlo xr 
dirlgiclos à Com.isslo Especial do Proccuo de &Qolha. DO pmo de 24 (vinte e qUúro) 
horas. 

10.2. A comisslo especial do proc:cs90 de CEOlba lerá 03 (llts) dias eorridos para julgar os 
recursos e homo.lopr o resultado d■ CICO.lha. 

10.3. Da decisão d■ oomiulo especial do proceao de CICOlba c.aberí rec:urso 6 plcúria do 
CMDCA no pruode l4{vlntc e qlllllrO boru) 

10.4. O CMDCA se ramid em c:ar6ler exll'IOl'din6rio pua decido, no Pf'ZO mAxim.o de OS 
(cinoo) dia CO!rldos. 

10.j. A decido proferida n01 reoums, pelo CMDCA, é im,corrivd na esfera adminiSll'll:iva. 

10,.6. Esgot.ada a fac m;unaJ, • Comitslo E,pecial. cncaminharí o n:isuhado da escolha pam 
o CMDCA. que procl.amari os escolhidos, mandando publicar os nomes dos candidatos 
V01lldol e o número de sufttgiOIJ i=ebidos, com c.6pia 110 Ministhio Publico. · 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

11.1. Ao final de todo o Proees:sio. a Çomisslo Especial divulpri no Dlirio Oftclal ou em 
meio equivalente, o nome dos cinco comelbeiros tutelares titulara acolhidos e 
suplcntc:san ordem ~de YOtlÇlo.. 

ll. DA NOMEAÇÃO E POSSE DOS E$COLHIDOS 

12.1. O Chefe do Executivo nomeará os conselheiros ~ -lares et00lhidos e os anpossmi, em 
sessão solene, n.o dia 1 O de ~ de 2020, C011fonne pte\lil!O no pmsrafo 'r do Art. 
139 do Eslalll1o d■ Criança e do Adole!K:ente (ECA). os quais mtnato imcdi11111111ente 
no exerclcio de seus mandatos. 

13 .. DA PROPAGANDA 1. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O 
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 

13.1. Seri pcnnítida a propa,ganda no periodo de Oh do dia 'liJ/07/l019 até as 23bS9min do 
dia 02/10/2019. 

13.2. A propaganda devaí ter como objetho wuco diwlpr o pape] do conselheiro 111telar, a 
c:xpcri&icia do Clllldidató no trato da.9 que:siões envolvendo crimças e adolesocntes, bem 
com.o in.fonnes gerais sobre o proc:cllO de escolha; 

13.3. Somente 5ffl permitida propapnda DCII locais autoriDdos pela Comisslo Especial, 
sendo pua utilizaçlo de todos os caididatos cm igualdade de oondiç(lcs dou a 
realimçlo de debates, com convite formal • todos os candidatos, permitindo aos 
çidadlos avaliarem o potencial de cada jlOSIUllnte ao Con9elho Tutelar. 

13.4. Sm vedado o abuso do poder econ&nioo e do poder político. nlo IICDdo permitido 
qualquer tipo de ~ . que implique em aliciamento de eleitonls, tiu como: 
ofcrmmento ou promessa de dinheiro e distri.~ de qualquer beneflcio, brindes, 
tltulos, bem, camisetas ete. 01I realizaçlo de eventos, jllllm:S, almOÇO$, çh\111'UÇO$ e, 

aftns. 

13.5. Fica exprmamcnte proibida a propapnda que consista flll pinblrl e pichaçlo em 
muros e paredes de pc6dio, públicos e monwnentos.. A iealizaçlo de tais atos sujeitart o 
mnsgrmor6 cassaçlo da candidallll'L 

13.6. É 111111bém vedada a pr6tica de oondulm abusivas ou dcsleais que acarretem v.-agan. 
indevida 10 cand ídlto, como a "boca de uma" e o transporte de eleitores, dmtff Outrl$ 

previSCIS na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral). 
13. 7. Os caodidatos que praticarem quaisquer das oondutas relaciooailu nos itens mtcriora,. 

durante e/ou depois da QllllJ>IM' inclusive no dia da vOIIÇllo. terlo c:amdo seu 
rqlstro de cardidatuni ou dipl0018 de posse, !Glll picjufzo da apuniçlo da 
responsabilidade civil e mesmo criminal, iodll5ÍVc de w,çelros que com eles colaborem.: 

13,8. Caberi 6 Comisslo Especial Eleitoral ou, após sua dissoh1çlo, l Pleúria do CMDCA,. 
decidir peta cassaçlo do registro da candidwnl ou diploma de pos,e, após a instauraÇlo 
de pnxedimm.to adm.inistmlivo no qual seja pranlido 110 candidato o exerefclo do 
c:ontrlditório e da mnpla defesa. 
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(Continua na próxima página)

• ESTADO 00 PlAIJII 
PREPEmJRA MUNICIPAL DI. AMARANT'F,J'l 

Sl!Cltfl' AIUÀ MIJINICIPAL Dl!ASSISTENCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNlCIPAL DOS DIREllOS DA CRIANÇA E DO ADOu::sa:NT'E 

Av .. ida Afrloio llilllo, ffl. bcal .. do, A.a rute-Pl, C'l!Pi ~ 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Será excluído do processo, a qualquet tempo, o candidato que: 

1. Fizer, por docummlo ou verbalmente, ~ &IM ou iDeUta; 

' ) 

·- ,! 

11. Valendo-se de sue condlçlo ~ . Inclusive de ..-vidor ou agente público, Ulilizar ou. 
tailar utilizar-se de meios m.udulcntos pua loarar ser escolhido ou obter a acolha de
outtcm pera o cargo de com1elheiro tutelm:. 

UI. Descumprimento qualq IICf dot d.iaposilivos legais IJI$VÍsloS neste edital. 

JV. Nlo atender as ddermíllllQ!les da legi1laçllo vigi:nte e pel1i:nenb= à malbi._ 

14.2. Os caos omissos serio resolvidos pela c:omisslo especial, observada$ as normas legais 
contidas n■ Lei Fedcr■I n" S.069i90 e na Lcí Municipal n• 891/2013, 1 analQl,ia,-os 
costumes e os .Princfpios Gerais do Dlre:ito. 

14.3. É de inlein ll!SpllJIRbDicWe do candidato. ■companh■r ■ publicaçlo de todo$ os ,tos, 
editais e comunicados nsfmmtes m ~ de escolha em data unífiicad■ dos 
conselheiros IU.lelares. 

Amarante · PlauL 04 deabriJ de 2019. 

!STADO DO PJAUt 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BERTOLINIA 

•u;,,,"""'°~.,.JIIOl,'a'""""11,,ú .. 

PORTARIA Nº 021/2019 
2019. 

BERTOLINIA. 01 de Abril da 

O Prefeito Municipal de Bertollnla, Estado d.o Plaul, no uso de sua& 
atribulçóe• legais, 

RESOLVE: 

Art 1.0 DESTITUIR da função de Diretora do Anexo da Escola 
Municipal Tia Nair, Zona Urbana do Município de Bertol ínia-PI,. a sr-. lvanata 
Pereira Veloso. portadora do CPF: 306.858.,693-34 e RG: 696.017-SSP/PI. 

Art. 2 .0 A presente portaria entra em vígor na data de sua 
publicação, retroag indo os efellos em primeiro de Março do ano de dois e 
dezenove. 

GABINETE DO PREFEffO MUNICIPAL DE BERTOLINIA, ac 
primeiro dia do mês de Abril do ano de dols mil e dezenove. 

Publique-se Registre-se e Cumpra-se. 

' ~ c---.C> \ ~ ,· 
IANO FON ÊCA DE SOUSA 

~feitO Muntclpal 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITIJRA IIUNICIPM. DE BERTOÚNIA ---~----

PORTARIA Nll 022/2019 BERTOLiNIA, 01 de Abril de 2019. 

O Prefeito Municipal de Bertolínla, Estado do Plaul, no uao de suas 
ab'lbul9Ões legais, 

RESOLViE: 

Art.1 .ª - REDUZIR a pedido a carga horária semanal de 40 horas 
para 20 horas semanais da servidora pública municipal IVANETE PER.EIRA 
VELOSO portadora do CPF: 306.858.693·34 e RG : 696 .. 017-SSP-PI, a partir da 
competênda março de 2019. 

Art.2 .Q - A presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA, aos 
sete dias d.o mês de março de dois mil e dezenove. 

Publique•se Registre•se e Cumpra-se 

Re. alução 003/2019 

Conselho do direito da Criança e do dole cente 
Lei Municipal 311 de 04/12/2013 
Rua Demerval Rocha s/n 
E-mail: cmdcabert hotmall.c:om 

Dispõe sobre a criação da Comi são Especial Eleitoral encarregada de organizar o prore o de 
escolha doo mcmbms do Con.<,e lbo Tutelar. 

Conselho 
Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente do municipio de Bertolinia. no uso da.<1 
atribuições estabelecidas na Lei federal n" .069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Lei Muoicipal o• 311no13 que dispõe obre o Conselho Tutelar) e no eu Regimento Interno. 
RESOLVE: 

Art. 1°. Constituir a Com· li.o Especial !ei«md, cncarrejl8da de organizar o proc o 
de esoolba do• membro· do Conselho Tutelar do município de Sertolinia. 

Art. 2•. A Com· ão Especial Eleit ral erá compo ta pelos esuintes co lbeiros, 
indicado durame as reuniões do CMDCA no dia 04/04/2019. 

l. Mooizc, representando o Pooer Públ ico 
2Joiselita,reprc ·cmaodo o Pooe Público 

3. Jll()icne , rcpreseo1$1ldo o Poder Público 
4. Evancide Vieira Mou. Feitosa. representando a Sociedade Civil 
5. Agooor, representando a Sociedade Civil 
6. Jamaica, reprc entando a Sooie<Ulde Civil 

Art. 3°. Compete à Comis ão Especial Eleitoral: 
I - Conduzir o processo de ~olha do membros d.o Conselho Tutelar, cumprindo o disposto 

cm Edí1al de processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, elaborado e apro\llldo pe.lo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen1e, e demais Mnnas aplic:!.veis; 
li • Analisar e decidir, em primeira instância adminlstrativa, 0$ pedidos de registro e 
impugnação de candidaturaS e outros incidentes ocorrid05 na realização do processo de, escolha 
dos membros do Conselho Tutelar; 
Ili - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos; 


