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RESOLUÇÃO N- 03/2019 

l!ljT.U,O 00 PIA.v1 
CONBDBO MUIIOCIP.U. DOS DDlltlTOS 

DACIU.Ul!ÇA KDOADO~(CMDCA) 
CRIADO 1'1:1.A Ull MIJMCJPAL 541Jl11 

RUA NOW D& NO\'DIDO 11N 
CENTRQ. LAJIIDRI $AI.IS PIAIJ1. 

Dispõe sobre • Criaçlo da Comido 
Eleitoral pena o Proceao de EIDiçlo 
Unl&.da pi1111 Eaeolha doe Momb!w do 
ConKllo Tutelar. 

O Cooselho MUDl.cipal d011 Dlnsioli da Criaoça e do Adole:,ocnte - CMDCA - de 
undri klel Piau.l. no 1110 de - mibul.9"es Rnolw: 

Art. t•. Cri1t I Comildo BlelloTal para o~ de Eloiçlo Suplanan!ar da Escolha dos. 
Manbrof Sup.lmtm do Co111Clho Tulclilr. 

Art. 2". Scri Membro dl rd:rida Comi.lo todo$ o, Con.lheinis Municipais dos Oirolto$ d.L 
Criança e do Adolmcente, Titulara e Supll:,nk:s. f'kllmdo 0011110 Pnaldeate Valdenia ....... 
ela Po-. Secndria T'Ullffl dos Santos Borges. Fllcal Demel de SOIQI Lima e NIC41! 
LoW'llel Pcten da Silva. 

An. 3". 611& Ratoluçlo CDU'I cm vi,or na data de - publiceçlo, revogadas as dilposlçõcs 
cm.comr6rio. 

Llndri Sales· Pilul. 01 de abril de 2019. 

RESOLUÇÃ.0N"004/2019 

Di,p:lc ao~ a Aprovaçlõ do Edlbl n°' 
01/2019 qvc lnia do Processo de Bldçlo 
Unifada pera 8-lba dos Mem~s do 
Conlcfbo. Tutelar. 

O O-lho M1111.m~ dos D!rdot da Crluça e do Adolclccmc - CMDCA - de 
Laadri Seles- Paui no u110 da w ~ IXlllfcridu por Lei, Rmolvc: 

Art. 1•. ~ o Edbl ri' 01/2019 q11e 1r111a do Proceao de Eloiçlo Ullitada P1R Bxolia 
dos Membros do C~lbo Tulelar. 

Art. 'J!, El1a RaolaÇlo ema cm vigor t11 data dc - publkaÇlo, ftffOl,ldu u dlsposiçõa 
em comrvio. 

landrl Sala- Plau.f, OI. de lbr:II de 2019. 

IJTAIIO DO PIAol 
CONmHO MUNIOJPALDOS DIRDTOS 

DA CltlANÇA IDO ADOWCEN11(CMDCA) 
CRIADO PELA lJI MUNICIPAL 54181 

RUA NOVE DINOVD!BlO&IN 
CINTIO, LANDIU SALU PIAuf. 

IDIT AL N' 01/2119 

. ' . 

UÇÃO PARA CONS!U11110 T'Ol'ELAllDO MUNJciPIO DE LANDII SALIS 
PIAUÍ 

A Pmiidente do Conselho Mtmicipal dos Dreitot da O.OÇ. e do Adolesceiie de 

Municfpio Landrl Sales Piau~ no uso da atribuiÇIO que lhe 6 conferida pela Lei Municipll S4 I dt

:n de dczttnbro de 1998, fa:i: publicar o edital de OODVOCIÇ(o para o processo de esoo1h1 c:m data. 

Unificada pm membro.s do Conselho Tutela do IIIWlicfpio de Undri Sales Piauí, J)lla o

qllldri6nlo 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO N" Oln0l9 do CMDCA de Landri Sales. 

PiauJ. 

1, DO PROCESSO DE ESCOUL\ 

O presente processo de C!iCOlba em data 1.111ificad1 ~ disc(p'linado pela Lei n• 8.069/90 

(ECA), 1kentda pela Lei 12.696/12, pell moluçil rf 170/2014 do Conselho Nacional dos 

Dire«os da Cl'UÇI e Adolescertc- CONANDA e pela Lei Mllnicipal • S41 de 31 de del.embro 

de 19118, e resoluçlo n" 02/2019 do Conselho Municipal. do Direitos da Cranç:a e do Adob«mc,. 

sendo ralizado :sob • mpo1111bílidade deste e lializ8910 do Minist«io Público, que ltu11 

pcmtc o juízo da. lnflncie e Juventude desta Comarca, torm. público o Proeesso de Escolha em 

data Unifada pm membros do Conseloo Tub:Jar pm o quadrll:ni> 2020/2024, mcdí.ante 

condições estabeleçidu neste edilal. 

2. DO CONSILIIO TUT!LAR 

11 Conseloo Melar e OrgJo pemianem.e e autooomo, nlo jurísdii;i>na~ encarregado pela 

sociedade de :zelar pelo cuqrimento dos direitos da crim;:a e do adolescelte. 

Em cada nnmiclpio e em cada iegilo admlnistflÚ\la do Distrito Ptdenl mm, oo 

mínimo, OI {11'111) Cór.clhD Tutelar como órglo integrame da administraçlo p(ablioa local. 

co~s1o de 5 (cinco) membros, escolhidos pela populaçlo local para 111111dato dei 4 ams, 

permitida 1 (uma) recondução, mediante novo J1fOCCS50 de escotla em igualda.de de escolha com 

os dànla prcteftdentcs. 
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ESTADO DO 1'llt.U1 
CONHLHO MUNICU'ALDOS OIRDTOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLEIICENl'B (CMDCA) 
CRIADOPELA LK,J M\INICIPAL 541..,. --• 

ROA.NOYEDICNOVKMBROS/K LMIII~ 
<2N'l'RO, LANDIU IIAI.aa J'IAuf. 

2.2. Cabe aos membros do Cormelho ~. qindo de furrM 0011cgiada, o mrerclclo das 

lltnüu.iç6cs c:ontídu DOS art. 18-B, par. ímico, 90, f3", inciso li, 95, 131, 136, 191 e J~, lodot da 

Loi n• 8.069!90. oMCrvlldos os de-vau e vedaçõe$ ebbclecidos por c:stc Diploma, usim como, 

pela Lei Municipal rf 54 J de 31 de dezembro de 1998; 

1.3. O pnsenre Pl'OCe$SO de &colha dos membro.s do Comi,lho Tutelar do Munic(pio de Llllldri 

S.ln Piluí vila preencher a, OS (c:inoo) vaps Cl<istcntes, o coi.iado, assim como para seus. 

mpcdnos 111pleies; 

2.4. Pot furçà do dispo!ltO no art. s•, lncilo li, da Rc:soluçk, rf 170/2014, do CONANDA. a. 

candidüun. devert. ser individual, nlo sendo admitlda a co~slçlo de chapas, 

3. DOS UQlllSITOS BÁSICOS .EXIGIDOS OOS PRETENDENTES A FUNÇÃO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR 

3. l. Por lbrça do d-i,osto no art. 133, da Lei n" 8.069190:, o do mt. 25", Lei Munioipal ri' S4 I dca 

31 do dic:zembrQ de 1993, o, candidatos a membro do Comi,lho Tutew de,V$111 procn,,;l,et, 

cumulativame~ CII ,osuintes nquisilot: 

3.2 • reconhecida ldoocidadc moral (coffllro\lada pclu ccnidl!a negalivu criminais, da 

.,,_i;a FeclerlJ. Eleitoral e Estadual); 

3.3 - Ter idade• partir de 21 (vinte e um) mos, alA! o encerramento das mcriç6es; 

3.4 - Residir no municç,io de 1.Andrí Sues - Puf hi mail do 03 (dois) IIDQ9; 

3.S -Aprmmtar, 110 momento da imctiçlo, c:ertificado doconcblo do ensino ll'édlo; 

3.6 - E5tar cm 10m de seus direitos polltros; 

3.7 - Nto GXffl:a' qt11~uer ClllJO p0b6co, en-cm,go ou lbnçlo ou outra atividade com vínculo 

c~lcio ou com ca,-p horvia ll!(a, se.Ivo OPÇló pelo vmcime:nto do Cll'll)l'e80 ou f\mçlo; 

3 .. 8 Bsta:rquites com u obrigaç.'les im1iwes (para candidato1 do sexo mucuHno), 

3 .9 - Participar de c:apacitaçlo promnvid• pe.lo C<>iwclio Mu.nic iJ)lll dos direitos da criança e do 

lldolaicente e comprovar notório de conhecimento da Lei n" s .. 069/90 - E.st:atlllO da Oiança e do 

Ado!oseo#e atnws de pro.,.. •csc:rila a .,. aplicada pelo Ministério P6blico, alinamdo m6dla 

1111Pima de 65% de acertot. 

4, PA JORNADA PE TRABALHO E REM\n'ill:llAÇÃO 

4. l. Os mmn.bros do Conselho 1'11k• cxen:;edo .uu atividades e:m Ngiffle, de dcdicaçlo 

c~luJin, dunme o borúio pwvilto oo ilrt- 17 da Lei Municipal rf' Municip1I S4I do 31 dç 

dcmnbro de 1998, para o fllnc:ionamctlto do õrglo, sem prejubo do llcndimcnto cm rqime de 

pJIRllofsobreaviso, assim como da real~ de QU1ru dili,tncia e tarclill ine:rentes ao órglo; 

4.2 .. O valor do -in,enlO 6 de: •• . Ml6Jto miai- ........ 

1-cobertun. previdenc:iária; (lncluldo pei. Lei n• 12.696, de 2.012) 

li - aom dé Reias .-Is remuncradu, acrmeidas de 1/3 (um terço) do valor da remuncrtç&o 

mcmsal; (ln:luldô pela Lei ri' 12.696, de 2.0 12) 

111 - licc~edc; (lnc:luldo pela Lei n" 12.696. de 2012) 

IV -líccrça-patcmidade; (lnoJukfo pela Lei rf' 12.696. de 2012) 

V • ~ nllalina. (IQ;)luido pela Lei ri' 12.696, de 2012) 

4.3. Se eleito para imgrar o C-iho Tutelar for servidor ll'Aln»ii-1, podeft optar ea!te o valor 

da mmnaaç1o do Clr&O de Qmselheiro ou o valor cio !lellt \len,::imenl03, ricmk> lhe pnptidos: 

a) O momo., cvsPo onpego ou fu~ que cxereÍll. assim q1.1e findo o seu mandalo; 

b) A co«Qgern do~ de serviço pua todos os efeito& legal,, exçcto pua promD9IO po.r 

merecimento. 

5. DOS ll'tll'WIMENTOS: 

S. l. Slo ~dos de _.-vir ,no lnéSIIIO Coll$Clho Tutelar os cõajuges, eonqianheiros, ainda que 

em u.nilo homo atei~ ou parentes cm linha teta, colateral ou por llinidade, aú o - .iro gr811, 

inclusive, contbrme pmvisto no mt.140, da Lei n" 8.069/90 e art. .IS, da Re!IOluçlo n• 170f20l4, 

doCONANDA; 

S.2. Bldstinclo çandidatos impedidos cio al\llU' num mesmo Con,ol,o 'f111eler e que obtctlbam 

volaÇJo suficiente para figursrc.m ffl1l'íli os OS (cinco) primeiros; lugares, comideraM1c.á eleito 

aquele que tivc:r maior Yotl!Çlo; o candidatO remtne9-Ceme set'á reclllssif:1eado c:omo seu suplente: 

imedimo, usumindo na hipótese de vac:lnçia e desde que nlo e]liq impodimc:Ko; 

S.3. Estmde-1e o Impedimento do con.,eJhcko 1'.IU:lar em relaçlo l autoridade judici.úia e ao, 

.rq,~c do Mmist6rio Pllblico com atu&ç,lo na Ju.sti? d. l~ill e da Juven1• da IPOSIIIIL 

comarca; 

M . 6 tambl!m impodido de se Inscrever no ~ de Escolha unificado o membro do 

Conse.lho Tutelar que; 

•) tmr sido .apolNdo ~ o qundo maodllo comecutivo 1d o dia 10 de janeiro de 2013; 

b) tíver eun:ido o mandato, mi regime de prorropçlo, por pcriodo ini.-rupw auperior a ~ 

(q-llllrO) atllOS e meio. 

6. DA COMISSÃO ES"PICIAL ELnTORAL 

6.1. O Co-.lho Muníc:ipal dos Dnito1 da Criança e do Acloie-ntc inltiluiri, no pra20 de l & 

(dez) dias, 1 coJllar da p11bl~ do pmcnto Edita~ uma Co11li:9do Especial de co.,..xid~ 

pvitiria entle rqxesmtantes do gowmo e da aoc.iedà clviJ, pen a ()fpn.il.açlo e condllÇlo do, 

pmeote Processo de Escolb&; 

6.2. e~ l Coinisdo Espec.ial Eleiton1!: 

1) A.aâlislr os podidoa de n:pb'o de candidatura e dar ampla publicidade l relaçlo do$ 

Qllldidstos imakos; 

b) Receber u impclgnaçõos apmentadu contn. candidatos que nk> .tendam os requisitos 

eqido$, rom-ndo prolooolo ao impugM!lle; 

e) Notifgr ~ candidatos .ii:Tplgnldot,. concedendo-lhes prazo para ■pn:.sent■çAD de dei!sa; 

d) Dc,c.ilir, cm primeira instb:ia administnll.iva, accn:a da ii:npupçlo lb$ ~ .idaturas,. 

podendo, se ncccmrio, oult'it testemunbu e\'entllalmente 111TO!adas, detcnninar I juntada de 

ckxlunaltos CI I rcalizaçlo de O~ dJ1iJ6ncia; 

e) Rcatiur reunilo destinada I d,:r co~o forn.l das Jeil'IS d. caD."Çl8l:lba 101, candidato1 

consider■dos habilbdos 10 pleito. que tinnatlo C0111promi1,o de rcspciti-lu, 

sob pen. do indeferimento do retlistro da cancUdatura. 9Cm prejuúo da imposiçãl dm sar1Ç&el 

previstas na IDgis1,,çlo bcal; 

f) Estimular e w:iliw o encammhamemo de noticias de fatot que constituam vio.llçlo das regras. 

de~ por parte do1 candidatos 011 à RI& orde~ 

g) Analisar e decidir, em primeira instlncia admiimuatlva. os ~ de ~ e outros: 

incidmca ooorrid.os no d.ili da voteçlo, 

h) Escolher e dmdpr os bcais de volaçlo e apuraçlo de votos; 

i) Diwlpr, imediatamento ~s a apunçlo, o saullado olieial da votaçlo; 

j) Notificar pes1101lmente o Minist6rio P6blico, com a 111\tecedencia devida. de todas a etças do 

certame, diu e locail de reunllo e dccisõcl tom.tas pelo coqiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito l popullçlo, com o auxilio do CMDCA e do Poda Executivo 

Jooca~ estimulando 10 nwcimo a participaçlo dos c•ítorc~ 

6 .. 3. Das dccillles da Comilslo Especial Eleitoral caberi recurso i plenbia do C.onselho 

Mmicí:pal dot D.ciloli da Criança e do Adoleaccntc, que ac mmri, cm caràtCf ClitrlOtdinúio. 

par-. decido com o miximo de colcrldadc. 

7. DM ETAPAS DO PR~ DE QCOLIL\1 

7 . 1. O Processo da Esolha pan. membros do Conimlio Tulelar o'-'-t o calêndú-io ID1CJCD ., 

pr'CICIIC Edital; 

7.2. o Comelho Mwiicip&I dos Dn.itos da C'líança 6 elo Adoloscmato, no 1130 d6 tuaS llribuiç6c:s, 

liri publioar edbà apeelficot no Di6rio Oficial oo meio equivalente pua cada lllllll dJs lilscs do 

proce590 de escolha de mi:m'lnos do Conselho Tutelar, dispondo sobrt: 

a) IIIICl'çGes e entrep de doeumi:rtos; 

b) .tu:laçio de ~idal.01 intctitns; 

e) Rellçlo preliminar dos l:alldidatos oomidcr■dot habilitados, após a anllilé! dos docunemos: 

d) Re1lçlo dcfinilivl dol Cllldidatos oonsidol'ldos ha.bilbdos. após o jul&JIIIIOfo de evenluals 

impugnações; 

e) Dia e )QQis de Y'Otaçlo; 

f) Rcsul1ado ~liminar do pleito, logo após o enc.icrrtmclllO da llplnçlo1 

g} Rau1lado 1ml do pkfito, após o julpmfflo de cvomuais impu&Jlll9(!es; e 

11) Termo d6 Pone. 
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ESTADO DO 1'llt.U1 
CONHLHO MUNICU'ALDOS OIRDTOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLEIICENl'B (CMDCA) 
CRIADOPELA LK.I M\INICIPAL 541..,. - -• 

ROA.NOYEDIC.NOVKMBROS/K LMIII~ 
<2N'l'RO, LANDIU IIAI.aa J'IAuf. 

LDA JNSCRlÇÃOIENTR&GA DOS DOCllMENTOS1 

8. 1. A pastkipaçlo no p,-esenlc l'rooeao de Escolha em Data Unif",cada iniciar--se-i pela in!ICriçlo 

po~ JIICIÍO de roq\lClf~llló ~. e sai e~ oo PfUO e na COl1diçOes -belecidu 11e$kl 

F.diuil. 

1.2. A ~ doil: cuididato• sei:il efetl$ia peo$()1111roetU no turoo roanbl e tarde de 08:-00b9 • 

ll:30hl o de 14:00hs u 17:00hi na tecSe do~ ds Reftrin,da Esp,ocializ:ado da AJSisl!n1;.la 

Socla.1- CRE.As, localizado na Rua Rio Branco, s/rf - Cen1ro, Landri Salm-Piaui 

8.3. Aó n,a,tiza,- • im4:ril)IO, o candidalo dcveri, obfiaateriml'lontc e sob pc,,a. de irofclffimcnto d 

aia C&Pdidat.tn, apre,enw mi8inal e cópia dos seguintes documemm: 

a) Cuten. de idemidada ou dowmcnto equíwlc:rm:; 

b) Tfrulo de eleitor, çom o con,provante de w:itaçto 011 justif";cativa rw.s 04(quatro) ü Jmu 

eloiQlles; 

e) Cmídõcs ~ivaa eívcis e criminais que co~ !li.o ter sido condenado ou $ar 

i oep()Odendo. QOfflO M4 pela prlli:a d.e inf'raçlo peml, administrativa, OU 00ndura ineompattvel 

00tn • ftmçlo de membro do Co-h> Tuielar; 

d) Bm IClldo candkblto do sr:oro masculino, catillo de quilaçlo com u obrigaçõe& mililarel; 

8.4. A álta ou iladeillUIIÇ,lo do qualquer do$ ~#os acima relacionado~-' imediawncme 

QOmU!\icada eo candidato, que podert 5Upri- la att a daia-líml\e pua lnxriçlo de candidaturas, 

prevista Mú Edftal; 

L.5. Os dowmonao, dcvorlo Kr Cllllfques. cm oopias e, ~ u vias origina.is para li e, 

contraff; 

8.6. Evcnni.is etffl'l.ve:s à inxrlçlo de candidaturu ou t ju.ada de documcatos d1111rm ser 

lmecliawnenie encaminhados 10 CMDCA e ao Ministbio Pu.bllco; 

8,8" A, infbrtnaç,lles prestadas C· doeumctCoS ~s por ocasllo da imcriçlo 51(1 de IDlal 

mpoosebilidadc do candJdato. 

9', ANÁLISK DA DOClJMDITAÇÃO EXIGIDA! 

9.1 . EDccrn.do o pnzo de illtCtíçlo d.o candii!Muru, a Comi.mo Especíal Bleítoral dC11ianada 

pelo CMDCA eíctuan. no pmo de 11 (onzie) dias, 1 aúlise da ~ -CKigída neAe 

Edà\ com I subsequ.cnte publicaçlo da rellçlo dos candidllos imcritos; 

9.2. A rclaçlo d05 candidatos inscritos e a ~ mipeeriw. serio encaminhadas 110 

MinisHrio Pflblico . .,_. ç~ne-, no pruo de 06 (seis) d.ias, após a publicaçlo relmda 110 item 

anwior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÁS CANDfflATURAS: 

10.1. QuuillCf cidadlo podert requaer a ÜllpllgniÇlo de çanditfalo, 110 pruo de OS (dias) dlas 

CO!Udos da publicaç:lo da rclaçio dos cand,i,!ab)j jgjcriios, cm pcti9lo dcvidameJà 

fundamentada; 

10.2. Findo o pnzo mencionado no item supra. os candidatos impuanados saio notificados 

~lmmte do teor da impoanaçlo oo prazo 04 (quatro) dia, começando, • partir de cllllo, • 

correr o pram de0.5 (cinco) dias paraap,esentar-~ 

10.3. A Comisslo Especial Eleitoral analisará o teor das impugnaç6a e defesa llf)rtaenladu 

pcbs candicllllOS, podendo solicitar a qu.lquerd0$ interessados a julUda de dCK:umCIIIOS e OIIU'II 

provas do alegado. 

10.-4. A CoJIIÍAID Especial Eleio111l 11ri o pruo de 07 (sece) dJas, <:ol!Udos do tmnino do prazo 

pue apresmaçJo de deh polos Cllldídltos impugnados. pen decidir sobre a impugmçto; 

10.s. Conclulda I análise das impllJDll9Õe', 1 Comlulo &pc,cial EJciloral liri publicar cdil:lll 

contmlo a rdlçlo preliminar dos candidatos t.bilitacbs a participarem do Pl'0ces5o de E9oolba 

em data Unl&ada; 

10.6. M de<:àllos da Comisdo ~ial Blcitoral serio fimdamelltldu, delas dlc..-!o • dada. 
ei!nc•- iDla'cssados, pen fins de itfflposjçlo dos !leCUl10S inv11tos ncatc Edilal; 

10.7. Ou decislln da Comissão Espcçial E!eitonl caberi ~ l Plemrla do CMDCA, no 

praz.o de, OS (c inco) dias, contados da data da publi~ do edital rt-ftrrido no item anterior 6 ; 

10.8. Esgotada a !'&se rccunal I Comisdo Especial E-leitora! firi l)llblY • rclaçlo dcfmil iva 

dos cand.idllos habilitados 10 plcio, com cópia ao Ministsio PfibHco; 

10.9. Ocomndo falsidade em qualquer info~ ou docllill!lllo 1preser,tado, ,cja qual for o 

momento em que c::a fur dclcobcrta, o ~idato sai cxc:haldo do pleito, sem prejuli.o do 

m:anmhamcnto dos fa!m à autoridade oo~entc para lpw'IÇio e • devida ~l!Slbilimçlo 

lepl. 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAG.ANDA ELm'ORAI.: 

11.1. Cabe ao Poder P'6blico, c:om a colabof1191o dos óralos do imprensa locai1, dar -.,Ja 
divulpçlo 10 Proceao de l?.$:olha d.eade o momento da publicaçlo do ~ &iita~ inclu.i:ido 

infuff311911es quanto 10 p&pcl do C.Onsolho Tutelar, dÍI. homio e boais de wlaçlo, denlrc omu 

~ destinada 1 15'e81Jr11 l m,pla l)lrtiçiplçlo popular DO plelto; 

112. é 't'Cldada • vinculaçlo poltl ioo-panid6ria das candidltlltu, .seja atn.ws da indicaçlo, no 

matcrilJ de pro~ganda ou inJet'ÇlÕeS na mldia, de legendas de partidos poltieos, slmbolo~ 

slopm, 110I11C1 ou iotopúias do pa.,oa q11&1, direta ou indiRCamem, denotem tal vincu.laçlo; 

11.3. Os candidatos poder-.i dar ínicio à ·Clltlplll.l:a cle.itoJal após a publlcaçlo da relaçlo

dcfiüiva dos Cllldid&tos babililldos, previlla no item 10.8 de$te Bdital; 

11.4. A propapnda eleitoral cm viu e lopdouros públicos obscrvu-4, p0r analogia. o.s 'limim. 

impmtos pclll qislaçlo ck:iloJtl e o Códlao de Postum do M111iclpio, garantindo igualdade de:: 

colldiç{les a todos os QUdidalos; 

11 .S. Os candidatos pod.arto ~ u suu c:and.idaturm junto • eleitores, por meio de: 

dellém, emn,vlsta$ e diltrr'bliiçio de J)lllf1em, ~ quc nlo cawem dano ou perturbem li 

ordem pública ou particular; 

11.6, A$ instiMç(les públku ou. partiçularcs (eseolls. ClmlR do Vereado~ ridio, iafejas etc.) 

que temam illteroae cm pl'Olb)'IICf debites com o. candi4atos dCMllo lbnna.lúar convite• todos 

aqueles que CIIM:IU1I aptos a COlll)()rrcl' ao cargo de membro do Con9elhelro Tutelar; 

11. 7. Os debates dewrto ter regulame:nto própm, • • ap-esemdo pelos org1U1iz.-dom a todos 

0$ participantes o l ComisSIO 6speçial .l!lcitoral ~• polo CollSClbo M nicipel ~ Direitos 

da C1'111191 e do Adolc:sccnte com pe.lo menos OS (cinco) dia.s de antccedm:ia; 

11.8. CUle i Comiulo Especial El;iloni.l supc:rvuionar ■ reali:ntçlo dos debetn, ulando per■ 

que sejam proporci.onadm ijtuti.s oportunid.ad5 • tod05 os c:and id■tcs 1111.9 suu exposições e 

respostall.; 

11.9. é vodada • propegand.a. einda que grttUita, por ~io ~ ~los de comunicaç&o em ginl 

(jornal, nlldio 011 telcvulD ), lã~ outdoof1, camis., bo,á C OID'OS meios nlo plC't'Ulol nc,tc 

Edital; 

IJ.10. É dever do Clllldidato portaMc: oom urbanidade duraru • call1)lllha eleitoral se.Dilo 

vedadu pnipqmda ima1 ou insidiosa ou. que promo'III ataque pesaoal colin os airiconmtes; 

11.11 , Nlo seit permitido qua.lq'IICI' tipo de prop■pncla no dia d.a elciçlo, em qumqucr 'bc&I 

p6bl.ico ou abato ao públ.ico, sendo quie a qlorncrtÇID de ~ pcxWldo instnttnentos de 

~• CU1ICICrize manlfmtaçlo QOletiva, com ou sem 111ilizaçl0 de veicules; 

11.12. A violaçlo - regns de camp■nha importari na cassaçlo do rcaislto da em:liclttun ou 

d1>loma de poae do candic!ato mponsm:I, apõs a ~ de procedimm.o admlli1lratM> 

no qual 1eja garamido ao catld idào o c:u:rcfclo do contndilótio ci da ampla. dcfes■.. 

11. DA EL&IÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 1UJ'ELAR.: 

12.1 . A eleiçlo par■ os TIICJllbros do Conselho Tutelar do Município~ Landri Sales reali7,a:,:- IIC-4. 

no d■ 06 de outubro dc 2019, das 08h à 17h, conforme previsto no llt. 139. da LC'i 11• 8.069/90 e 

Rmouç&o rf 1 S'212012, do CONANDA; 

12.l. A YOtlÇlo devai ocom:r prdinncialmcntll em umu eletr6nicu cedid.19 pela Justiç:■• 

Bichorai, obxrvadas as dispos~ das raohlçtles eplicjveis expedidas pelo Tribunal Superior 

Eloitorel e Tribunal Rea,ional EIDitoral do BIiado do Piaul; 

12.3. As cédulas cm UJO de votlÇlo marrual serto 11l1.bandM pela Comisslo do Especial 

Eleitoral adotando pnmetms slmilues 1.01 eirp-epd.os pela Imtlça Eleiloral em sua confec:çlo; 

12.4. Nu cabines de volaçlo xrlO fixadu listas com ~laçJo de oomcs, codiDolllCI. fotot e 

nwnero dos c:andídalns • membro do Conselho Tielar; 

12.S. A!J mcsa1 receptoras de voto~ dcvctlo lavrar atas s.egund.o modelo fornecido pela Comi5'510 

Espceíal Eleitoral. oa, quais serio ~ evemials ilKcreonencia oconidu no dia d.a 

VOllÇlo, alán do l!Õmero de elDitorcs Y0Wlles cm cada uina du umas; 
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(Continua na próxima página)

ESTADO DO 1'llt.U1 
CONHLHO MUNICU'ALDOS OIRDTOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLEIICENl'B (CMDCA) 
CRIADOPELA LK,J M\INICIPAL 541..,. - -• 

ROA.NOYEDICNOVKMBROS/K LMIII~ 
<2N'l'RO, LANDIU IIAI.aa J'IAuf. 

12.6. Ap65 a idmiificaçlo, o eleitor asJinafi • liste de P"sell9"- e procederá a votaç.lo; 

12.7. O eleitor que nlo .ouber ou nlo puder assinar, usei a impreuio digol eomo forma de 

identificaçlo; 

12.S. O elüor ·podert wtarem .- 111D candidato; 

12.9. No cao de YOlaÇlo lllllll.llal, \IOIDs em mais de uni candidato ou que contenham ruuns qw 

nlo permitam ala:ir a vontade do eleitor .crio anulados, devendo sei' c-oloçado~ cm envelope: 

-.,arado, coldbnne pJeoV$) no regulamento da ele~; 

12.10. &ri tamb6m 00111idawlo ffl'i:lido o voto: 

a) c::uja oáhala contcnhll maiJ de o 1 (um) eandid.ato u.simlldo; 

b) cuja c6:lula n1o atiw:r rubricada pem rncmbrot da - de ~; 

e) cuja cMula ~ co.rrmpondcr ao modelo ofic::ial; 

d) que 1m, o sigílo violado. 

12.1 L Bimiada • apunçto, ·sedo considerados eleilos os OS (cinco) candidatos mais Yotado.s, 

resalvada a ocomncll de •launw. das ~ lefplis açma réferidas, mndo os demai.l 

C&lldidatoa wmidandos sup lenl.es pe.la ordem de volaçlo; 

12.11. Eni çaso ,dé, ffl11úe na wtaçlo, rasalvada a exisl6ncia de outro cràffio previffo na Lei 

Munic~ 541 de 31 de dezembro de 199&, ienicommrado eleito o CIDdidato com idade mais 

cJev.18. 

ll. DAS Vl!:DAÇÕE·S AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCl:880 DE 

ESCOLHA.; 

13.1. Conforme previlto no llrt. 139, P", da Lei rf 8,069/90, é vedado ao QDfidato doar. 

oft:recer, prometer ou emrepr ao eleilor bem 011 \'Ulqom pmsoal ele qualquc:r l'llttna,. 

inclusive brindes de pequeno valor, 

13.2. é tamb6!1'1 voei.ta • prática de condu.tal abusivu ou desleais que acarretem ~ 

indevida ao candidato, como • '"boca de umaff e o ltan$p(lrt0 de eleitores, dentro oulru previslas 

na Lei rf' 9.504/97 (Lei Eleitoral), pob embora nlo canclerizem (lflll)e eittora~ importam na. 

violaçlo do dever de ldooeiclacle moral que • collllllui 11.urn do, t>eqUisitos. claneJUmi das 

eandídlturu; 

!'.D. Os candida100 que p.-lean:111 qualsqu« du QOodlltti reliacionadü nos itens anterio:res, 

dutwtte e/ou depois da ~ inclusive DO dia da votaç60, tcdo ~ IICIU regiltro de 

candidatura ou diploma do po-, tem 11"-iutii> da a;p~ da respomabllidade eivil e mesmo 

c::rinina]. ine si~ de tereeiro1- qU$ com cli:~ ootaborem; 

13.4. e~ i Çomisslo l!.speeial Eleitoral ou, após - disso~Çlo. à Plcrdrl. do CMDCA, 

deeidir pela CUAÇlo do regi,tro da candidatura ou diploma de posse, após a imtll.ltllÇ.tiO de 

proccdínM::nro adminlslntivo no qual •.ia prantido ao c:andid.io o c:xoclcío do 00ntndil6rio e da 

aq,ladmla. 

14. DIVULGAÇÃO l>O Rl:StJI.TADO IINAL: 

14.1. Ao final de todo o ProoeMo, • Comisslo E!specitl Elciloral enauninharll relal6rio ao 

CMDCA. que làri diYulpr DO Di6rio Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05' (cinco) 

c:andldatOI eleitos pu11 o Conselho Tlllelar e teus respo,:tiYM suplelll.es, em o.rdem d0CJ'C90Clltc de 

vot-..i. 

1$. DA POSS&i 

15.l. A potse dos membros do Oontcllio l'ulelu-'. concedida pelo Presidente do OIDCA 

local, no dia 10 dcjanm de 2020, conforme previ.tito no ut. 139, Jr, da Lei~ 8.0691'90; 

IS.2. Al6m •doe 05 (einco) c:andid&los mais YOladot, ~m devem tomar posse, pelo me:nos. OS 

(cina>) suplmtes, tarnbem ob$ervada • ordem de YOQÇlo, de n.xlo • -s- a wntlauicladc no 

ti.mciooamento do ÓJ1IIO. em eu> de lien1$. licenças ou !mpedimento1 do~ tíluluff. 

l'- DAS DISPOSl('Õt:S JtJNAIS1 
16.1. Cbpías do pmerrte Edilal e denmli atos da Comísdo E&t-lal Bleilonl dele dooorrcntcsi 

.-lo public:adu, com destaque, nos ó~ oíiciab de imprcrua, no sitio clctrõn.ico da~-

Mm~íplll de i..odri Sales, bem eomo afb<adas no mural da Prefeilura Mllnicip&I. da amara de 

V.-do,es. ,. $11(1e do Comelho Tutelar, do Conselho Mun~ipal dos Dirçilot da Cr!aftça e do 

Adoleacente (CMDCA) e dos Centros de Reb6neia de Ass~.11 Social (CRAS), Cemros de 

Reli.,tenclll E,pcçiall.zados de Assl!llencia Social (CUAS), p.,_ de Sa6dc e l!:leolas ela Rede 

P6blica Municipal: 

l 6.2, Os QMOS 01'1i$$OS $Cl'lo resolvido$ pela Comls,&o E.spr,c1111 I Elekoral, 0~all &s no:rn., 

kpis colllidu nil Lei Fodmtl n• 8.069/90 é iw. Lei. Mwlicipal 11"541 de 31 de, deliembro de 1998; 

16.3 . É de intt,íra reeponsabilidade do, candidatos~ a publlc~ de todo& ot ldOI, 

odbb e coo:nmicados ~ ao pmceMO de escoo. em data imlf"leada dos membros do 

Comelho Tutelar, 

16.4. é fllwbdo llóS C&l!d.idatot, por si ou por meio de l'l!f'resllnl&Jltes credenciado1 peraixe 111 

Comiulo ~ial Eleitoral. uompanhar todo deto1r0llr do p!OQCSIO de -»lha. íneluind<> • 

~nias de lacraçlo de WMB. YOtaçlo e llpllnÇID; 

16.S. Clllcla candkt.to poderi credenciar, .aé 48 (quare,U e oito) hora& anta do pleito, 0i(um) 

reJ)R!Sl!1IWlle por local de voUIÇio e O 1 (um) tepfe1iemanu, para acompanhar• apunçlo dos votos 

e etapas preUminares do ccr1ame; 

16.6. Os 1nb&lhot da Cotnialo Espeçial Ele"°'81 !IO enocrnm com o envio de relaló.rio final 

~() u i~ias e o remlwlo da Y04açlo ao CMDCA; 

16.7. O dcac:umprlmcnio das normas prevlSlas ncsto Edhl implicad na ex.c:luslo do candmio ao 

proceuo de esc,oU.. 

Landti Sales Piau~ 04 de abril de 2.019. 

b~n.?e& Q.,., ►H.... ºA:?::· 'e? 
Lt,,,_e l'erelN ~ 

Ptesiden1e do Conselho Municipel dos Dnito.s da 

Criança e Adclesc:enlc de Landri 5a:lc9-PJ. 

ANEXOI 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
- Processo de e.colha p.ra coaselbeiro1 tutelares -

E~, 
apro"8Çloe 

publicaçlo de 
Rcsoluçlo pelo 
CMDCAque 

rtj\llamt~ todo o 
proceuodençolha 

dos membrol do 
Con,clho Tutelar 

Elabotaçlo, 
1provaçlo e 
plll>l~dc 

Rcsoluylo pelo 
CMDCA que lntal'i 

da cooi:lulls q11111 
iCtlo colllmradas 

vedadas IO lo1'8Q ~ 
todo o proomo de 

C!ICOlha 

Publicaçlo do edital 
decon~ 

Regimodc 
candidatun 

Pruo 
;a. 

Prazo legal 
atê 30/03/2019 

J>ruolí,pl 
06llltllelllllndo 

Pruo para que a publicaçlo do edital e o p~ 
de eseolham ocomm em te~ hAbll, de fotm1 que 
os intttesad<>1 em participar tCllham conhec~mi 

do trimie. 

Art. 11, W, Raoklçlo ri' 170/2014-'CONANDA 

J>razo em razio da l'C085$idade dos inlenls$ado$ em 
coocotr• no pttSente certame tmm tell'1'0 
sulicieotc para se~ para o l'lll!Slm. 

,art. 'r, § 1.0, lcú:a "e", Rcsob;lo rf l 70J2&14 -
CO ANDA 

lln'erá conter todas as oormu, datas e pra2.0s que 
regulamentlltl0 o processo clllitoraL 
Pmislo: ut. 7", Raolllçlo nº 170/2014 -
CONANDA 

pleito: .u 04/04/2019 Bcs»isitQs mJoimos de cooto!ldQ! art. 7", § 1• da 
Rcsoluçlo ri' 17Ul2014 - CONANDA 
A~Ja ~vulgaçlo: 1ft. f/', caput • § 1°, da me!IDII 

Rcsoluçlo 

Prazo legal 
05/04/2019 a 

• • ....,;,,;,i,, •• mt. 133, Lei 8.069/1990 • 
ECA, al6m elo oWOI requisitos GXPraJOII lll 
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Publicaçlo dos 
candidlllos 
habilitados 

Rcuniio para timiar 
coiq,romisso 

Solicita çll,o de 
umas eletrõnlcu, 
com remessa das 

listas de 
candidatos 

hab~ilad06 à 
eleição e 

solicitação da lista 
de eleitores. 

Seleçlo das pessoa$ 
que trabalharto nas 

elei90es como 
mcsirios e/ou 
escn.rtinadores 

(bem como 
svpleal.es) 

Reunião de 
orientaçlO 

aos mes6rio1,, 
llSC!UtÍPlldores 

e ~uplentes 

Solicbçlo de apoio 
da Polkia Militar e 

Policia Civil 
Coofecçlo das 

c6duil$ d.e wlaçlo, 
emetiOdcYO!ayll;I 

lll&Nlal 
(110111Cn1o IIC 8 

~ila.açio ~ limlll 
e.lcilr&nir.a for 

la,oss!Yol) 

Diwlpçlo do1 
bl;ai.l 

dopRKCAOde 
escolha 

E~ 

Divulgaçio do 
rmubdo da acolia 

P:oue dos 
comelhem 

ESTADO DO 1'llt.U1 
CONHLHO MUNICU'ALDOS OIRDTOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLEIICENl'B (CMDCA) 
CRIADOPELA LK,J M\INICIPAL 541..,. --• 

ROA.NOYEDICNOVKMBROS/K LMIII~ 
<2N'l'RO, LANDIU IIAI.aa J'IAuf. 

Pruo a ser 
cstabclc.cido cm leí 

nrunicipal e/oa 1111 Art. 12, §3° da Rcs. 17Clf2014-CONANOA 
edital de convocaçlô 

do processo de e$001ha 
cios conselheíros. 

Data 
15l07fl019 

Cópia ela relação dos e,andíd11.tos habilitados deYe 
ser encaminhada ao Ministério Pilblíco 

Art. li, §S", ResabJçlo nº 170/2014-Cú'NANDA 
O CMDCA, por meio de sua Comis.slo Especial 
Eleitora.~ deverá rea.liz:ar reunilo com os aindida1os 
habilitados para lhes d.ar co.nhecimeDlo f.onn11.I das 

Prazo legal regras do proc950 de escolha, os quais fumaria 
At\! 27J07fl0l9 comprom~ de respcítá.las, sob pena de imposiç,ao 

das saoç,tles previstM na legisla~ local 

Art. li, §6°, 1 da Res. 17012014-CO.'lljANDA 

06/0712019 >\11. 9", §2' da Ra. 170/2014-CONANDA 

Deverão Sl'r selecionados preíerencia.bncn'le dentre 
os funcionários municipais, obsCtVando«, 
subddiariamente, a Lei Eleitoral qulUllo ao,i 
impedimentos ao ~erdcio dCSSILS funçl!05, no que 

Fruo legal fur cabível 
AI.ô 31/08120\9 

conforme previsto em 
leí municipal ou 

1 Att. li, §6", VI, da Res, 170/2.014 - CONANDA e 
'irt. 120 §1 º da Lei n.• 4.73711965 (Código 
Elcilot11l) 

resolução Art. li , §6", VI, da Res .. 170/2014 - COAANDA. 
replamcntadora 

Prazo legal 

Atf 14/09/2019 

Prazo legal 
Art. li, §6'", Vll, da Res. 170/2014-CONANDA AU 14/09/2019 

Prazo legal 
At6 OS (cinco) díu da Art. 11 , §6", IV, da 11.cs.. 170/2014-CO, ANDA r:oalilaçlo do pleito, 11 

utiptetariVolrneme.. 
i 

~ pra.mil' que ICja reallzedo em loe&is 
p(iblicos de ficil -. oblervltldo • 
acessíbilid.&d.e e • qllllltiude de wtanta do 6kimo Pnz.o legal 
plOCCS50 de escolha. Alé20/09/2019 

Art. 10", Parigrato Ílllico, e/e art. li, §6'", V, ela 
Rcsoluçlo ri 170/2014-CONANDA 

Prw.o legal Art. 139; § 1°, Loi 8.069/1990 - ECA 
1 • domingo de 

ounibro: Art. s-. [, li art. 14, ~ Re$-. rf 170/2014 -
06/ 1 ono 19 CONANDA. 

Devem -publicado no Diário Oficial do 
PfmlqaJ Mimic:lpio 011 mi meio cquivüiie 

Imediltamentc 11)61. 1 
Art. 11, §6', vm ~ ar1. 14, §1", da au. 110/201◄ -lpul'l9io 
CONANDA.. 

Pruo lepl 
Art. 139, J2", Lei B.069/1990 . ECA 
Art. s•. CV, o art. 14, §2". Rcso~ ri 170/2014 -

lO do janeiro de 2020 CONANDA. 

c.p.cillÇlo 
eliminatória 

Praoleaal 
06 • l 71051.2()J 9 

Pnllo ..... 
03 41 07/06/2019 

Pnmllp.l 
UI a 14'06l"l019 

Pruolesal 
Att2 íl06':l0l9 

Pnmllp.l 
OI a CW0,/2019 

Data 
28/06l20l9 

lioais"'-' local (alt. 7". 12'°, o art. 12. ffl" ■ 2", ela Reto_, i{' 1'70/2014- CONANDA) ' 

IOFlirnmloe' vt. IS. R-. 17W20J4 • ~...,,.,...,,"I 
dG art. 140, Lei l.06W1990-BCA 

Apeau .... pmmltida. candidmn illlllYklual. ala 
... auútlda • ~ - .,.. (!D!- ,., li, 
ltCllo~--1~.!i:_~ANOA) __ 

M. 11, P", Ramlliçac, rf' 1'10n014-CONANDA 

Art. 11, f2",. ~ rf 1'1W2014-cx»IANDA 

Att. l1,f7,ldabl. l10l2017-COtU,NDA 

Art. U, p-, 1 ela lleL 1'10/2017-CONANDA 

Art. 11, 13º, D de 16'", IU, Ra 170/201.( 
CONANDA 

Comn ...,_ • aoml&6'I aapecill elllroral 
-dlriplo ,,_.. do CMDCA 

,a._ 170fl014-CONANDA 
CMDCA., ramlr6, cm euttw 

dooillo 00!1D o mblmD dll cela'illade (m. li 
,Ra.1'1W2014•CONANDA) 

AnJ2, §3º dl Ra. 170/2014 - CONANDA. 
Esta etapa oonsiste RI capacillçlo candidl.lOS 
babilíl..SOS sendo obrigalària a pre.,cnça de todos o 
candidatos classificados em DO m.inimo 75% da 
cuga horúia oia'lada, o que seri co 
IIJffls dl lista de pracnça. sob pc111 da 
füninaçlo; 

A Capai:~ obrigatória dos cand" 
babilbdos aeonteoeri DO dia 28 de ,illnho de 2019 
de 08:00hs IS 12:00hs o de 14:00hs U 18:00hs 
CASA DA JUVEN'TUDB, loc:allr.:ada III ll'lla 
Emldio Martins Moren, t/ri' • Centro. Lllldn 
Salc$.PÍIIII; 
• A CÇ1Citaçlo obript6ria -6 oollXl comc(ldo 
propn6lico o Estatuto da aiançl e 
Adolescenle (RCA) e demais legislaçl!cs 
pcmimes; 
• A carpi horirill da capacàçlo leri de 08 bonlS 1 

ser realizada cm Ol (um) d.ia. 

An.12, §3" da Rc!. 170/2014-CONANDA. 
O EDlne do çoa.hoolmoriO e,pcclfioo sai 11plicado 
no dia 29 do Junho de 2019 de 08:00hs u 11:00hs 
na CASA DA JUVENTUDE, bcalizada oa Rlll 
- klio Martins Morcn !lo" • Centro, Landri 
Pilut O. cuclidatOI lptol pua • pml- _,. 

Data (elelçlo) cleve,iio obter ao IIIÍDIIIO 65% 
Piow climinltórà 29/06n019 (SAbado) (daqH9ta por cnto) dol poatlll totú da 

~ c:apadtatllria, alé• de cemprovad 
lnqdac:la A capaeit1lçil) dl 75% (wt..ta e cl•.:o 
por cmto) da carp bcrirta. 

•A relaçlo dos aprovados nem etap1 ocomt6 no 
dia 3CV06n<I 19; 
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(Continua na próxima página)

•tado do PiauJ 
Pttfc.ilura Muo.icip:al de Manocl Emídio 

~cte1i:Bfo. de ,NIS[~tt!ndu Soc.iã.l! 
Pnç,, Si(> Féll,,, 11 - entrt; - ÇEP ó487'S-OQO 

' !PJ n• Oó..SS4.12S/000 t-40 / E,.,noiJ; p<d'ci"""',mc@oudool<.<,om 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

E DI AL O OOt/2019 

A PRESIDENTE DO CONSE LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLE SCENTE DE 11,lANOEL EMIDIO-PI, no u(IQ da ottit,uiçl <;> que lhe é 
oonfeoo• pd• lei Muokipol o• 446/01 d-, 31 de Agosto de 200! , tom• púbU.oo o p<escni., :l)fTAI. 
D E OONVOCAÇÃO !''"" o Processo de Escolha cm D ata Uni6cada para membros do Conselho 
Tutelar P""" <> quád&tó<> 202.0/2023, aprovodu pcb RESOLUÇÃO N" 003/2019, do CMDCA lt>t!al. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1 .. O i>rotts<o de E5<X>lh2 cm o,., Uni!Jud• 6 d isdpooado pcl:t Ld nª 8.069 /90 (Es"'ruro do Cri>,,ç,, 
-, do Adolc;conte), n.._~ lul)l'ó n• 170/2015 dó Co11$elho N•elón•l dó, 0 1..,l to~ d• ri•nç,, -, do 
Adolescente - CONANDA. uwn como pda Lei Municip,tl n• 446/01 de 31 de Ag,,sto die 2001 e: 
&.oluç:lo o.ª 003/2019, do Con,clho Municip:al do• D ircito• da Cria.nça <: d o Adolc"""""' d< J\fanocl 

mkllo-J>f, ......io ,..,.Jl;.:>do ;ob • ..,..po.,.,.bilkl,v;lc deóte e G...tt,...çao do Mi,,ist=io Público; 

1.2. O, mcmbn;; do Cónsclho 'J'utcln loaol sorilo cscOlhido, m<':di•n1<0 o ; uf~gi.o unJvcr..J, dh-eló, 
s.cc-rcto e íac:Wu1tivo dos clcitorca. do municipio .• em dam de 06 de: o\Jmb.to de 2019. scado que a posse 
dos. dciro!I e &o.u: rc,a~Uvos &upl~llii:& ocorrc:di c::n\ data de 10 de janeiro d e 20.2&. 

1.3. A:istm $Cndo, como fomu de da.r lflkio .. usu).2J"t'.lentar e ampla .,.ffibilidadc 11:0 Processo de E!ffiha 
om D•"' lJni&-.d" f"'"' mcmb,o; do Contclho T'u..,Ltt p•n o qu•lrlêrtlo 2020/202:}, to>m.o _público o 
prcs«Lte r~LtaJ. nos 5eg1,1iotcs. tcnuos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR, 

2.t. O Conadho T1>tcw: é órpo p,e,m,mcmc e Mltônomo, não j11mdkioool, cm::mcgado pda IOci.cd,odc 
de - pclo cumprimento do, dirciro, do cru,cço e do odok<ecmc, =do compo•m p= 05 (cinco) 
mcmhr(_u, c$;ulh1dm pc:l:a Ol>Tnunld!a.dc: lo<:al p.;uu m~h1t(, de: 01 (quntrO) arK>!!, permitida 0 1 ( um=a) 
~onduçio, media.nu:. novo pl"0«.$SO de. CKOlh~ em. i~d~e de eisicoth:a com 05 dem,.J.s prctendentetõ~ 

2 .. 2. Cabe ao, mcmb<O& do Conadho T11tcla<, 11gindo de fon:na col~-. o cxc:z:cicio du oaibwçõc,: 
oon<id'1• nos art 18-íl, pu. úniool. 90, §3º, inciso ll, 95, 131, 136, 191 e ! 94, rodos d.o Lci n• 8.069/90. 
õbsavados Ois dcvcn:!I: e vo:bçii:ic:.~ c!ltli.bclcddn" pt,c C!IIC Dipl~ aJtsiro óélllfu> pela 446/01 de 31 de 
A.go.10 de 2001; 

2.J. O p=onte Prn.,.,,oo de E.scolba do, mcmb.ro, do oooclho Tu,dJar do Manoel midi.o-P'l 
prccnchcr ;:u 05 (cinco) vaga.s cxia.te.nlCS2 o oolcg:iado~ assim oomo para seus 1CSpcc-ti.vos su,plcntcs~ 

2.4. l'o< fo,çado duposto uo on. 5ª, inciso II. da Re,ol.,çilo u• 170/2014 .do CONANDA, a caodhlJtrur., 
de.véél te< il'l<lividual, nlio ~o odmicida • =po,;çl[o de ehnp•f~-

1 ll>CO<pOtll<lopclaLcl n• 13.01Múl4. 
i O..Olu>Jo .,,,.i, .._ O.l (u"') oc,lca)o<lo. i,10<1c""-""""""""°'' clJ'lo"4<,. 
3 08S: A ele'çao por maio de -chape~ acaba limltando a& pos&~lidadelll diB escolha do el'elcor. servindo 

.as.sim d0 d85esUm~ à. sua partici,p,ação no pleito; razão pota qu.sil d9V8 ser evilada. C950,. poJVOntu,a~ 
haja previs.ão da i!l:~o::,n••.a dOa me mbto-s do con:s.elhO Tut.etor por me60 ae ·chapa!· na Lei Munk:1paI1 l:Oãll. 
sugeJIJr-'-50 5Ua .alteração. 

3. DOS REQUISITOS nAs1cos EXIGlDOS DOS CAN IDl'"J"OS A Jl,fflMDRO DO 
CONSELHO TUTEI.ÃJ~., 

3,..1. Por f'orça do d:i!lpo.sto no ;ut il.330 d.a. .Lei~ 8,069/90, ç do 11.n. 21, da 1.ci .Mu.ui.dp,J n~ 446/0t. 08 

-caodid.alOS a rncmbrQ (lo Canse.lho Tutelar devem p~ocher~ ewnul111.ivunentc, O."i s-e:F,WD.tc:~ i:cqul.si.to8: 

3) Recoohcc.idi1 i00neid2dc mor.a.li; 

b) Ida.d.e. i~AI <K:i 8-\lpe:tior 11' 21 (vim~~ um) ano.s; 

" ) Re&idir no munkíplo; 

d) {AT" qui(e$ cmn :a..",I o bDJÇlyoeis. d tonb ç no go;,~ de: se.l.l..8 di:mtm1 pq,!íticos; 

~) &t!Lr qui(ef; oom IUi obri.5ações rn:l.li~ (par.-.&. caodidal.Oj d:o &~o cnst.1,çulino)~ 

:1) Ni.o t:ct' sido pcnaliza.do com• çl.qciruiçio eh .uação de:; 1:m::.mbro -do Co.NdJ-10 Tu,dar1- nQcl: últimos O.S 
(cinôo) .,,.,., 

3~2. O preenç..bilno:1.to doi; rcquW.l.06 l~a. dCYC sc.:r demonsrrnido nn ato da cm·1dàcb.t11.1r:à, 

4. OA JORNADA DE TRABALHO REMUNE~.ÇÃO, 

4 ~2. O. tt\iCa\bi:ol do Con.$dho Tutel!ll' e.s:crccrio ~uã8 "áÜ..,•kl&dc,. cm regime de dedi~ç:io exclusi.v11.. 
du~tc o hodrl.o pte(Ut no an.~ 19 da Lei Maniçip.al n ., 4◄ 6/01 pmm o fv.l'lclooamcnto do órg,!o, ~em 
pn:::9u.lz.o do Atendb-ne:ut.ó c,n ~e; de- pl~1. _ o/soi>re:aviM:t., 11..."sim como cb. i:c~ de OYH'U dil igênc:i11 
e. ~(2.-,; ine-rentie."I 110 6~ 

4.2. O ~lnr do vcnc:imcnm 6 de~ R$; 9-98.00 (oo~tos e novcoui. e oi\o rca.is); 

4.l. Se -cle;jto p'M'.11 inu::grM" o Con,elho TutdAi: o kt'QÍ.dor m\1n.icip1'l. podcri opur enu-c o V2lor cb. 
rcmu:nitzaÇ,30 do cargo de. Consdhl;Lro ou o valo.- de .seus ve:nd.mc::t1ih» . :IJ.Cllndo-lhc.1?~-"üdo-t11: 

a ) O retnn10 110 cmxo, cn1prcgu O.,:i fon~o que: cs:erci::a, ~ Qi.n:&. que Eindu o Ileu n'liliidato~ 

h) A çnnr.~ d.o ~pô d e. K:rv:l.,ço põb"a todoi, 011 c.fciwe5 t~is, exceto p.u:s ·p,romoÇão p,or mcteei.mcm.o . 

!S- DOS IMPE.OJ~os, 

15,,l. S:io .iinpal.l,d.ue: Je- urvir no me.3mn Çn""elho Tu~ os cAnj,us,c-~. eumpa11J,cir~ 111indn. c1ue e,n. ·uniio
hom.a.úeti~ óu p.ttc.Ole$ em linha CC-UI" col:111t~r.a.l QU por a.6nidmde,, n.té_ o tcrcclro gra.u, inc:l-.1.-sivc, c::oo fom,e, 
pre:vi~m-no an...140,daLd tí.,. 8.-069/90 ,e ;u•~- 15.@i ~LMÇÃ,Q n.,, 170/2014,do O J\NDA.i-

:5.:2. E.,ris-tindo çn.ndidl1't.O.s ímpeclidm elo 11.t"\àt nwn ffle3ff10 Coo1çlho Tu1.eh1.r e qu~ obtenhllra votnçiiOo 
11-y.fick,rn:.c pan .figuGl.fetTI -,:.nçn; w 05 (cinco) pnmclcos lo-garee~ c:oosidcn ~ ~eito 11quele que b~ 
lnllioc vota.ção; o c:andkbito N;{rulrM;.KCllte =te.ri i:eclass.i.6,cado eútUO 6'cY d-\iptcn~ irva«ii:-.t'°> !13-:Jwnin.d.o na. 
hipótese de va.dinda e de5dc qt.JC o.lio c:,{_Í-S(s impedi:mcnto-;_ 

5.3. f!lt.cnde-sc o Unpcd.uuauo do coo.s.clhciro t1-l-t:~sr em. rcl!lllçln i 11u.tuncb.c:lc judLcliria <: ao 
q-t-l.'C-"K:n(:-t.nt<= do Mi.nistbio Pó:blico éOfi~ if\1~M) J ll$1_içn. (ln 1 nffinci2 e da Ju.vcntud~ da. ó'lC.S:m&. 

5.4 . É umbt.m imp<;djdo de se io1çn:v,e;r no- Processo de s~olba unifica.do o mcn,bT-o d,o Con~elha 
Turd..i: que: 

a) ó~ ~do e.mpo~~iado p11n1 o 11cgi.wd.-ü fi\àOdtuo cooa.ccu'tivo :a.ré o dia 10 de ja.nciro d,c; 2013~ 

b) dver Cl(Cf' "do Q mA.ndn.m-~ em regime de J'l'UD"Qga.Çilô~ put pcdodo inint-crrupto 5U:periQS"" li 04 (qwitc0) 
IIWO!I em.do. 

6 . DA COl\ilSSÁO P~l'AL E L EITORAL, 

6~ 1. O C...on!!lclho Municipal du!i- Dkel toa. da Cri~ n~ e do Adnl.c,;c;;enm i ruti.tuiri. flU ptüo ele 10 (dez.) dia.s,, 
;1 conur da puhlica.çlo cto p:n::ktitc Ed.JW. i.ifl"ttl Comi si o P-4pecia.l de composi~o pnl.tkb entre: 

repn;isi;n~ntcs do gg,vi=rno ~ d!l ~W!lde. civil, p!tim !ti 01gs1ni~.çio e ,,;ondw;:io do p~ntt:. ~~.J d,= 
B~oolhlli, 

•6.2. Compc1e 1\ ComÍ$do E&J)'OCW citoral: 

à.) J\011.li~ ,~ p-cd:id01õ de n;gi.stro de. cn:ndldsiturn e d2.r !lmplRII pubHcldade a_ n;.iaçik> d<.~:s i;;:utdi.d:il~ 
in.,;c;rito:w;~ 

b)· R ett:bcr a.:s impup;n.içi&ca. :t.prc.a.GQ.tul\!!1 oo.ntra ~~a.t.OS que não at~;:un o~ teqúi&tos cx.i_gíd.o.~, 
fotneõendo protocolo oo impog,:a.otc: 

<:) Nowlco., o, candid••os imp"!Pl"d°", conccdc.nclo.U.C. pnzo pan ap«:•c:maçilo de defesa: 

d) D<cldl,, <cm primda inst>lrido adminittt>.tivia, occmo do impug,,,açi.o du ôlll<IJdorons, podc>do, <e 

l\cecw.rlO, Qúvi'.t' tqlé.fi:'l'Unbi\.S éVUl.nulMé:nte: 2.t1'0bdiU, de:tcr.m:iru.t RI junttd2 de documl!i'ltQS éi à 

TC2lb..11.çiin de. outnl3 dilJgêrtdu~ 

,e) Rc&Jm,r ,euniAo clcoãnod• ,. do, QOnbeclmeoco (c,rm,J dos <cgru ct.. ç:unp:mru, "º' ç:wdlclaro,; 

-corwdccados h:ab.ililados '3.0 pleito.~ q1.1c finnado compromiaso de re&pei.tá-laa., .sob pcrui de indeferimento 
do n,gjmo da CMldidacw,i., sem prcj\11>..o da imposição das o.,nç&,, previs"' na lc:gislaçjo local; 

:f) E.,Drnul!lr e ral;ll-it:!:tr o c..n.çun-inlu:rnen~ ,çlc nn1:lçi11., de &to, que çon11titwun vi.0111.çio c12.$ n:gna-' de 
,eampimhQI por pute dos (:ll.ndid!l:tOS ou l .SUA osdcm; 

g)· Analisar e decidir:. cm prime· instincia administraUv:a. os. pedidos de impt.agnaçlo e ou.cros. incidcntcS 
oconidoe no dia da volaçlo; 

h) .E.:Ko:lher e divul~ os. lOÇ:ILI$ de vgt:n.çlo e $1.pur:1.çio Qç votos; 

1) Di""4!,lt, imcdi,u:amcn,c •pó,I A ap,>ratçi.o, o ttaul""'° oficial do votoçlo; 

j) 'ocificau: p=oJrncn«: o · ünisléno P,:iblko, =m • ooteccdêucia de.vicio. ele rodo.o •• ecap .. do =e. 
d~ e Joo:u, ôc ,.,u.nlao • d,c;ioõoss c,,,nru;1ns 1>"10 oolcgí,w;lo; 

k) Divu1g;u, •mpbn:u:nte o pleito ~ popub,çio, co,n o awulio <lo CMDCA e do Pôda B•ccutivo lOàll, 
~timu.l.aürlo ao m:i."dmo a p;lftJcip:1çio d011 cl.cito.tt:!li. 

•6.3. o,... clccisõco cl" Comi55lo .E..pe ·.i IZlc:i.torzJ cabcdi ,rcc.,.uo à plc:núia d.o Con,clbo Mwúc:ipal d.o,; 
'Oirc.iti s da CriR.~ e do Adol-csc;c.nte.. que .se rcu.11.;rj. cm CRl"'lb:e:r -cstr.,.ordi.Ji;irio. pa~ decido oorn o 
máJ<imo de ccl.cridadc. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

7.1. O Processo de rolha P""' membros do Coruelho Torei>, ol»eread o coknd~o anc,co oc 
prC5COtC Edital ► 

7.2. CoNClbo {unicipal do, Dw,ho, d. Cd,.oç,, e: do Adol.c,oc~ i,o "'º de ...... ,tribuJçõcs, íanl 
pu~ ...t,.,_;, ço:peçI6.c,;,o no Om,io O6,;W ou ,..ci<, equivalcn«: P"'" .,.cL, """'<1 .. fa..,. d.o proc,;:,:,., 
~ ~ç°'h11 di;. m~r<J~ do m~hn T~r, dl!J.f>'-mdu ~ob•n::: 

a) Inaaiçõca: e cntrc.ga de <l.ocwncntm; 

b) :R.,t..çao ôc o,,.ndld,,to, i,,.,;,gto,; 

,e) RdatÇaW p.rd.in.'Wlir dos CiloJidàl..od oo.t1!lidcr:iidos bà.bllitãdos._, após :à áluli!le d os docwncntó~; 

d) l\doçio definiõvo cloo cao<lidoco,: rorisJdC<Oldo• h-.b.iliudo<, 1,pós o julgamcmo de c:-vcnn,..., 
impugri11ÇOO.; 

-e) D ti. e l.oeãiã- J o vot."l.Çiâ.U~ 

f) R=ltado preliminar do piei«>, logo pó• o c:ncc:m,mcmo da apunçlo: 

1() Re1ult>do llno.l do pleli:o, •?61 o julgam.,,,, ,:, de evenruoi1 lmpuw,,.çll,e$; e 

h) Termo de P<>-. 

S. DA IN IUÇÃO/ NTQE.G. DOS DO NTOS, 

8. 1. A p,ud paçi<> no p,:oéO"' Proec,<,o d <: Eocolh., cm Dat• Unlíleá<h lnld,ar-sc-' ptla lfis<ctlçii<> l'°" 
tncio de tt:qúc:ril.ncu.to ifnpteBl!IO c/Oú. fonnr.J6rio cl.cuõnicop e sccl cfer-..ada no prazo e nJJ oondi9(Scs 
CSt.a.bcl.c:ci<b.s DC-S"tc &litaJ;. 

8.2. A iu8cdçâo dos Cá.t'klidátú!I kri. cfc-tuiu.1• pc;s11oalmc0tc 1m sede dú Co.tudbo M.urucipill d m Ditdt.OS 
d.1. Cflaflça e do Adolescente de :?i-1.,anoe! Em_idio-PI~ :A. RVi:ljuscclioo Kubit-schck,. s/n. f\CSUI cidad e. d.u 
08:00;.. 11:00 l\o,oo e d.ao 1 ◄ ,00 •• 17:00 hotM, 

8.3. Ao ~e:a.lia.r • ins~ç.So. o oandid2to d ,t,\7e:d. ob.dgatorriame:ntc e s-ob pena de indeJ"c.dm,e.nro de sua 
ca:ndidat:iJ:tA. aprca.«Ltat ori.giru -e cóp.iA d.011 8-Cg\Wltes docwncn~: 

o.) Cllrtt:ml dt: lditàtid.lldit ou docun:iénto cqulV1llaur:~ 

'b) T:ftul.o d:c cldtnr,. com o cômprovantc d:c VOtll.ç!o ou fU$titia..tlV2 nu 04 (qum.tro) ühimQI~. clciçêxs_; 

e) CCFOd ncgat.iv:u c::fvei.J: e c rimi~s q ue compmvem n o ter ido condcn~o ou -ca.t~r rapondcndo, 
,çomo réu,. peb. pnS.tk.a de infni.çio pen!t~ :admi n:i-t11U""!l.dVA, (Ml ç.ondutll in,c.ompAúveJ com 11: fun,çi.o de 
:r'rkm1lxu do, C.,ml.~ho Tutd11.r, 

<I) Em oclldo c:,ooid•ro do oe><o 

8.4 . A fãlt.111 Oll Wd.ttp.a11çi!lio de qu.ilq,ucr dOd- d ocwne.ntru: ãcin.u. ttbicio.0.0.do! l!llCm. im.cd.i.anuneol.é 
comu.nicada ao Qi.ldi.cb.t • qüc podet-.i su-p.ri.-la :at! -a daa.-limite pat.11 inscr.i.çâo de eandidANJ"A-9, p!CYi1na 
,,.,.te Ed.iw; 

8.5. o dO!:l.n:tll!:OlOS dl!:~r:ào sc:r C0'1.tt8UU c,n du , •i.H pua fé(: COOL:r.\{ê~ 

8.6. Dé,cwnc.11.b":):~ -tll.gitdlzá.d.o!I scciló C<>n!l:idcnad03 v.illtlo§..,. desde ql..llC tlláhém aprcsoll.lll.lc>3 c,s or:le;l.1ili11 
ou exin.enrc.s àl)C;: :\.!I c::m foro:t-1 lO digital: 

$.. 7 . P..ventwii~ cru;r.avc5 2 i.nsçriçlcJ dç. Ç11ndid2tu"4' tM.l l JunçadQI d e; d:c.>c;unu:.nt(>!J Qe,;em ~er irncdii2taincnte 
cnauní.nh."1.clóN 110 l\IDCA ci àó Mltltst.6:io Públi.có:~ 

$..8. A, in(o~ p.renad2-1- e doçuroenc,o5 2pfCKJJ.tsa.dos po.c:: QÇ.11.5ijo d2 insir;riç.io rio de cot51J 
=pon,..J,llld.-.de do o...did.üo. 

9. ÁLIS D DOC NTAÇÃO GlOA, 

9.1. Enc.,.,,.do o pr=o de iruct:içlo de candida<W':ls, a Comioslo Eopccial ElcilOral die&ign>d:> pelo 
CMDCA efowod, no prazo de 05 (cinoo) dia,,, • •- da documcmaçllo CJ<lgida """"' Edital, oom 
:&ubacqucncc p1.1-blicaç!10 da rd.~ do& andidatm .in.scric.os.; 

9.2. A t'Cüçitü du!t Clilclid.ã.t-05 ifisctitos e à d(),(;W;zKfltãÇÍiO tc!lpc 4..i:vlll kl:ilÔ diCU:nh""Wcb:!i ii.U .Mirunétio 
Pt'lblioo parn. ci.aoo.1,, no pozo de 03 (~) dias~ após :n. p, •blic.açl o referi.rui. no irem anterior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÁS CANDIDATURAS: 

10.1. Qumlqucr od!ldno pudm n:q_uc:n:r-n. .impug:n2çio de:. c;211didn.to,, nQ p:m7.o de. 07 (K"tc:.) &11$ ,c;onbdOII 
~ puhll~açlo d.11. rcb.çio do.s .e1.ndl.duo1- llllCd.tot., u.o pcttçi-o dt:v:i.d.Amc:ntc fwd..a.mt:.ruiá.éb..-; 

10.2. .findo o prazo nx.ocio~o no i tem 1upm, ~ ~icbtoa: impUW13d01õ Kdo ootiGr;adoa 
pcn02imentc do tetu· dia. impugrua.çi.o ru".lo pr.n!O OS (dnoo) dia.•~ côm.e.ç::and~ /;li pi:a.rdr de cntio, /;li cO:crér o 
pruo de OS (d.noo) dh!ll pan .lprt:5-é:iit::.u ~ur, defesa; 

10.), A Cominl.o F.~peçHLI F.lc::horn.1 11rmlip,ri. o teior d!l..3 impugnsi.~ e. dc.fep-, Qpr~ent:nd:a-:t1 p,:.lott 
a.nd'ld!il.tu~ fXXkri:dn :sul-idm.r !il qmdqu.a dõ:s Ín tcTci~IO$ 11 junt.11dá. de doçunumtQ:-1 e OU.tni..."i pruV2.'I dD 
álcg,odo, 

10.4. A miJd:o 1pec:illl l!Jcitor.al r;.eri o pr22.0 de. 07 ($Cte:) dus, çon1;2d01, do tén:nin.o do pnaa..o ~r..a 

!llf>r"QC.nta.çi,Q de dc6· pele» ca.rx:lid.a.t~ irnpuwiiadc,,!J, p11.n dccldlr w b rc li irnpuJiVl!lçi(>; 
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EHado do PiauJ 
Prcfeimrn Municipal de Manod. Emídio 

Se,;re1...i~ de .u.ir,11!nd~ Sod.J 
Pnça ~o F.!lix. 11 - Ccn,ro - CEP 6487S--OOO 

!l>J nº 06..554, 125/0001-40 / ll,-n,.lt r-cf'<lt,,.,..,-@ou~ool<=m 

10.... Cood.Jd.. • ""'""" - imp,,ga■ç&a,. Comi.do~ -Bldtt,,,,J_ 6mlp,,,blkar cdlr■I aontcndo. 
n::laçA.o ~ dos candic:latDa. .b.abü.ítato-. •~do Procc.iiK> de Eacx:ilb:a cm d.til U~ 

10.~A,~odaCo...-~l'!Jc,--~-d-.,Kr,l....i,.~ 
.ooo io=cNO!doo. P""' l>.m de io,,eq,oeiçlio d.,. .-uno, p=rio- ""~ Edia,.I; 

1.0.7. O""dccit&<O da c.,.,,;Ml<, ~ 13lei-1-..,..,,.., i, Plcn4<jo,do ~no P""'ºde 03 
(..e.),-""'"" da dMa da publl.caçlo do cdlw ,cfcrldo "" Item...-.; 

1o.& 8--la ■ &a.. --1. ■ Combão &podal Eldoor■l 6ml. P"- ■ n:lação dcfhJ.ti"" dcoo 
coodlda1'M hablll-io. oo p1d,o, oom c:óplo ao Mlnl.aib:lo P&blia>; 

10.9. Oax:n:ndo 6dsidad.ci a:n ~ ~ Olll dOCUID.CDtD -.prc.aco....to" .ici• qu.:.d fcro 1D1XDCDm 

-.. qu,, """' í,,.-~ o """"6d■ t., -.ã ""'1.uíd., do pw">. """"P""jufz<> <I<- .....,....,;nb,menoo dQ■ 
~ i. ..,~__,,,,_p■,■ op.._&oe•devód&~■çlo leg■l. 

lL DA. CM>Q'ANHA E DA. -OP~Ao. -.SlT'OJt.u.. 

U.1. Cabe ■o Podtt Nb&o,. ,,,_•«:li>.~ doo~ dçhnp.,,,,...loeab. datompl& d!~ à<> 

Pn>oa,.., .i., B.calh■ daodc o,_,.,...., da """'1c■ çw do_., Bdl"'1. lfidulmlo lnf<nmaç,&s quanm 
ao papd do Consclbo-r..tdar, dia, bomdo "lõéab & -mç,1.0, dcátm """"'• lnfo~ dnd.oadü ■ 
-■ ■mpbl p■rtidp■çilo !"'J'W"E DO~ 

1.L2. ~-aTin,;ulaçlop~6<iadao-_._, oeja a-da!nd'içaç&o,<><> ..,....,,.;.ic1c 
-~ou~..., ~de~ de po.<lidoo polj;tiool. aímbolor. llogiu,I. _, ou fio-- de -----ou lodl,,c--,,c. dcooliC<D w ~; 
11.3. Oo --podétio-du wl'.do il. --dd--1 op6o t. p~ .t. ~ dcllol.tivà d°" 
<amdlda- b■bllh11do,,. pttvlam "° 1-10.a daoi,, Bdlllll; 

lU. A p~ eld.ttnsl em vw •• !qsrwk-,_ pábllcoa ~ p<n: ~ o■ IJml"'° ~ 
pela 1~ deltrxal e o Código de P01<tunu do Munlc!pio, gamnlindo ~ die ceo><liç,lles a uxlo■ 
ooc■Ddiduoo; 

1.1.5. O. c:o<>d:ida'°" podcdo _.,. u ....,,. c:andida.,,... janu> a clc:iWRo. poc meio de dd,a..,._ 

--e dial<il>wçlo de _,ncu,o, dc■d" q,><: olo........,. dano °" pcmubcm a ordem p- °" 
panlcula<; 

lL&. A.o lootitu!~ pú- cu _.;~ (-..,. Chnan. dr. V--,1--■, dK!lo. lgR,j■- <tt.) 'I"" 
~ ln~ an p~ de.balr.a cmn oa -~toa dc:'Rd.o fm::n:.llzar CICHlftl:lc • mdc::. ~ 
qi-i e.a~ ■ptaa • •cancnarr ■o~ & DM9:nlxo do~ Tutr.lm:;. 

lL7. O• -- - - ~~a - "P·""""·...io pdoo ~o.d.,..,_ a >odoo o,, 
panic:ipllD<c■ eà ComiNlo Eapec:iall!ki-.ldePgp,,dapclo ComdlaoM..mc:ipaldio,i ~ da Cá,,oç,, 
edo Adol:11:=u: c:c:cn pelo m.cno1 05 (cinco) diu de Ml~d:a. 

11.8. Cabe ,1. Co<nboAo &pcdaJ. l!ldooal oupcrvl:domr • ~o d<>. dcbt.ld, zdamlo p.,. que, oc1-
-ardon■dao lgu■l. ~ ■ -- o■ e■nd!da...., ........ ~"--

U.9. É valada•!"""~ ■inda que -tum, P...-"""" d.,. Y<ÓaW>■ de ~ç,lo =i-■J. (j.,..,.., 
ridiil) ou ~d.r;,), faiELA,, ou:m::loors,. carni....,. boniéa e auirQil!; Dl5Ja ~ preTi&tn& nea:~ Edital; 

U..10, B - do e■,,dJd&"" - """' u,,t,,u,;d■de du,,u,-.. a """'po,:,bo elA:i."""'1. oeoc1o - • prop_,,.. 1n,ca1 Oú lnaidloaa o.. 'I"" l'f'O"l'O"" .-:pc p,c■80II. con,n o■ coac:ottemco; 

lLll. NI<> ocd. pc,mlndo q"'1qu<ar dpo & p~ no dia da~ cm q,,alqw:a< locLI p'ilobli= °"' 
obc.tt>.op,11,&o., oa>do quc •~ r1opc■ao■., páet11Ddolnatrnm<ntuadcprop--~ 
numl.&,.omçiio calc.rlY■• cmn ou ■em utlll.ação dr. vdculo■; 

lL.12. Aw;,laçilo,dQ -de~ãnpo<t,tm na e■o~do ~da-lUJ.'■ ou diplonuo 
de poo"" do -!O .,..('Q"$i~ ■p6o a in.mua,çslo de p-!O ..in,iniotmdV<> no qual oei• 
_..<Ido - eaod.ld,,oo o ""crcfcio do coo•••dhód<> e .i. ••••11>la .ie-. 
J2, DA BLBJÇÃD DDS MEMBllDS DD CDNSBLH:D Tl.lTELA.I~ 

12..1. A de~ para. 05 ir:octnb.-011- do Con'Scl.ho •r 'l.l.tclõl1' do MõW .SmJd.io-PJ n;allzar-sc-;( oo ilia. 06 dll: 
outubro d!e- 2019, du 08...-00 h fll5 17:00h, c.oníorm~ ptt.vi.~to no ArL 139, dn. L!i n• 8_069/90 ~ Rtsnl:u,çan 
o• t S2/:W12. do 0~11.NO.-.; 

l~2- A ""'"~ao d vem ocom:, p«:fe!'tt>d.almem cm ..CNS cleuõni""• ocdõdo,, t>d• Ju•riç,, ei ,Ot'Ol. 
oblSa'Vadru ns dlspusiçõa dsts n:.solu,çOCII aplicivd11- expedidas pdo Tcib-wud Superior :at.citood e Tr:ibunnl 
RegiomaJ - leitornl c;la ll,;bdo do Cem~ 
12-3. &. c6d-..l.:!l.fl p~rn. v~çlo m~_n.11.'d K~ el~bor.adu pcb Comi~stlo do pcci~ Eld~. :ndot.'lndo 
par.-lttl CIR)l9 -1dmil~ aos cm,prcgados pcl."t jud.lÍÇ-a Bldto:ral e.m a."' . cot\Í«çlio; 
)2. 4 . Nu cabinc.s dt'! vc>taçi<> se.riu fu.11.dms futui com rd11.çiio d!ã! OOIDES;. oodioo.mc.s, E'otos e nü.Jncn, do~ 
c;-,a.ndi.d:a.ws 2 membro do Conselho Tutcl!llr,; 
J2.! . .At m~ .-cccplOf'a.8 d vo·to 11- de,;rcrão lavl'!!lx MM- sc:guodo modelo fo:rncioido pcln m.i~o Bspcci~I 
Eldtornl. AAli quiJi :k;r.l:o tlé'gi11tnulu c:v-c:ot~ai11- t1uaeord:ocli\11 o e 0tDda5 no J111 da vo~ ;J61'l. ~10 
núme.ro de. clC!'i t~~ vut:n.nce.."' cin c.u:l:a. UITD dias urn;u1; 
12 .• 6 . Apócs 1t i d enr.i:fiaçio, o el:eiror usi rar.i !li liJmt de pre,;ença .e: prooedeni" vor:Açlln;; 

12. 7- O clcito:f que ~o souber: ou nlo podc.t assinar. ~ - a imp.rc11slo digiW como forma cLc 
ld.c:ntifi oa.çio; 
12.8 . O eleitor podlc:ni VQt:ar em :apena, um candida.tQ; 
J2 ... 9. 1 0 ~ de vot~ç"° mi\tl U:RI. VQtofl cm rrut.i iJ de. um gndjdJto ou que oontcnb~_m ~ tu st.11 que o o 
pçn,\i tâ:i'tl 1tfctir 1' v üt.1.d<: do dcirot' K- o a.o vJadOdi. dç..,-cf}d IS«' d0& co1 covclopc. dé:J.)ã (IU. 
conío n:ne: pr~i!ftn no ~~DXllt.n da d~ç:i.o~ 
12410. Secl tsunh&n çon.,;idier.ul.o inv!Ític:IO o vom~ 

A.) j$11 édul11 nt ·nhA n--.n.i:s de Ot (u.1n) candid111to a~irutJadoi; 

b) CYJa c::tduJ.;:a. n1o estiver n..1.hdeáda pdos .mcmbro.s dá. mesa de. volaÇà~ 

e) cuja c.l!dubt 1UO corre.5p,t;m,der :a.o rnodcl.o oG.ci!ll; 

d) <f.lC. tiv C.f' o s.l__gilo vío11\(IO, 

J.'1.11. lifctu.-.dn. :a. 111.p,um.çii.o., Kri.ó Cóiui.dcrados cld.tm os 05 (d:ncó) ãand.ida.tos Dlllffl. votado.s. roiiialvacb 
,n. ococrência d e :.dgw-na d:ii~ vedn:trõe$ lc:gni;; :a.cima rc:!"eridn.$_, -$C:.ndQ Q:J danai-$ c;n.nd idt1i'Q-$ cQn$1ÍduadQl!I 
1upl,;nte11 pd:11. o.Nero de: vo{~ç o;; 

)2..11. ln C:à MJ- de:; c"n,p.:1tc.11.1 vo1a.çio, n::~v!Kla :a cxf tênic:i11 de; Ol.11:1:ô tt:Ctérló (1Ri-VÍ.S:to n~ Ld 1\-1unldp.tl 
loe:al., R:ri. c.nnside:mdo ddm o Clll..Cld.u:b.tu com lcbdc:. truWI ~c:.Y2m. 

13. DAS VEDAÇÕES A.OS CANDIDATOS D RANTE O PROCESSO D E F.SCOLHA, 

13,,l, Confotme ptc\'ÍOoo oo ur. l:vJ, §3~. da Lei ,,_. 8 .069/90, é ·cdado ao candidato dou, ok,cc,cr. 
pramete:r- ôa e.nttl.?ftllr 110 e:leitor bem ou Vllnll;tt,:?m p,aso..tl de qu21que:r- nacurez:A,. indusivc brindes de 
~oV21or. 

J.3,.2. É t~mbé,n vcd21d111 ::ii p~rica de. C0;111Ejtlt;ll!í ::iibíla.l 1111! oi,, dc!!!ICl.1..ti que 111e11n cten,, va.nt~" i:ndc-"•·ida !l!O 
-ouadida.tu, cuc,w w. ''1:>ot..--a. de unia►► e o tm11.!11purte de: ·dd.l btc!f, dc.utn!i outns prcVUtas .u.&.1..e1 u G- 9..504/97 
(Lci Eleitonú) , pai.li -cmboa oJiD ca.r:J.Ct.Cri.xm crime clcimnal,. i.mpon:un. na violaçlo do dever- d.e: 
idonc:idiad e. morAl que K WnJUni.i nwn. do-ti ~W-tii{cn ele:rnecn~'l.n;,t. ~ oindi.chu;ur--:\..8~ 

J.3.3. <hi cu:Klkbi.tus ,q·'-11:, p;G tkà1'.'t.fl, q~qu;,é;t' GúíJdu.~ id::td.út flõd- h.c;Oll aíl.tcdon.!Í., dut.âülc. 
~ óu dcpoia- da c ampanml,.. indusivc no dia cb. vómçiio, tem.o crusJMadO .seu rc.R'5aó <kl auxlidnitUJ:11 o u 
dipJOTRR de po~ .JCm prejuízo d:.1 !1punçlo d!ll ~11.b ilid Mc:. ,i;:ivil e mesmo ç:rinlin21,, inclU$ivc: de 
tcn:ciroa: que com dc:11 00~~; 

:13.4. Ca.bad. ·à ·Co.nl&5iõ 1,cdaJ Ldtuml. ou. af'6!1 a.ua d.:la;g0luçiio. li Plo,uída do Ot.DCA. de "illr pdil 
o.x11açic> do rqfotto d11 ca.ndid...a.tur..1. ou di.plo.rna. de pnDC, 11pós II insu.unaçiio de. pnxedinic:nc:n1 
~ mi.ni-ti~.Ovo no qU!ll ~ejia. ;P,.:u-;:t:nir:ido s.o ç,uwjid!l.«t o Clt"erdçi:o do ÇQn.ru,c:.fü;ório e: (i!l :a.n,,pl.!1. dcF'e.p.. 

14. DJVULGAÇÃO DO RESULTA.DO l'lNAL: 

14.1. Ao final de todo o Proc::csw, • Comisslo Espccw Elcimctl cnc:múnhui rd>.cório ao CJl.f.OCA. qu,: 
fu-r.á divu.lga.t no D i1ítio Oflei~ <.Ju ein niei,o equ.inl~nte, o fíOma=: dos 05 (d:noo) 01indkl!ll1,os d.dto:l l):i:r.t e, 
Conselho Tutdot e $Cl1S ~•~ suplente$, em ordem dccté$CCntc de votl.Çlo. 

1S.DAPO 

lS.l. A P"'"" do. membro, do Conselho Tutdar será conoodida pdo Prc.sídcntc do C:MDCA local, no 
&. 10 de janeiro de 2020, confonnc pn,vi,m no on. 139, §2"', d1 Lci n• 8.069/90; 

15.2. Além dos 05 (einco) candid,\toS tt>"'8 vot>'dos, 1:1mbém .:les'ém too~r ()O$Se, pc:lo rn=s, 05 (cinco) 
&upf -Otc::5, ta:tnbhn Observ:iid!ll Si órdC'l'l'I de. vOb'l.ç:si.o. de modo~ i\S:segu_nir :.t eu11tit1·uld!=ide no funcioruttt'n;::oto 
do 6,gão, em caso de férias, l!éCDÇ,ts ou lmpedimentos doo tituJa,e;. 

16. DAS DISPOSIQôES 1'1NAIS: 

16.1. Cópias do p res<:nm E.di"'1 e danai• :uos d:> Comis,3o E"J>tci,,J Ellcitoml dclc d«:0m:nlCS serio 
p-ubli~os. oorn dost,1.qo.c, n~ 6rg,!os ofic:Ws do impw,s>., no sitio dotrónioo d,-,, l'tófcitum {utúcipol ele 
xxxxx. bem oomo '1.Íl'°'<L\$ no m uTILI do l"refdturn Muni ·r,,.i, <!> 'ft rn de Vcreà<lore,, ,..._ sedo do 
Consd.bo Tutdu, do C:O,,sclho f.unicipal dos Diici= do e~ e do . dolosccntc (CMDCA) e dos 
Ceit,os do R.,forincfa de A,;istêncl. Sociiol (CR , Cenum de Roferõnclo F.$j>CÇioli,odoo de Ani;tênci,;a 
Social (atEJ\S), Post.os de S.Wdc e EKOlas d.a Rede Nbllca Mwndpal;; 

16.2. Os casos omissos scrlo rc..,Jvidos pci,, Co!llÍsdo Espcc;w Eldroral, obsa:,;,:idas •• normas lc,l2Í5 
comidas na Lei J'ooctal n• 8.069/90 e n.1 Lei Municipol nº 446/01; 

J6.J. É de inteiro, <'éSpOOSábm®dc d0$ c~ndi<IMOS áCOO'll)"Jlh.á.x • publicaç~o de todo; o; MO$, ocliw; e 
oomun,eo.do, .-eferen~ •O p=>K> de escx,,lh • cm d,.t,, un,11c,ado doo membro. do 01t$Clho Tu~or, 

16,4 . .é &.oulwlo =• cancliilatos, por oi ou por meio de rcpcc,cm:aotcs c,alcnci:wo, pecante a CoauMic 
E,pccial Elciroral, acompanhar todo desenrolar do procc>•o de csoolha, incluindo as cerimônia. de 
.lacr:ação de uma5:.. voução e. apurnç..:\o~ 

16.5. Ol4> cuididoto p,odeci cted.cnei,,r, • té ◄ S (qu..1"'C:nt~ e oito) boru .,,.tes do pleito. 01 {um) 
~n:s..,,t>.,~ por 10<:atl de YOtoçio e 01 (um) repn:sont>nt.e P-""' o.comp•"h•r • •pumçio d0$ votos e 
ctaP-.,• p,:climin2"" dó ,;ettarne; 

16.6. Os u:alnlhos da Comissão Especial Elcic:or.al se cncanm com o envio de ,cla1órlo finai contenda 
as lmcrcorr&,ci:15 e o ,.,.wtado da voraçio oo Cl\>IDCA; 

16.7. O dCSOlmprimcnto do$ nom>2s p<e'°$tll$ n~ &füal i.mplk,.,,-i n• ÓÍdus5o do c:>nd.<d.i to o.o 
prOCCS$0 de escolho. 

Publiq"•...., 

Encamlnh<!-,,e cóp!.os ao Min.itu~rlo Público, Podtt jludJclárlo e Cllmara Municipal local• 

01 
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08 
09 
to 
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13 
14 
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17 
18 
19 

20 
21 

Manoel Emidio(PI), 05 de Ab.rll de 2019 

ijne,.,~ dos Santos SilVQ Cost> 
Pre<idente do CMDCA 

Ane-.xo I 

CRONOGRAMA - ELEIÇOESCONSELHOTUTELAR 

Publicação do edital 05/04/2019 
Pc:rlodo das inscrições 05/04/2019 a 03/05/2019 
Publicação de rdação de cmulidato .insc.rit05 24/05/2019 
Prazo para impul'!rucào de candidatos 31/05/2019 
Notifie:a,;ão cios candiclãtos imr.i-dos 03/06/2019 a ff7 /06/2019 
Aprc:sentacão de defesa tielo candidato impumado 10 a 14/06/2019 
Analise e decisão dos pedidos de · ão 21/06/2019 
J ntewosiçiio de recurso 24 a 28/06/2019 
Analise e decisão dos rocur.;os OI a 04/07/2019 
Prova eliminat6ria 07/07/2019 
T ntcrposi,;.'lo de recursos 10/07/2.019 
Publicacão dos candidatos habilitados 15/07/2019 
Reunião pan. fi=ar compromisso 22/07/2019 
Solicitação das umas com remessa das lisras de 22/07/2019 a 10/08/201 9 
candidatos habilimdo a eleição e solicitnçiio da lista de 
elcitorcs 
Seleção dJ1s pessoas que trnlhariio nas eleições coroo 10/082019 a 31/08/2.019 
mesário e / ou cscrutinadorCll -l'bcm como suplcntCll) 
Reunião de orientnção aos mesário, escruúnadorcs e 10/09/2019 
suclente:s 
Solicit.acio de aooio da oolícia militar e civil 11/09/2.019 
Divul=do dos loc.'lis do oroccsso de escolha 18/09/2.019 
Eleição !ºdomingo de 

outubro.06/10/2019 
Divul"'1do do resultado 06/10/2019 
Posse dos conselheiros 10/01/2020 

MA O L MIDIO -PT , 05/04/2019. 

BLJNEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA 
Presidente do CMDCA 
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ESTADO QO PIAUÍ 
PRFEITIIBA MlJNJÇ[PAJ-. P& MARçm.,\NDJA 

C .P . .J. 41.522.269/00111- 15 
Rua ·porfir iB Ma.ria de $ou- 21 - Centro - Fon.- (89) 3439•1174 

CEP. 64.6&5-000 - M11rcolAncH.11 - Ploul 
Prefeitr@mffrçolan,Ua@n,hao S?2m,l1c 

ADM. 2017-2.020 

EXTRATO DE CONTRATO 

PrQÇeclimento Llcitatório: n" 011 /2019 
M!Mlalid0;de: Dispe,ua. 
Objeto: UFEIU!:NTJ!: A CONl'RATACÃO t>E l'QO.Fl 
E LABORAÇÃ .0 DE PROJETO ARQ l TETÔ ICO 
ADMlNJST.RAÇÃO. 

IOl'l'AL 
PARA 

Fonte de Recunr011: FPM/lC MS/ARR.ECADACÃ.O outros de cx.crcJejo de 2019. 
D ehi.l.ho.mer.to do.;; D espeso.<1: 

Órgão 02 11nldade 03 sub unidade 00 
Ma.nutençlo de E•ncargos do Adm GeraL 
04,122.1303.2005.0000 el.e m e nto: 3.3.90.36 
Órglo 02 unidade 05 sub ullil.dode 00 
J'.\,ianutençlli<> Adm.inb,trativa Serv.i.ç"'I' Urbano!< 
04.12.2.2203 . .21J20.0000 eleme. to: 3.3.90.36 

P.I\RA. 
ES 

CONTRATANTE: O MUN1CÍP10 DE MARCOLÂNDlA - PT, inscrito no CNPI n"' 
4 l.522.269/0 001- 15. ~ilwldo n .. Ru .. Porfiria Maria de Sousa, 2 1-
0mtro, oei;te ..to repre~entw;lo pelo P refe ito M\Jo.icjpal 
FRANCISCO PEDRO D.E ARAÚJO, bntrilciro, plaulensc,. 
c:as ade, l:'eti.i.dente e doouci:liado na Se1'1'B d'o (;0550 - Zona. 
U rbana - Man:01Andil11. portad or de CPF sob • . 184.496.463 -
91. 

ONTRA'l"Al)A: FLÁVIA THA1$ FREIRE ALV ES, bra.5ileira, p<)n:ad0rn do C P 
sob n• 624.091,233-68 e dio RG N,• 2269101 SSP-Pl, residente na. 
Av. ruo Poty r.º 2.033 l!diflc:io i lha. Grande Baírro - Fatí ma -
Tcre,;ioa - PJ. 

Obje tivando a prcsta,ção de S erviço do Proje to arquilolõnico 110 v 11Jor do RS 5.000,00 
(c i.nco mil reais). 

Dátã da Assi.llOJturo: 01 de a.bl'il de 2019. 

Validade 31/051201.9. 

... ---
ESTADO DO P IAUÍ 

PRF F.ITURA MUNTÇIJ>AI DE MARÇOLÀNDTA 
C.N.P ..J. 41.522-26910001-15 

Porllrln o r l d e Souso, 21 - C cntrv - F one (89) 3439- 1174 
CEP. 64.68S-OOO - M nr cohindin - Pin u.í 

Prefeftummqcço/qntltp@yahqo.çom,hr 
ADM. 2017-2020 

K 'T RAT O DE CO T RAT O 

Procedimento Licita t6rio: n • (t07n.OU> 
Modalidade.: l nexi,~ibi.lidade. 
Objílt:o: CO TRAT A Ç ÃO DE P ESSOA J'URl'DIC A PARA F ORl'.'ECJME NTQ, 
D E A T RAç o ·i;:s POR M E IO D E SHOW DE BANDAS ARTlT I C AS 
R E -.0 DEC IDAS L0C ALJ'.\o1E T.E E REGIONAL E NTE PARA FESTA D E 
COMEMORAÇÃ O EM VIRTUDE DA E MANCIPA Ç Ã O POLIC ITA DE 
MARCO LÂNDIA - PI. REFEH C IA A O PROC SS O D I XIGIBILIDADE 

• 007/201_9. 

0 TRATA T E: 0 M NI ÍPIO DE MAR 0LÂNDIA - PI, inscrito n o 1" J n., 
4 1.522, 269/000 1- ! 5, s itua do na Av. Corinto Matos, n•, Centro, oe te ato represe ntad o, 
pelo P refeito M unicipal FRA CTSC O PE DRO D E ARA ÚJO, bro Oelro. ploulense,. 
e.osodo, r <.-s ide.n tc e do1nlciliudo ou •.rro do Gc-sso, Zo11a U rblí11n d e Murwlil.ndla, 
portador de C P F sob n º . 184.496.463 - 91 e o RC n.0 4. 703.129 SP-Pl. 

CO RA T DO: ROBERTO REGJS DE O L IVIERA - E, i11scri1a sob n"' 
18 . 191.54810 00 1·21, situ11da na Ruo Lídio M arinho M uruz Folcâo nº 264 - centto de 
Arnripina - f>E, rcprc.<;enmntc tc,:ial o S r. ROB RT O R EG IS D E OLIV IERA, brru ilciro, 

P J:': 03 5.4 060.024-45, res idente e dom iciliad o na cidade de A rar ip ina - Pernambu co. 

Valor Globol: RS 84.000,00 (olteoc quot r o I U R eols). 
F 01\'1"E D E RECu.NJ•O: CQrr:erii.o à c i,11ta d e dotaç.:õe~ ,lo orça,m e nto ,:ervl dQ 
í~u,,iclpio de Marco/lJ.ndiu - PT: 

FONTE D E R ECURSO: FPM/I CA'l$/ARRECADA ÇÃO E OUTROS .DO exercfciq, 
jltumcelro de 2019. 
Ôrgllo: 02 Prefeitura M un icipal de Marcollind ia 
U nidade 09 S ecretaria Municipal de Cult:llm 
Sub Unidad.e 00 Secret.aria Munic jpal de Cultura 

A plieuçâo: Ince ntivo e Patrocínio Atividades CuJu.1.rais. 
A tiv·idadc : 13.392.37 16.2038.000 

Data d ü A ssln,uur : 10 d e obrôl de 2019. 

aUdadlo üUí 10 d e mnio d e 2019. 

PR DA 

ltu■ Porftrla Mnrl■ d ~ ~~cm 11:a., 2 1 - Cr.n t rn - Jl'~n~ (89) 3 4 :)-9- i 17 4 
C i! P. 64.65 5 --000 - IM.artolâ_rn ll.ã - '.PAI.u i 

Pa;fc;iturnmarwlcu-.d-ig@µahoe wm kr 
A <llm.2ó1 7-202ó 

EXTRATO DE CONTRATO 

IN STRU MENTO: contrato n º ,,,o,_ __ _.1 .. 2..,,0.,1. ... 9=, process o dm.inistr tiv o n • 
Q27/2Q19. 

O BJETO AQ ISIÇÃ0 DE MATERIA i. D E EXP DIENTE PARA TODOS OS 
OROÃO E SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇ ÃO. Conforme a nexo I a o 
E di tal P REOÃO PRESENCIAL D E N .. 009 / 201 . 

O. nrcurao• • ~rAo J:>l'O'•eDJente■ do Orçai:n.Gnto Gt!!-ral d.o M:'"1.icti;no d-t!! Ma_rcol&n.dJ.a. 
e.<•.oeS.el<> d• :l!019, IU~Ct1'880& ORDIHÃR.108, 
FPM/ICMS/FM8/CU8TEIO/JOMAS/FME/PUNDBB 40%/ARR.ECADAÇÃO E 
OUTROS DO E •XERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 
ORGÃO: 02, VNIZ)ADB: 02 S'UB-UN'IDADE, 00 
04.122. 1203.2008.0000 CATEGORIA 3 .3.90 .• 30 
ORGÃO, 02 UNIDADE, O& SUB-UNIDADE, 00 
J.2 . 36 . 31510. 2038.0000 CATBGOfUA 3.3.l>0.30 
ORGÃOl 02 UNIDADE~ 12 8UB•UHIDADE1 00 
10, 301, 4022,2048,0000 CATEGORIA 3 ·,3,90.30 
ORGÃO: 02 UNWADB: 1 3 SUB-Vl'IIDADE: 00 
08.244.4840.20150.0000 CATEGORIA 3 .. 3.90 .. a<I 
ORGÃO, 02 UNIDADE, 18 SUB-UNIDADE, 00 
12, 361.6110, 2083.0000 CATEGORIA 3 .• 3.90.30 
Ol;tGÃO, 02 'U1,9't0AD , 1 15 SUB•IJKO)ADIII:, 00 
12. 36S. S210, 20S'T.OOOO CATEGORIA 3 .3.90.30 
ORGÃOa 02 VNll>ADEa J.5 BUB-UJfIDADEa 00 
12. :)61!1.15210-1:UU.OOOO CATEOcOlUA :) .:) .90.30 
ORGÃ0:1 02 UNIDADE~ 1.8 8UB-UJRDADE1 00 
J.2, 366.S.310, 2059.0000 CATEGORIA 3 .3.90.30 
ORGÃO: 02 VNIDADB, 115 SUB-VHIDADE, 00 
1:2.367.8413.2121.0000 CATEGORJA 3 .3.90 .• 30 
ORGÃO: 02 UNIDADE: Hi SUB-U:NIDADE, 00 
1 .2.:)6J.. 151510-:l!O<S1.0000 CAT c:tOIUA 3 .3 .90.aQ 
ORGÃO: 02 UNIDADE• J.fi 8UD-Ulf'IDADl3h 00 
12, 361.Sl!l10, 2062,0000 CATEGORIA 3 .3.90.30 
OROÃO: 02 UNll>ADB: 16 SUB-UJflDADE; 00 
12 .361!1. 8 •809.20~-0000 CATBCX>lUA 3 .3.90.30 
OROÃO, 02 UNIDADE, 16 SUB. UNIDADE, 00 
J.2 . 3<S5.5809. 21135.0000 CATEGORIA 3 . 3 .90.30 
ORGÃO, 02 UNIDADE, 115 SUB-UNIDADE, 00 
12, 366.5310, 2073.0000 CATEGORIA 3 •• 3.90.30 
ORc:lÃO: 02 VND)ADB: 115 8UB-UN1DADE: 00 
:12. 36 . 615 0.2060.0000 CATBCX>fUA 3 .$ . i!>C) .. 30 
ORGÃ.O :i 02 UNIDADE• J.fi SUB-UXIDADEi 00 
12, 365. 6809, 2069.0000 CATEGORIA 3 ·,3 ,90.30 
Ol;tc:lÃO, 02 'U1,9't0ADB, 1 <S 8UB•IJJfU:>ADIII:, 00 
12. 367. 3013. 2119.0000 CATEGORIA 3 .3 .90.30 
OROÃO: 02 UNll>ADBa 1 7 BUB-UJflDADE; 00 
:&0.30 . <Sl:2,:2.2076,0000 CAT QQRJA 3 .3 , l>0.30 
ORGÃO, 02 UNIDADE, 18 SUB-UNIDADE, 00 

08.244.6740.2090.0000 CATEGORIA 3 .3.90.30 
ORGÃO: 02 UNIDADE: 20 SUB-UHIDADE: 00 
04.122. 203.2109,0000 CATEGORIA 3 .• 3,90 .• 30 
ORGÃO: 02 UNIDADE: 21 SUB-UKIDADE: 00 
20.605.4804.2030.0000 CATEGORIA 3.3.90.30 
ORGÃO: 02 UNIDADE: 22 SUB-UKIDADE: 00 
13.392.3716.2122.0000 CATEGORIA 3 .3.90.S0 
ORGÃO: 02 UNIDADE: 23 SUB-UJODJ\DE: 00 
18.641.3236.2123.0000 CATEGORIA 3, 3.90.30 
ORGÃO: 02 UNIDADE: 24 SUB-UHIDADE: 00 
27.812.3914.2125.0000 CATEGORIA 3 .3.90.30 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MARCOLÃNDIA - PI, inscrit.o no 
CNPJ n" 41.522.269/000 1-15, s ituado na Rua Porfi ria 
Maria de Sou sa n º 21, Centro, oeste ato represeotado pelo, 
Prefeito Municipal Francisco Pedro de Araújo (Prefeito 
Municipa]), brasileiro. piauiense, casado, res idente e 
domicilíado na Rua Projetada, nº SN, Serra do Gesso , CEP: 
64.685-000 - Marcolândia - Piaui, p ortador do CPF sob nº 
184.496.463-91. 

CONTRATADA: ANA KELLES E ANTÔNIA AURJDETE LTDA -
ME, empresa s ituada a Rua Santo Antônio nº 269 - Centro de Picos -
PI, CNPJ nº 22.442.846/000 -14 neste ato representada pela Sr.• ANA 
KELLES DE ARAÚJO BARBOSA, b ras ileira, casada, p ortadora do CPF 
nº 007693. 143-92 e d.o RG n º 2.224.548 SSP PI sócio/administradora, 
residente e domiciliada na cidade de pioos, neste a to Denominada de 
CONTRATADA. 

Valor Global R$ 402.000,00 (quatrocentos e do is mil reais), 
proposta mais vantajosa para a Administração publica Municipal. 

DATA DA ASSINATURA: 04 DE a bril DE 2019. 

Validade: 04 de abril d e 2020, 

1 de l 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PR.FEITURA MUNJCIPAL DE MARCOLÃNDIA 

C. · ,P,J. 41 ,$22,24"/-l- 1!1 
Rua~--de S.,■- 21 - Oe•- - Fc>•< (311) :1439-;Jl74 

Cl:P, 6'.till~ - Mattol- - Pt:.oDI 
Prçfçüyrgmgrpolgn.di.t;l@/ghqq OOUhbr 

Adm. 2017-2020 

EXTRATO DE CORTRATO 

INSTRUMENTO: conuuto n• .,o._ ___ 1._20.,.._1..,2,. processo admlni&trati:vo n'" 
025/2019. 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Ml!::DICOS EM ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE 
ATENDIMENTO TJBAS COHAB E UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE 
DE MARCQLÃNDIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) ME$E$, 
BSPECD'ICAÇ()BS DIC8CRITA8 NO AIIBXO I, PARTE 
IXTEGRAIIT'E DESTE EDITAL PREGÃO PRESE NCIAL Nº 
008/2019-

ftlCUft.O■ -do pro.,..nlente■ do ~ento Ge-1 do lldluniclplo de 
llaN:oU:AdJa -.,,l'Cicio de 2019t RECURSOS ORDDl'ÃRIOB:! 
P'PM/P'MS/TRIBUTOB lt OUTROS DO ill:XltRCIC10 FIRAlfC:EIRO DE 
2019. 

ORQÃ.O: O:Z 'Ul!HDADE: 17 BU'B-Ul'IIDADE: 00 
10.031.6122.2075,0000 CATEGORIA S.3-90.39 

CONTRATANTE: O MUIOCfPIO DE MARCOLÃIIDIA - PI, irt,;,crito 
no CNN nº 41.522.269/0001- 15, situa.do DQ Rua. Porllrla. MArla de 
Sousa. nº 21 , Centro, neet.e a.tx> repreeentndo pelo Pref'elto Municipal 
Pranclaco Pedro ele Araftj'o (Prerel.to lllu.nlclpall. brasileiro, piauiense,. 
casado, residente e domiciliado n a Rua. PrQje tada. nª SN, Serra do 
Gesso. CEP: 64.685- 000 - Marcoldndia. - Pia.ui. portador do CPF sob n '" 
184.496.463-91. 

CONTRATADA: M. ADELAIDE MOURA CARVALHO ME 
(CLDIIAGEIIII) , empre&a situada. a. Rua. Uberato Joa6 n º 589 - Centro de 
Si.moe,;, - PI, CN'PJ n º I 3 .43I.4S1/00012S ne,;te a.to repre,;entruto peta, 
Sr.• Ma.ria. Adelaide Moura Carvalho, braallelra.. caso.da., portadora do 
CPF n º 950.373.654-49, Sócla./Administratlva, re1!11denlle em S.Ltnões -
PI, neste ato Denomina.da. de CONTRAT ADA. 

Valor Global de R$ 258.000,00 (duzent.os e cinquenta e oito mil 
reais), proposta ma.ia va;n.tajosa para a Ad.tnl.rl_iatraçã.o publica, 
Municipal. 

DATA DA ASSINATURA: 04 DE abril DE 2019. 

Vo.lldade: 04 de abril de 2020. 

ESTADO DO PIAUÍ 

~ P4;glol> 1 d<> 11 

PREFE TORA MUNICIPAL D MARCOS PARE. T 
Pra.ça O,.rno Pl.-- Foerrmra, 261, C•n- - CEP: --5-000 
l"Oo.e: (891 3-l- i,:ôlTT - e-.maJJ.: p-u,p~coa. 

P.J: 06.554.133/0001-!l(í 

PORTARtA Nº. 0931201!9, 

O :PREFEITO DO MUNICIP IO DE MARCOS PARENTE, ESTADO DO PIAUI, 
Sr. PEDRO NUNES DE SOUSA, nc;, u~ Q<:t ,;,Ul;l,;, alrlbulç(l,;,'sl k;,gal,;, qU<:t lh,:Mji 1;1/ic;: 

com'811da s por L.el, 

Cc;,m,J<;Jeran<;Jo o que <;Jl,;põe o Estsluto <;Joo; Servidores <;Je M1>rcos Parente - PI, 

em seu art. 70, L ei n•. 107/2009; 

Considerando o que consta no Processo Administrativo 086/2018 ; 

Considerando o Pareo9r Jurld[oo 047/2018fPGM; 

RESOLVE: 

Ar\. 1° - AUTORIZAR e servidora OTACIUA DE JESUS DUARTE, ocupentu 
do c:ergo de PROFESSOR, e usufrui r de LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, 

rotoronto oo qulnquônlo oomproona1<10 ontro 03.03..2013 o 03.03.2018, por 01 (um: 
mês, no período f;Je 01.04.20·19 a 30.04.2019, conforme processo admlnlstn,Uvç 
086/2018, e ,parecer Jurl<llco 047/2018, constante do eludido processo, oom 
fundomonto no ort. 70 , da Lei n•. 1·07/2009. 

Art. 2" - A presente Portaria retroage seus efeitos a 01 de abríll da 2019,, 

GABINETE DO 1PREFEITO DO MUNICfPIO OE MARCOS PARENTE - PI , em 
04 dó ábríll de 2019, 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, 

Pedn> Nun- de Souaa 
Pref~IIQ MunlclPl>I 

DECRE'ro N" 3, DE O:Z DE JAN&IRO DE 2018 • LEI N.210 

Atwl'ID~ ....,.,..«klontll~~d/1-~ 

CIIICUTA I 

A.rt:.iqo lo. - Piç.11 f.berto n'? o~uti1nto v19ent.111, QfD. e ct6d:ito Ad.1.(l i o.Ml •u:pleaen:tai:: tLa 
1:na;lo;r-t ,l ne,1& de M .2 2! ... 12 9, 22 <liatz:.i.bu.ldOI •• :s•q-ubt.■ dot.111ça.e■ : 

8upl1iw~ ( + 1 221.121,,22 
Q2 Q2 01 •aliTNMIAJN.Dl! .. '40NÇ,\lle~ 

- CW.122.00ll7.-.,0IIIIO ~00t00ffflUUÇCUDO,._ 
UAIO,.t1.GQ ~~-l!:eotn-.i1'VA9 

910 -•-....----aoi: ,,ooo ---

Ili aia Ili ~--Dli~ 
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00, --'CIIIGIIO -
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1CIIIGIIIQ 
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eEIMO(IIIDE~Ml~EllOMMIC --Clolll 

DECAETO N" 3 , DE 02 DE JANBI.RO DE 2018. LEI N.210 

1112 ~ IICI ~AIIIAI.IJM.0..ltllllCU.~IE..ltll.EIIBO-,-.; 

313 -,-.- ~008191&1Allla'.~IWll 
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11.IIDO.~, 
l'A: O OCl1 00 
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1II.CIOO.OO 
l'Jl: D 110 aa 

uouo 
FA : 1 110 O(I 

M ll.801.--,IICIIID liWNTEHÇIO,C)OFINOlill.lllC:aW.DEa.wllE 1UOO.OO 
UAX.GII QUT1w;1n11MÇotDI-- - PEl~MIIIC,I, l'.A.: D 214 aa 
114 ,---l'lnlo ■l'lnlow-dO---d0-
11. CIOO --

M 1uo1.-..,- lilANUTINÇAOOOl'IM'OIIUIICIIW. a.~ 111.CiOO.OO 
u..llU0.GD IMTUIIAI. M -..O F A : O 214 GIi 2'M _,,,__,,._ __ ... ___ ... _ 

\15000 ---

., uo1---.0DDD w.NIITINÇA0 00 F1JNIO ~ a. aAjl0i 
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PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE 
PnQjoo,n,,o-

__ ,_ 
-211111 

!!!!!!!li!!!! 

DECRETO~ 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 • LEJ Ni210 

02 OI IIO FUNDO-CIMLOEMllali . F\la 
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DECRETO M° 3, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 • LEI N.210 
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ELEJÇÕ S NTFICADAS PARA O CON ELHO TUTELAR 
DITAL 'ª 001/2019 

A l'Rl!SIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
RIA 'ÇA 00 AOOLES E rT l>E MARCO PARE TE. r.\O uso da atribuição que lhe é: 

conferida pela Lei nº 47/2001, 1oma público o presente EDITAL DE CO...,'VOCAÇÃO para o 
l'mc:e.lso de Escolha cm Data nilicada para membros do Con elho Tutelar para o quadri Snío 
2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 002/ 2019, do CMDCA local. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O Processo de scolha cm Dl!Ul Unificada é disciplinaclo pela Lei o" 8.069/90 (Estawro da 
Crimça e do Adolescenle), Resolução n• 170/2015 do Conselho acional d.os Direitos da Criança e, 

do Adolé:;é.enlc - ONAND , a:;:;im éornó pela Lei 1wúeipw aº 471200! é R'-"Wluçió n"00:212019. 
do Conselho Municipal dos Dirciios da Criança e do Adolescente de 2018, sendo realizado sob a 
re&ponsabilidadc d te e fiscaliz;ição do Ministério Público; 
1.2. Os membro do Conselho Tutehll' local serão escolhidos mediante o sufuígio univcmil, dir,::to. 
secreto e fac;\llt.Uivo do e,Ieitores do mun,c;ípio, em data de 06 de outubro de 2019, ndo que a 
po.o;sc do clcilos e u n:spcctivos suplcntC!i ocorrcní cm d.Kta de lO de janeiro de 2020; 
1.3. Assim sendo, oomo fonrui de dar inicio, regula.menmr e ampla visibilidade ao Pl'OGCSSO de 
Escolha çm Dlim Unificda JNU"ª membros do Conselho Tutclllf pan, o quatriênio 2020/2024, tom-. 
públlco o prc.scnie &lital, nos se,guin.te:s termos: 

·2, 00 CO ELHO TIJTELAR: 
2.1. O Consellio Tuielar é órgio permanente e a.u1ônomo, não jurisdiciolll!l, ene11rregado pela. 
sociedade de zelar pelo cumprimcnt(> dos dircít0& d& críanç& e do adolc=ntc, sendo composto por 
OS {cinco) membro · cscolhldos pela. comuni;uide local J)l\ra mandàlo de 04 ( qualro) a.nos, permitida. 
O 1 (uma) rooonduçilo, mediante novo proce.'l.<:O de e:<:OQ!ha cm iguald11de de e.,oolha com o. demai-. 
prciendcnte ; 
2.2. Cabe aos membro do Conselho Tutelar, agLttdo de fonn.a colegiad11, o exerdcio da atribui~ 
oontidàs no. an. 18-B, p11r, únicol, 90, 3º, inciso li, 9S, 131, 136, 191 e 194, IOdos da Lei n 

.0691!)0, observados o.s deveres e vedaçile$ esiabelectdos por este Diploma, a stm como pela Let 
M11nicipal n• 4712001 ; 
2.3. O presente Processo de Esrolha dos membros d.o Conselho Tutelar do Municip.to de Marco 
Parente visa preencher as OS (cinco) vagas <:A,i·te,1tcs no oo!cgiudo, assim ,como para ·cus 
re.pecüvos suplentes; 
2.4. Por força do disposto no nrt. 5°, in i.so Il, da Resoluçilo n• 170/2014, do CO. ANDA, a. 
cmdidatura devera ser ind ividua.l, não .-endo admitida a composição de chapas2. 

l ••ootl)(lt1>dó pela l,el rt 13.011)/2014, 
2 OBS: A eleição por melo de "ohal)QS" aca llmltimdo posslbllldacles de escolh3 do el or, s8fVlndc> 

assm de desestlmulO à sua participaçl!O no pleilO, -o pela qual dllVé ser e,ilàda. 0,,So, porwntu:ra, 
haja p,evisão da escolha dos membros do Ca>se ho Tutelar por rneio de ' chapas' na lei Munqpel local, 
sugere-$e sua allerar;ão, 
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(Continua na próxima página)

3. DOS REQUISITO BÁSICOS EX1GIDO S DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
ff ELHO T TEL n: 

3.1. Por Ío(V41 do disposto no ort. 133, do. Lc.i n°' 8 .069/90. os cnndi:dotos a membro do Coa.sclho 
Tutela r devem preencher. c.:umulativarncme. o.s seguintes cçqu:is~tos : 
•l R«:onhccid1;1 idoncid1;1d.c mond e civil, oonCutm.e o ~-us.tuto do Servidor Públiw Munieiiwl; 
b) ld"<k: ie,.,0-1 ou supo:rio<<' 21 (vinte e um) .um; 
t:) RéxiJ-ir nQ mm1icípÍQ de: -Ml:U'CQ'."11 l">u..-c.-nie. C(n-npTQvJl.(L. 11iravé:s de d(loc:umtmlQ pçrti11c11tc; 
d) :• "'' q.,;,.e,; eoó> os obriGl'QQeS ele,,o,.,is e ,JO go.:o de seus di~ilos polltieos; 
e) . lar quites com ª" Qbrigaçôcs mili tares (pani. eand.tdato~ do .sexo ma.~culin.o); 
f) ão te:r . ido pcti.all1:ado CO'tYI a die:.'tlltu.1,çlio da fu.oção de membro do Conselho Tutelar, no~ úllirt)O.i. 
05 (cinco) anos; 
g) E."""la.ridadc mlnima cquivalcotc oo En.sino Médio. 
3.2. O prccnchim-cn10 dos re quisitos. legais deve ser demonstra.do no ato da candidatut'a .. 

4. D .JOR.NAD D E TnABALHO E R.EM ERAÇÃO : 
4.l. O.s. membros do Conselho Tutcl&r cxcrccrio suM t1tivid dcs. cm ti:gimc de- dcdi~i.lo cxdu i'Y'ú,. 
<:()m (:11.rgn horari11 de t.rnbal ho de 4 0 111_;t:ns;s !'lõélm1rt11i:s pt1ns o · r1_111dQn.111ne:n to do ó~, ~r:&n p réjub-·.o, 
d.o 1eodime1110 em rc;imc de ploo1ii0/sob,,;oviso, .ssõm como d.a re..lizaçiiO de ou1cas dU. ô,icios ., 
ta.tt:fa..., in.crcn~~ ao órg1io; 
4 .·1.. O va l(n' d.o v e111 irl'llc11to é de u1n (u1YI) sa.l&nic"> :rnloi1't\o vi:se1u:e: 
4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o .servidor municipal., pod.crá opcar entro o vaJo:r da. 
romuncna:çlo do cargo do Con.;;.elhciro ou o valor de seus vcncimcnto...i,.. fie.ando-Lho garantidos : 
a) O retorno ao cargo. emprego ou função que cxc.rcia.. :n.ssim que findo o seu mandato; 
b) A ccmt gcm do tempo de serviço par.ui todos os efeitos Lcgai.St exceto puirn promoçl o por 
merecimento. 

5. DóSl 1_P.EDI LE TOS: 
S.l. .o impedidos de servir 110 me:..no onselbo T .. 1el«< o, eôvj\lges. <»mP"-uheiro:s, -.i.n® que em 
união homoa.fodva,. ou patcnto.s ~ Unha reus., col111.en1I ou por &finidade, at6 o ~iro grau,. 
i"clu..~ive, C1)1,fl)ffl'IC! p revisto n9 mt. 140. da Lei nº 8 _069/90 e á:l'L 15, dii Rc.wlução n° 170/2014-, dQo 
CO ANDA~ 
S.2.. Ex Llilti.ndo cand lda.to..lil impedido.."' de atuar num me~'lmo Cons,olho Tute!or e que obtcnharni 
vota.çik> su.ficiemc: para figurarcn1i entre os 05 (cinco) prim.ciros lugares , considerar-se-á eleito 
.aquc-lc que tiver maLor vota,çlo; o candidato remancsccnl.c sCf"á :rocl:a.s.sificado QOmo .seu suplente: 
imcd.iatot :assumindo na hipó tese de vac:ánciu e desde que não exi~a impcdimcntot 
5.3. Eirtcndc-.sc o impc:dimc:nto· do con:sclhçiro tutc:lu:r c:m rcluçio d outorid de judkhiria e uo 
n:prcscntimtc do rvUa l té:rio Públleo eom tuu;,.Ç:00 11tt J ustiç··. dlà lrtflioei~ e d,u JU!vcruudc d.u rncs111~ 
Q()(Jllln::,-.; 
SA. : • ,ao,b<)m i.mpodido do se i~ver oo l'roe.;sso ~ EscoU;a uoifü:odo o awo;bro do ,;seltio-
1\J.té1ZLr qu:t! 
a) tiver sido crnpo~qado para o segundo mandato eonsc:eutivo atá, o dia I O do janeiro de- 20 13; 
b) tiver exercido o maJldato, cm regime do prorro~. por pcrlod<> inl ntorrup10 supcrl<>r a 04 
(quartro) anos e meio _ 

6. DA OOMJSSÃO E PECIAL ELEITORAL: 
6.1 . O Conselho Municip J dos D ireitos da Crinnça e doAdolcsccntc inst:ituim, no pm;zo de: 10 (dez) 
dios," çontor dll 1mblÍ,;ai o do p~t>tc lld itol, umu Comissoo _i!,pcçi Ide «>mposiçi!o p ritória. 
CatTé n:p~ént.úlo~ do govc:mó e di1 socic<11:.dc civil, p:i:10. l• o ~ -ni~(:i'íó e ooodu(:.iíó do prcscot 
~ de ~Ih•~ 
6.1.. C<,mpelé ai C<,mls.,~<> . a.~p~io.1 J;l,o11oràl; 
a) Ana.li. ar Q:! pcdido:s de rogi~ny:, d.e candidatura o dar amr,.la p.ubHcidadc à rel1u;AQ dQ. eandid.at(}s: 
Inseriu»; 

b) Ricc:c=,:bé:r iSS impu8Ji.D-Çoe.s. 1tpresen1:.t1:dn.$ c:on1:m C:ilirtdida.t0.s. (1 1,.1.é: nàO a1:en.d.am os n:<J l,.lis-ilos c;xiQidos.:,. 
fom.ccendo protocolo ao impugnante; 
ç) Noti.fic"r os çmdid.u;to impug1n1.clo.s. c:on«dcndo•lllcs pr.urao pllrn ,u,,p~Ko.W.çilo de defcs11; 
d) f>ooidir. cm p,-rin'n'.!! itu in!'!.CW1dt1 udmin Li.tnll.iv.at,. 11Gét'Ca dá. itnpu.a;rntJçilO d11...; éílndida.tur11--c, p()d(.'11dO,. 
se noocss.ó.rio, ou ir teslcmllDhas evcntu.almcntc llITOl:adas. detcnnina.- a juatada de documentos e a. 
n:.i:tli?.119JO de oulnis dlliu;éo:çi ·-;. 
e) Realizar reunião dc-gtí.nada a d.ar conhecin1cnto fbrma.l d.&.ii regras da campanha ao~ candid.ato111 
a>ru.i:dcn.dos babilitado ao pleito, que: fi rm11rilo compromi.s:.so d.e re6pcL1 -las. sob pena d,c: 
indeferi rnent:o d1"> reg_Loiit:ro d x ca.ndlda.tura~ ~m prejufa.a dai hnpo:<iiclçilo da" ~llilÇl:M!'S previst.a."i T'i:.111 

lcgjs laçllo l<>Clll ; 
r) estimul11r Q füc;: 'll iluro -i;:nc;.nm iinhum i;:nlo de notiçia.-s di:. füt,o~ ,q1r,.1.c c;:onl!!ll'lt~_111rn violn.çilo dtt ... ~.-. dt:! 
ca.m.p.ainba por p11na dos eandid.aco s: ou A sua ot'dcm~ 
g) AnoJ.is:u.r e decidir~ cm primeira. insttncia administrutiv.a. o s pedidos de impugno.çlo e outros 
ipc,idcntes ooornoo"' no dfa1 d.11 vo111.,o.i'lio; 
h) Escolher o d.ivu.lgar o locais de vomçlio e a,puraçAo de vocos~ 
1) Divulgor, imediatamente · pós A l\l)Uroç4o. o ·ult do oflci 1 do vomçilo; 
j) NótÍficàllr peiii~ltiié:l'lli:I o Minis16-io PL,blié.u~ 01.'n'l'I il iliifCCédbioiH d.cvidn, dé lüdiL.~ il.~ Clilfm-~ d.() 
cCftamc. dias e locais d e reunião e docisôes tomadas pelo colegiado~ 
k) Oivulp.r nmpltt101ClllC o picho 1\ pop1r,.1li.1ção. com o n,tJxflio do e do POOCT ceutivo, 
local. C:jlitnru•ando ao m...Axi.Mo a p&11:ídp.aÇãO dos c: lch:otc-i'. 
6 .3. Das decisões d:a Com.i5.slo EspcGi81l lc:it.oRI c11bc:rá recurso plcné.ri do Con5elbo Munieipa.1 
dos Oirei1<>,; da riauça e d<> d<> le-.;e;;.,,.-, q"e • reuni,á, ""' e,,.nl1c, ,.,..,,•ordio<lrio, I"'"' deeisão
com o máximo de ockridade. 

7. D S ET-AS DO PltOCESSO D E ESCOLHA: 
7. l. O Processo de Escolha paro. membro:..~ do Con.iielho Tuicllll' o bservo.rã o ~al.cndárt o anexo ao 
presente Editnl; 
7.1.. n. cl ho Municipa l d.o.~ 'Direito. dA i"ianç a do Adole:<1~nte. no u....iiQ- d t:l sues a r:ribu.lQQC~. 
faré pubfü~ar cdit ll.is. -específicos DO Diário Oficial o u mc:io oqu.lvalcntc pnra cada um d.as fa cs do 
(JirQÇÇ,_"'8(;1 d.e e,_~lhH de; mernbn.:as do Conselho Tu1çl111r , Q.i~n dQ ~brc; 
a) 1.n..iCJ't.çlS~ e c:n.trep de docum.c:n10.s,~ 
b) .Relação d!c Cflndiduito · inscrito5; 
e:) l_t,.e l.àção r,ire.Liu,in:.r dos ,eand1d1rro -eoo idera<lo.s, bá.bil:it.11do .. . aipó a an ii.Iise do <Joe\lment:0.s~ 
d) Relação de.fm.iriv-a dos candidatos co:nsi.dc-;rados habilitados, após o ju.lgamc-nro de ev-cnruais
impugn•çôcs; 
e) D [a e loca.Is d.e vot ação ; 
1) R=U do prcliminu do pleito, logo 'IPÓ" o cncemu:ncnlo d" ~pun,o;4o; 
(O R.,cs-1,tlla-dó finlll do-p1éit:Of up6~ o j ulgim,cnto do CVénh,121.l.s: impupã.~ e 
h) Termo de "P•o~. 

8. D . JNS RI Ã.O/E TREGA DOS 00 & T O ; 
8.L A participa.çlto no p rc.;.cn1c P rocesso de Escolba cm Data Unificada inicinl'-S<NI pela inscriçoo 
_pO"r meio de requerimc:oto imprcs.so e/ou fomiuJ!.\rio eletron_ico► e sct"â c íetuoid no pn.t.7...o e ruu; 

,condiç&.s e..stabeJceíd.&'l ne..stc ... d .i ra1; 
8.1. A inscrição dos CM1didotos semi efetuada pessoalmente no sooc do Conselho Municipal <los, 
Oi rreil:o:s d A r-iali,,ç,it: é- do A(k,Lf:$Cé1'1lé dé M;àreôS: Pll~nté:, ,à Ruõ3 Ti_rildé:nl.ü, s/n , nesr11. oidAd.e, dU 
08:00 A., 12 :00 horas. de segunda.feira à se><1a.fcira, do d[o 08 de br[I a ·03 de maio de 2019. efou 
por meio d.e forml.lU11cio clctrôn.ko . disporúvcl no -,,~ d Prcfcil\1111, Muni,;lp.lLI de Mw-ç,os P41Tcn_cc .. 
hllR/Jwww 1Tlt1[Ç(p1Õpt1(S11tç,ni,Hov br{ 
8 ..1. Ao realizar a ii ru.:criç.io, o canctldato deve~ obrigatoriamente e sob pena de i.ndcfcrim.cnto de: 
w~ C'.llDdid~tunt-. 111-pl;Cti.ÇD,t"-t oriPmd e oópiit do.s. scpiu.tçs doçu_mcntos; 
a) Can:clra de idenddadc ou doou.tt\Cn1.o c-qu.ívaJcnte~ 
b) Tltulo de clcirort com o comprovante de VO'ta o o ujusrifie11.t iv11 nas. 04 {qm1.tro) ú.lrimas ciei~ 

e) Certidões nep,tivas cíveis e CIUmitaia que comprovem nlb te,- sido oondcnado ou esw
re&PQM<rod<>, oomo mt. pela pràltça do ~ peoai, •dmirusitativa, ou oondut.o ilwompattvel. 
com a fimçio de membro do C<>oselho Tule.la; 
d) Em. sendo eandidalO d.o Se>to maseultoo, ce:r1idlo do quit.oçlo oc.m as obris-ç6cs mili'-
e) ComproV11nte de C'Jlpcriênci.a ou cspccializ;oçio na án:.. da infinda e j uvm.tude. 
S.4. A falta ou i.na.doquação de qual,quer dos documentos açima ,:elaçionados será u:nediaiamonto 
oomuníéáda ao Càndidirto, <lUiO p<>de.-.1 .upri.ta até II dáã•limite pi<ír. immçio de cmdiclt,turu, 
prevista neste Edital; 
8.5. Os documcntoe dcvedo ser CD!rCgueS cm duas vias pan. f6 e c:on....n. 
S,6. Doc\lmen.!03 d.ig:itali;rados Mtlo oon,i,d~ vàlidos, de,de que t&fflbém ~~ 05' 
orlgimw Ou c:i<Utcuteil ápc:DM c:m formato digital; 
li. 7. Evenb.l&is entraves à i_nseri9llo de eancli.dalunll ou ,1 juntada do doçum.entos devem &er 
imcdio!:am.cntc encaminhado.,"° CMOCA e oo Mioi8.tá:io Públic,o; 
11.S. As infomutç6es presla448 e documentos apresentados por oeasilo da lnsai.9lo slo de total 
rc&ponsabilid.adc do c&ndidato, 

9.ANÁUSE DADOC ME :AÇÃO EXIGIDA: 
li.!.. Encc,radQ o pru,;, de in,criçlQ de candidaturas, a Comi'!l-'!ã\, E."{)t'Cial Eleitoral ~ ignada pelo 
CMDCA cfctuári, oo prazo de I O dias, * 1111'.lue da docwnmtaçio exigida neste Edit&I. a,m "' 
~becqucntc publicação da relação dos candidatos in6critos; 
9.2. A rela,;io dos can.didato• iMcrilos e a ~lo m1pc:cti,,,. scd.o CPuroinbMl&S ao 
l\,ful,~o Póbll<:o para ci.er.,.cia, ,:,.o po;a>10 do 7 d~~ a publiçaçlo n,fc,rida oo itc,:i an~or: 

H , DA JMJ'UGNAÇÃO ÀS CA,ND(DATURAS: 
H.l. Qàlquer cidadio podc:ri ,:equen::r a imp11gna,;ào de andidcílo, no pníZ,0 de 5 dias oontàdos dá 
publicaçlo da n:laçlo dos candidalDS inscrito.., cm pcti,;io devidamente fimdamcntad&; 
19.Z. findo o prazo mencionoclo no item si,pra, o candidatos impugnados ~ nodfielldos 
~ente do teor da impupação no prazo 4 di&li-, e<;>mcçando; a partir de enlãc;>, a e<;>rn::r o prw2l0 
de 4 dl&s pua aptCscntar &ua defesa; 
H.J. A Comissão Eçc,cial El.cilOnJ analiAní o teor claa impul!Jl8ÇÕC!O e dcfC!l&!I aprcscnlaclaa pe1<>61 
candid.tos, podendo !iOlicitu- • qualquc,, do• in--.lo• a junblda de doc,umcnlDll e outn.s provas 
do alegado; 
HA. A ·Có:mlssio l!special Elciton.1 teri o pruo de 7 dilí$. ~ do ténnino do p.-uo p..,_ 
apn:scntaçlo de d<>fcsa p,:los candidatos impugnll.ÓI», para decidir sobrc a i~; 
H .5. C<.11cluld.& a lnilise claa impugnações, • Comlsáio Especial Eleitoral fari publicar edital 
contendo a relação preliminar do . candidat,;,, habili~ a participarem do ~ de ~lha cm. 
data Unifica.d&; 
H.ti. As d.cci8ÕCS da C<>mi64o Especial Blci.t.o:ral 5Cdo fundamentadas, delas dcvcnd<> ser dada. 
ciência...,, i:m~,. pu11 fins de inlcposiçio dos ~~-neste .Edital; 
H.7. Dq dcci~s da CollÚNIQ Especial Elcit,;,nl caberi nx:urw oi PlcnAria dQ CMDCA, no pnu.c;, 
de 4 dit.s, contádo& d:a data dá publicaçio do édi.tal tcfmdo iló Íleií\ &íill:nOt; 
H .8. ~tada • fase ~. a Comi~ ~pccial Rlci,tqnd fonl publicar • relaçlQ definitiva do 
candidatos habilitados .o pleito, com o6pia .o Mlni&t&io P6blioo; 
H •. 11. Ocorrmdo falsidade cm qualqu.cr informação ,;,u documento apmscntado, stja qual for o 
momento cm que ...ta fur dC5<10bcd., o candid&lo _. excluído do p.lc:ito, sem pn;jubo do 
encaminhamento ~ fa.to~ à autoridade a,mpctc,nte pan, apuração e • devida =:pon.,;abilizllção 
lcgu. 

ll. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
ll . .l. Cabe ao Pode, Públi.oo, com a 001.abo.-.çl,o dos ÓJ1!ilos de impn,n,,a locais, dar unp ... 
divulpçiô ao ~ de &ciolml desd" o momento da publicv.,;io do J=5Clllc Edital.. incluíndo 
infoanaçõc:,, quanto ao papel do Conselho nrtclar, dia, bonm.o e locais de votação, dcnm, oumw 
mfo~ destuww a UM:gurat a ampla pu!i.eip.çao populu no pleito; 

11 .2. É vcd•da • vinc.,lac;Jo polid pan,clâria elas candid1>t<J.ras, seja a t vós d• indicaç.Ao, no, 
m e.tcrinl de propogand ou inscn;õc,i- 011 m idia , de lcgcnd.n."i- de parti.do..i;. politicos. simbolos, s.Lo:gans. .. 
n.ome:'i: ou foLogra.fias d.e l'.)C~soas que., direta ou índ iretamcntc, de:Hotcm tal vi nculação ; 
11.3. O c:,,nélid•tos podcriio dar inicio il c111Dp.m.b,i, eleim<•I apó • publiccaçilo d <clgçiio definitivL 
dos c.andidato.s b:abihtados, pr<cvisla no item l0~8 dest e e.dita i; 
11.4. A propagand elci1o~ l cm vi,;; e logn;douros públicos ob..<etvõrá, por anato a:ia, o limi= 
imJJ015tos pelo lcgi fação eleitoral c o Código de Posturas do Municjpto, garantindo igu&ldadc de 
condi~ a todos o• e.andid =• 
ll.S. ú ;s Citnd idil~ú :s pod-criio prómovér ~ s.u.u.s. c.oodidta.tu:ru.8 junto "' cl.cito:rc.s, por meio d.e débl1lé.s, 
cnlrCVL,;ta.~ e di~tribulção de panfleto~ .. da.lido que nlo calL\C:m dano ou pc:rnubcm a ordem pi'iblica_ 
ou purtlcul e; 
11.6. As i.nstituÍQÕC!il públ.ica.s ou particulares (escolas; Cfi:mnra de Vereadores.; nídio; igrejas e tc .) 
q ue 1enh.am interesse cm promover debate. com os can<Hdatos deverilo fo rmali~r convilc, a lodos 
aqueles. que cstivc:rcm pto.s IL conoorrca- u.o C11fEO de m.cmbro do Co~lhc.iro Tutelar ~ 
t L 7. O s d1tbatos devcr\l.o ttr l'l!gulamonto próprio a se, apresentado pelos orgonizadoms a todos 
p311ÍCip"'1léS e /l, C<>missilo º'pe<:í•1 ·leítoni.l desigoal(fa pelo ru.elbo mtie:ipul dos Oircí10 cl3. 
Cri llDÇD e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de ontcccdêncin.;, 
11.8. abe à Coitt i ~ • ~pe:(;iw.t E leitQrJI supervisionar x teãl1~.à.Çli:õ dos debates, "t..e:la r'ld.o p&:ra q,re 
.scj11ml,roporcton11d~ igu-ü:is OJ>OrtunidQd.cs todo~ o.s çand:[dato.s nas suas expo içõc.s e rc.spoow.s; 
li,!'. v~ da• prop~anda, ainda que p tuita, por meto dos VGIC\l.los d e, comunic l.)Ao em geral 
(iomlll, dfo ou 1clcvl.s o). lltix , ou1doon, camisas, boMS e outros melo.. mio previsto lie5t 
Edital; 
11. 10. ti. dovcr do candidato J"M)l'"tar .. .s,c com urbanidade duranto a camp :nha eleito 1, s,c:ndo ve-dad.a a. 
p:ropug.nndo irreal ou LfUi..idiosu ou que promovu uhlquc pc::sson.l conlru o.s. co:noorrcnt.c.s-;, 
li.li. N!o sc,rá pcrm ilido qualquer tipo de propaganda no dia da c\cíçlo, cm qualquer local público 
ou oberto o.o público, seu.do que ugl.ome ruçiio de pcs,aoo.s port11ndo instrumento,; de propagando. 
cBn1.ctcriza. IILllnifcstaçio coletiva,_ com ou sem uti lizaçio de velculo.s; 
11 .l2. A violaçoo dos rca:ro do c•mp nha importorá na cos •çõ.o d.o re{lisrro do. caodldJJ.•11ra ou. 
diploma de po,;sc do candidato responsável, pó;; • in 1.a,m1ção de procc(!imcnlo administrativo no
q ual seja ~raotido ao ea didato o exerci cio do con"'1ditório e da 8.Q)pla <lcfe • · 

12. DA ELEI ÇÃO DO MEMBROS DO CONSELHOTIITEL R: 
12.1. A cle i,;Jio porà os membros do C<>n.selho 1\" e lar do Município de M = Pa,cn1e ,e~liur-sc-'
no din 06 de ouiubro de 2019 , dui; 08h il.s 17b.. coofonnc prcsisto no nrt . 139, da Lei o• 8.069/90 e, 

Re,oluçllon• U2/20 l2, do co ANDA; 
12-.2. A v<>taçoo deverá oçorrcr pre&~ncLllmcn1c cm umos c lci:rõoicas ecdídü pela Jus1Iça 
Elcimm l, observadas · • d isposil)ÕCS da.s rcsoluç,õcs aplicáveis cxpodida.s pelo Tribwml Superior 
Eloiloral e Tribon•I Rcsional Eloi10,...1 do E..<tado do car4; 
1'2,.3. As cédul ... p,,na vowçiíó manual ,eriio éla.bón,d..s pelu Cootls:,ao do Espéci,cl "leitorul, 
aclomndo pa.rlmctro..i;, .1timi lare!'i: aos c-mprcgado.! pela Ju.i.tiça Elcíloral c:m sua confocç-lo ; 
11..-4.. 1.flS. e_4b1J1es de voUs.,çào :serão fi~11d:fsS ·tisl.l)S com rcla.ç.~o d.e nomes1 eodir\Ornes, foh)S e número
dos candidatos :a mcm.bro do Conselho Tutelar. 
12.s. As ""'""" NX!q>t<:>ras de votos deV<)rilo lavrar ta segundo m.odelo fornecido p,; la Comis_são, 
E pcc::i.u. l Eleitoral .. :n.-li.s quais serio :rcgis1n.d-.s eventuais in.téroon:ênc-iu ocorrid . .u.s no d ia. da vo~a.ção, 
além do número d.e e leitores votsntcs cm C11da um.a d as uma5-~ 
12.6. Após;, ideoti li~. o eleito, ..,.;s;,,,.r{, • H w de prescn<;(l e proeederá a vot<1«;-i,o; 
12.7. O eleitor- que não w ubcr ou nilo puder u~~-inur, u.sariL a imprcss.üo digital como form.t1 dl 
idei11 ific ção; 
12 .,8. O c.lCl.tor podcrll votur em a.pa u.IS u:m e diduto ; 
1'2~9 ~ No caso dG vota.ç.llo manual. '"'OtQ:S cm malS, de um candida.tQ ou quo oome.nhmn m:,ura.-, que 
n~o permitam aferir • V<>ótadc do clcilot sedio a_n-u.lado , devendo ser coloeados cm envelope 
.separado, con.ronnc previ to no rcsulame.a.to da. e leição; 
12" IO. Será tam~m oon. idcrado inválido a ,1010: 
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a) cuja cédula contenl:ta mais de OI (um} candidalo assinai.ado; 
b) Cí.lja ~dula o.ão estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 
e) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 
d) qu.e tiver o igilo violado. 
12.l . Efctl.U!.da II ap11raçio, serão considcraclos eleitos os OS (cinco) c11odid1!tos mai votado 
re.=lvada a ocorrência de alguma du vedaçõe.~ legais acim referida.~, sendo os demais candidatw;. 
roDStderado suplen~ pela ordem de vomção; 
12.11. Em CllSO de empHle na varação, ressalwda a exi !ência de outro critério p~io na. Lei 
Municipal local, será considerado eleito o candidato com idade mais el.evada. 

13. D S VEDAÇÕES OS CANDfD TOS D Ri 'TE O PROCESSO DE .ESCOLHA: 
13.t onforme previ,s10 no art. 139, 3°, da Lei o• 8.069/90 6 vedado ao candidato doar, ofereoer, 
prometer 011 entregar ao eleitor bem ou vanlllgem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor; 
13 .2. É também vedada a prática de condutas abusivas 011 dcsleais que acarretem vanrascm indevida. 
ao candidato, como a "boca de uma" c o !Tan$portc de clciton:s, dentre outra prcvisms na Lei n" 
9.504197 (Lei Eleitoral), poi ' eroboí\l !lGo Cál'\téleri= criDíe el~ tol'\il, imporlllm n11 viol(l(,.'-'10 do, 
dever de idoneidade moral que se constitui num do rcqui itos elementares dás candidaturas; 
13.3. Os candidato que prnticarem quaisquer das condutas n:lncionad.as nos ilens anteriores. 
durante e/ou depois da campanha, ioclusi vc no dia da votação, ter.lo cassado seu rcsistro de 
candidatum ou diploma de po$SC, sem prejuizo da apuração dn respon.snbílidade civil e mesm.o
crinúnal. inclusive de leroeiros que com eles colaborem; 
13A. caberá à Comissão Especial Eleitoral 0 11, após $113 dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir 
pela cas.11a.ção do regi~tro da candidabtra ou diploma de~. apÓ" a instauração de procedimento
administrativo no qual eja garantido ao candidato o cxercicio do contraditório e da ampla defesa, 

14. DI LGAÇÃO DO RESULTADO FI AL: 
14.l. Ao final de todo o Pro=o, a Comilsão fapecial Eleitoral cncirminhanl relatório ao CMDCA. 
que fará diwlg;ir no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nomec do 05 (cin,co) candidatos: 
eleitos pilfá o Conselho Tutelar e , us respectivos suplc,nt.es, e,n ordem decrescetltc de votaçlio. 

15. D POSSE: 
15.l. A po= dos membros do Conselho Tutelar scn\ oonccdirui pc.lo Presidente do CMDCA local,. 
no dia IO de janeiro de 2D20, ronfotme previsto no arL 139, §2", da Lei nº 8.069/90; 
15.l. Além dos OS (cinco) candidatos mais votado , também devem tomar posse, pelo menos, OS 
(cinco} suplentes, também ob.servacla a ordem de votação, de modo a assegurar a continuidade no 
funcion.amenm do órgifo em caso de fé.rias, licenças ou impedimentos dos titulares. 

16. DAS DlSl'OSIÇÔE FlNAlS: 
l 6.1. Cópi~ do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleimral dele decorrenles "erão
publicades, com destaque, no órgão oficiai de imprensa, no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de XXXXX, bem como afixadas no mural da PrefeJtura Municipal, da Câmara. de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutcl.ar, do Conselho Municipal do Direito da Criança e do
Adolc.o;cenle (CMDCA) e dos Centros de Referência de A.-;sistência Social (CRA ), Centros de 
Rcferâlcia &pccializado de AssistEncia Social (CREAS), Po to de Saúde e Escolas da Rcd 
Pública Municipal; 
Hí.2. Os caso omissos cer'<IO re;solvido. pela Comi ão Especial EleilOral, ob.<iervadas a, not'IYUISà 
legais contidás na Lei Federal n• 8.069/90 e na Lei Municipal n• 47/2001; 
16.3. É de inteirn respon.<iabílidade dos candidatos Bcompanhar a publícação d.e todo., os atos, editai 
e comunicados referentes ao processo de es(;O[ba em data uoificada dos me-mbro do Conselho, 
Tutelar; 
16A. É facultado ao.~ candidatos, por si ou por meio de represen tanles credenciados perante a 
Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar d.o processo de escolha, incluindo as. 

cerimônias de lacração de ums, votação e apuração; 
16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 4S (quaren1a e oito) horas antes do pleito, OI (um) 
-representanre por local de votação e O 1 (um} representlmlll para acompanhar a apuração do voto e, 

elapas preliminares do certame; 
16.6. Os trabalho da Comissão &pecial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final 
contendo as intercorrê11cias e o resultado da votação ao CMDCA; 
16.7. O deSvumprimcoto das nonnas previstas neste &!irai implicacâ na c1eclusão do candidato ao
proce.%0 de eooolha. 

Publique-se 

E.ocamiohe-se cópias ao Minirtério Públioo, Poder Judiciário e Câmara Municipal locais 

Marcos Parente; 2-2-de m.arço dt 2019. 

Flávia Marisco Simões Pires 
Pmidente do Cl'IIDCA 

PREFEITURA MUN. DE !MIGUEL ALVES 
RIJA "'.ARIANO MS~oes, 33 • CE~TR.O 
06SS36,4.00:ll.a7 Exerati'o: 20,e 

DECRETO N,0 47 , DE 03 IDE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N,815 

Abre no mµmento ~ te aédifJJ adidoni1/ SIJJ}lemt!llrar e~ Oll!ra, providêndar 

O(A) PRF.Fll!TO(AI Mt/lHClPAL Dll KIGLIEL A~VES, no uso de suas atribuições legais . 

DECRETA: 
Artigo lo . - Fie., aberto no orçamento vi gent e, uoi crédito adicional sup eiaentar na 
impottâllcia ele R$22.100,00 distribuidos as seguintes dotações: 

SUplementação ( + ) 22.100,00 
01 OI 00 CÃl,IARA MUNICl'AL 

01 .001,0001 .2001.<ICO) IWIIJTeNÇÃO eFUNOIOAA!lãll Oº" cAI.IAAA AUWCIP~ •~400.00 
3,t.5(1,11,W \/SlCUIIErfTOS E \IANTA!JSj$ FIM,S • PE$SaAI. CIYI~ FJI,; O 001 0C 
001 RetusosON!in.llffl 
100 Ol1 AllMINISTRAÇÃô 

01 .001,0001.2001.ooo:i IWIUTENÇÃO e FUNOIONAll--âll O O"- cAI.IAAA Al,INICIP~ ,:)1),00 
3,1.00,1l00 OSRIGAÇôES PATRONAIS F.:R.: O 001 OC 
001 R6Qno$0!,jin,jJi:ls 
100 001 AllMI ISTRAÇÃO 

12 01.()31.0001 .2001.0QXI t.lA..'IUTENÇÃO E FUNQIONAA1!3NTO OA cAI.IAAA AUNICI?> Ul0,00 
SJ.00.1-tOO O!W.S - CML F.R.: O oo, OC 
001 ~O!,jinéJiol 
100 001 ADMINISTRAÇÃO 

14 01.001.0001.2001.000J IWIIJTeNÇÃOE FUNOIONAMBNTOOAcAIAAAA AUNICIP> 2&l0,00 
3;3,90.3~00 SeJMÇOS oe CONSUI. TOIIJ<I. FA.: O 001 OC 
001 ~ON!llérlos 
100 001 AllMI ISTR.\ÇÃO 

Artigo 20. - O crédito aberto M forma do artigo anterior ser, coberto c01D recurs.os 
provenientes de: 

Aoo1aç:Ao: 

01 01 IXI cAl.wlll t.lU IPAL 

01.031.0001 .1102.0000 
4.4.!i(),52,00 

REFOR!.IA, Ar.,Pt.lAÇAO E ESTRUT. 0A CÃMAAAM NIOIPAL •4-500.00 
E PAMENTOS :fl.tATERIAI. PERMAN.ENTE F .ll Grupo: O 001 00 

001 Flecu!SõS Onlinârios 
100 001 ADl.lJNISlRAÇÃO 

1 S 0Ull1,0001 .2001.0000 ,-,Jt.NtmNÇÃO EFUNOtON.AAIEiNTO OA. CÃMAAA.,M N!CIPA.l ,17.600,00 
3,l!i0.3$,00 o~os SSI\\IIÇOS oe TmOOROS • PESSOA flslClt FJl Grupo: Q 001 00 
001 Fõacursos orn-
100 Ol1 /J)UJNISTRAÇÃO 

DECRETO tf 47, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI N.815 

Anulação I ·) 

Artigo 3o.· 8ste decret entra em vigor na data de sua pub icaçào. 

MJGUEL ALVES, 03 de dezelltro de 2018 

MIGUEL BORGES DE O JUNIOR 
PREFEITO UNICIPAI. 

·22.100,00 



279

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII 279

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MIUN. DE MIGUEL ALVES 
R\lA ""..ARIANO MENDES. N'· 3l • a!:INT.R.O 

065536u10001.a1 - 20,e 

DECRETO Nº 32 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI N.81I5 

Ab«:no ~ ~ aéditoi1dldonill supfemenli1r edi1 outr.,:,pro~:, 

OIA) f'R&Fll!TO CA I MUNICIPAi. 0G MlG01'1 Al.1/E:S, ao uoo de "UH ati,.loo.lções le9ais. 

DECRETA, 

~tigo lo. - !FiC'-0 ~berto no o~ç~mento vig•nte, u c:~édito o.dicionol :1 1,:1p l mentor; n~ 
impo.r-t.&ncia de &G-3 .614 . 598 , OJ dl;,t.ricbuídoa a.,s se9uintes do,:.aç>Oea: 

S..plema111891o ( +) 

01 OI 00 c:AMARI\ MUNICIPAL 

1 o 01 .001 .0001 .2001.0000 W.N~ÇÃO E FUNCICIM""-6NTO D" CÃIAAAA MUNICIP• 

Q2 OI 00 

26 

3.3.li0.3&.CI) O<ITROS SER'lltÇOS oe ~O!:l~S • PESSO.. !'1$1CA 
~ __ o,,,.,.,.,. 
100 001 l\llMINISTRAÇÃO 

aABIJtE'Tt 00 PReFEITO 

OU22.000!l .2041 .0000 W.NllTEHÇÃO DO GABlll'.ETE DO PRE'EllO 
3, 1.$1), 1 1 00 ve..cu,,e..roe e VANTAGE><8 ~,w . PE880AI. OIVIL 

())1 --°"' ....... 100 001 ADMINISTRAÇÃO 

oc.,22.-=•.0000 W-NU'lelQÃóOOGAe,.,ere oo _e,10 
3.J.&0;36.00 O\JTROS SEFMÇOS DE TERCEIROS - PESSO.. fiSICA 
001 Ro<>nooOnlônllrloll 
100 001 .-01.llNISTRAÇÃO 

Cl2 00. 00 COtlTROl.ADORlA GERAL 00 MUNICIF10 

$1 

Q2 °' 00 

70 

0<.,z.-.0010.aill:).«JOO W-Nl,IT çAOOAil ... nv,=es oe co., OLe"' ro0 
3,1,90.1 t 00 -ve.CiMElffOS E VANTAGftJS FIXAS · PESSOAL CML 
~ Reoúnlooo Onlônllrm 
100 001 .-0MINISfflAÇÃ0 

SECRETARIA MUNIQPAL DE ADfi M1STRACAO 

04 .122.0005.20<0.0000 MAN~ÇAO DOS SEFMÇOS DE ADMINISTAAÇAO GéAA 
3.1.90.11.00 VE~ClMEN'TOS E VANTAG'EHS FIXAS • PESSOAL CML 
001 ~OtdiMll'bt 
100 001 ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0005.204().0000 W..'lllTBIÇÃO DOS SUFMÇOS DC AIJMIN!$TRAÇAO GllRA 
a.).00~ 00 OU'fflOS SeR'lltÇOS Qe -~ • Pesso,,, JURIOICA. 
oo, _,_OnU,"1,IQo 
100 001 ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nº 3.2, DE 03 OE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.81I5 

02 04 00 SECRETARM MUNIOPAL DE ADMINISTRACAO 

04.122.0005.20<0,0000 MANllTBlc/lO DOS SEFMÇOS DE AIJMINfSTAAc/1() GéAA 
3.J.&0_•7 00 OB IGAÇ()ES TRIBUTARIAS E OOHTRJBlJTWAS 
001 ~Qn;liMl'lQf 
100 001 ....iMINIST"-".ÇÃO 

a:à e,; 00 SECRETARIA MU ICIPAL DE l'UWtÇAS 

10I Ol.123.000U!l81.0000 MI\Nl,ITE}jÇAo DAS ATIVIIW>ES DE GESTÃO F9WICEIRO. 
S,1.&0.11.00 \ll'HCl"1EH'fOS E VI\NTI\GftjS FIXAS -PESSOAI..CIVIL 
001 ~Or.;l~IIOt, 
100 001 ADMINISTRAÇÃO 

120 04.123.0009.2083.0000 óDMI ISTRAÇÃOOl<Dlll1DA1tm,Rt<• 
•.6.90.J 1.00 PRINCIPAL DA Dtv:10-Á COl'fTRATUAL ~GAiADO 
())1 --OnllnOrloll 
100 001 ADMINISTRAÇÃO 

141 12-ll81 .0000.2202.0000 .W,l,ITE)jc/1() E DESEINOI. Vl~TO DO ENSINO Flltj[W, 
3.3.90.38.00 O<ITROS SERVIÇOS DE TERC!EIROS • PESSO.. RSICA 
001 ~~i!'iéllOt 
200 000 E<lw<:OÇ;I<> 

,., 12.!151 .0032.22«1.óOIXI AÇÔI:::$ 00 fi'ROGRAM. .. NACIONAL ~ Al.lt.il i!NTAÇÃ.O l!:SOI 
3.3.li0.3000 WITl!RIALDECOHSUI.IO 
111' Tran~de Rtlcu'loldo ffiDERMIWIAIMaoPHAE 
200 100 C:VLAOO A EDUC-.çAO 

1$6 1 t!l61.0l)l2.1246.0((I) AÇOES 00 PROGRAMA SA.l.,lRIO ECMJCAÇAO • QSE 
:,.:J,.{il[J-31).[J] MP.TI; 1A1.. OI; CONSUMO 

11~ Tr•n-CI0--.0 
2llO 100 Vl..SC:VLAOO A EDUCAÇÃO 

02 06 02 AJNDO DIE t.W<lJTENÇÃO E DES. DO 8'SINO BÁSICO 

211) 12.3111 .G030.2201.0000 ~SMUNERAÇÃO 00 MA.G1ST~AIO - ENS. FUNO.,,.lâNTAL-tl 
l , 1 .~ 1 1.00 \IEHCU,,ENTOS E VA.NfM)0,18 FIXAS - PESSOAi.. CIVIL 
110 TIWD!trirdn do R..INDl!B- • Corib'oill! Ur:ík111h:ii 
%lO 000 FU..OEJI • '-l>gl,ll,rio 

2-25- 1'2..361 OOXl ,2203 OOXI MA..".IIJTEJ,,IÇÃO IE DESE.NVOt.VIME.'NTO DO EiNS FUNDAM:EJ. 
3 ,1,liQ,1 11)) \OEHCU,,ENTOS E VA.NTM)O,lij Fl><.A8-PE~OAI.OIVIL 
110 Tmn~dnR.INDEB 0 Coriln:Jkl lJniftc.Di:i·c 
240 a:xJ FUl,IOEB - OulMfl 

3.644.598,03 

3.%!0,00 
F.J\; O 001 CC 

33.m,oe 
F.ll.; O 001 CC 

11(11;.(IO 
F.R.: O 001 0C 

u».oo 
f _R : O 001 0C 

46.290, 10 
F".R : O 001 O: 

"40,936, • 
FA: 0 001 C:C 

36.7611,+; 
FA: 0 001 0C 

21.$12;~ 
F.R.: 0 001 0C 

<17.351,13 
F'~R.: 0 001 a: 

18.973,18 
F.R.c O 001 0C 

l0.529,71 
FA: 0 111 a:: 

10.i1z77 
F..R.: a 1115 0::: 

l .74473ó,70 
FA: O 110 0C 

?.54137,n 
F,ll.: 0 110 0C 

DECRETO Nº 32 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI 14.815 

02 05 02 AJNDO OE tl.M-UTE~ E OES. DO ENSI~ WICO 

1us1.oc»:1.=.<Nm 
3.U0.1a.00 
1 o 
2AO 000 

f.\ANlJTVlÇÃOEOESeNVOLVU.IE)ITOOO ENS, F\JNO,W5" 
06 JGAÇO~ PA TROfWS 
TronslldnciatdoF\I OES - Conl!Olo ~ 
FUNDEi6-<>.-

1U'l1,oc»:1,221)3,<Mm MI\NI.ITEJjÇÃO E OES5111/0LVUJE.Nr0 00 ENS, FUNOAAllãl-
l:U0.38-00 OUTROS SEIMÇOS OE TEROEIROS • PESSOA JI.IRIOICA 
110 lran:lf~ncmdoF\li,iOEs - Conlrolc ~o 
2:40 CIJO FUHCIEB . ~ 

02 l:ll 01 FUNOOMU IPALO ASSISTENCIA SOCIIII. -FMAS 

• D 

02 1D 00 

02 14 00 

- .0016.2125.000'.I ii.,PLAHTAÇÃO E ,f-UT. 00 CENTRO OE REFERàtC ,o,, 
l.lil0·.36..00 OUTROS SEFMÇOS DE TERCEIROS . PESSO.. FfSICA 

3 1 TranslllftOOGI <19 ReoulWI cio FNAS 
~ 100 CUL.-oOAASSISTEl«:IA 

08.244.001821«1.000'.I 
l l .ll0,1100 
001 
.00 000 

w.NllTEHÇÃO DA SECIIETÃRIA OE ~CV>. SOCIAL 
VE;H !IAEITTOSEVA..'fl'AG $FIXAS-PESSOAi.CiViL 
-o,,)"14,t;,, 
A,ololl,ncl,Sociol 

SECRET. ~ OE "°-'<ICUL URH AB.lBTE EITTO 

20.~ .= -~ .000'.I 
3. .90.1L00 
001 
100 001 

~WIIJT9jÇÃ00.o\S -'TMOADESOE PR00UÇA0 E IIBMTE 
~ Effl'OS E ~AflTAGllNS f l)(AS - PESSOAi. Cl\11L 
Roanoo0"2in.!rio!l 
AOl,IJ ISlRAÇÃO 

SEC.MUN OE os~ seR.V. :PÚSUCOS e s~e.,r.,AENTQ 

1~1.00t:1.=.<Nm 
3,1,lll),11,00 

001 
100 00 1 

MI\NI.ITEJjC,l.o °" secRErAA,.,\ oe oeAAS 
\l'5N !IAEITTOS E VA!ITAG5NS FIXAS • PESSOAL CIVI 

~-~in.!ti:ot 
l\01.ilNISl!IAÇÃO 

23,791.07 
FA; O 110 C:C 

lll,~10.62 
FA; 0 110 C:C 

11.124,T;l 
F;R : O ~1 1 CX: 

23.770,09 
F ; 00011X 

12 •2&.oe 
FA: O 001 CC 

11.1~2.<IS 
F,R.; O 001 IX 

575 15-'51 .00'11.Zl31.000'.I ~IANlJTfHÇÃO DASECIIETÃRIA OE OBRAS 21 .Sl5,07 
l3.00,3Q00 ~'Alell,l,J.OE CONSUMO FJl.; 0 001 C:C 
001 R«utoooOnlin.!rm 
100 001 ADMI ISTRAÇÃO 

DECRETO N,0 32 , DE 03 IDE DEZEMBRO DE 2018. LEI N.815 

02 14 00 SECA1UN OE OBRAS, SERV. f'llBLICOS E S~EA.'AENTO 

812 2U~.OOM.2111l0 .0000 t.Wl~ÇÃO DE IIEDE DE ENERGIA EI.E.TRIC'" 
3.3&0.31100 O\JTROSSERI/IÇOS DE nRCaROS - PESSO._ JURÍDICA. 

630.229,92 
f _R.: o 115/J 0C 

~ Oune ~ada lalfM III oonl'llu6ç681 
115® _ ..,,,....._ 

632 10,301 .0020.218:J .OIIOO MANl,ITE)jÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE S.WDE 111.241,68 
3.1.00.11 00 VENCNE.ITTOS E VANT~S FIXAS . ~SSCM.CIVIL FJl: O 001 OC 
001 --Onj"4rloll 
00D 000 SOO<k> 

838 16.301 .0020218:l.OOOO W..'l~ÇAo DO FUNDO M\INICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30,00 ..._TER""- DE CONSUMO 
210 J...,_óo _<Jo 91,1$ 
000 100 NCULAOOASAU!lE 

10.301 .0020.21&:l.OOOO W..'ll,ITE)jÇÃO DO AJNDO M\INICll'J.L DC ~DE 
3,3.90'3&.00 OUTROS -SERVIÇOS OE-~$ - PESSO.. FISICA 

M.316.60 
F ; O 210 CC 

210 T.,....191Jtncin dl RIMM'los di=i SUS 
00D 100 C:VLA.OOA$AIJ0 

10,31)1 ,00.i),itEl).O(I)) ,...,. l!fE)jÇÃ<) DO AJNDO " .UNi(:IP,.._ O $Alll)E 
3.3&0.39.00 O\JTROS SERI/IÇOS DE TElROEIROe - PESSO._ JURÍDICA 

1~7~ 
F.R.: O Z10 CX: 

210 Tnn~deRll!anMdoSUS 
))O 1(1) NCI.J!.AOO A $AIJOE 

10,31)1.0025.tl9o,O(I)) AOOES 00 f"llOG- OE /IGSITeS C~UNITAAJOS oe l ~$31,2$ 
3.1.G(J.11.00 VENCiMDffOS 6 VANTMit.lS FlXA.S. PESSOAL CIVIL F.R.: O 210 OC 
210 T,,,,_do ,_,_llo SUS 
3IIO 100 C:VLAOO A SA.UDE 

68 10,301.0025.2100 .0000 AÇOES DOMOORAMI\SAOOE DA FMIIUA-PSF 4.1539,2:3 
3.1.90.11.00 \/BIC!MEITTOS E VANT-S FIXAS . PESSOAi.CiViL F.R.: O 21D OC 
210 T...,,t_óo_,t,SUS 
300 100 CULAOO A SA.UDE 

16.301 .0025.2190.0000 .o.coes DO MOGRAMA DE ASSIU PSICOSOCIAI.. CAl'S 11.821,76 
3 ,).li(J,36,00 OUT'ROSSERVIÇOS QE TeROEIROS - Pesso.. l'ISICA FA; O 210 CC 
2'TO l ~ll!atinan ct., ~ . d'o .SIJS 
XlD 100 ClJLA.00 A SAUDE 

Arti go 2o .- O crédito aber-to nil forma do artigo anterior' :J.O l'á -coberto com r ecurD.oa 
ptove.nie:t'lt:.es del 

AIIUlo,;..io: 
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PREFEfflJRA MUN. DE MIGUEL ALVIES 
RUA ""-'RIANO MENDES. ti'" 33 • CENTA.O 
08SS3Gt4'0001-8J - 2018 

DECRETO Nº 32. DE 03 DE DEZEMBRO DE 20118 • LEI N.81 5 

OI OI 00 'CN.IARA MUNICIPAL 

01.031.0001 .200>.0000 .......UTENç.lO E l'UHCICIN.U.1EN'TO DA CÃMAAA MUNiCIPAL , 15').000,00 
3.U0.1',00 VENClt,!!!NTOS E V..,,,.AG5N$ Fl>tl'S • PESSOAL CMI. F,R, Grupo; O 001 oc 
001 Roc:IWWOI OnUnlirioti 

00 001 AOMINISTRAÇÃO 

G 01..031..0001 ..21»1i.OOOO MAN!UTENç.lO E FUNCION.U.IEN'TO llA CAMAAA MUNiCIPAI. 0 100.ttlO,OQ 
3.L90.13..00 OIIRJGAÇÔES PATRONAIS F.R. Grupo; O 001 oc 
001 Re<utl080Nlinlll'I08 
HX:1 001 ... DMINIS'TRAç,10 

16 0 1..031 0001.2001-CX)l)O MI\NUTEHCÃO E .UN IEITTO D/\ c.llMAA MUNICIPAi. -SO.(XK},00 
13..90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JU IIJICA f.R. GA,>o: O 001 oc 
001 RecwlOOONlinll/108 

00 oo, "D1-INISTRAÇÃO 

02 01 00 GABll,ETE 00 PREFEITO 

:V 04~122.0005.204 .Cl'.I00 =~'lf~p~~"ifE 00 PR!!FElfO 
.. , ... axt,IXI 

3.UM).13..00 F.R. Grupo; O 001 oc 
001 Raar.môrdindrba 
tOO (11)1 ADIJINISfRAÇAO 

:!2 0•'"122.0005.204 .0000 r.w«JTEHÇAO DO GAIIIKCTE DO FffllFOITO -10,<30,88 
13.IHlJ!llOO OUTROS SEFMOOS DE TERCEIFIOS , PESSOJ\ JURIIJICA f .R. GA,)O; O 001 oc 
001 -ONlinllnoo 
too oo, ADIJINl!llfu,ÇAO 

02 02 00 PROCURAOORIA G~ 00 MUNlclP'tô .. CM.122.0005.20<3.0000 MI\NUTEHÇÃO DA PROCUIW>O MUNICIPAL •1,000,00 
1UI0.1ll.OO OIIRJGAÇOESPATRONAIS f.R. GA,)O; O 001 oc 
001 R4w>olONI-
too 001 ,._DI-INISTRAÇÃO 

02 03 00 CONTROUOOR!À ~IW. DO MUNDCIPíO 

1:2 o-1~1240010.209D..COOO JMHUT~f<ÇÂO D"3 ATIVIOAlleJ Cilã CQ!'TROL'E lffloJRHO -3.000,00 
1UI0.13.00 OBRIGAÇÕES PA RON.i\JS f ,R. Gn,po: O 001 oc 
001 Rew"I080fdinarlo8 

00 001 AOMINISTRAÇ.,\O 

02 CM 00 SECRETAAJA MUNICIPAL DE AOMI mACAO 

a1 o.. 1 n,(l(IQ!j, 10<~ OONl$TAWAO e MANl.lfa<OAO oo ,.,.,.l0)(>.RIF,.oo Mu• ,0,I -®.000.00 
"4.-4 .90 52.CIJ IE:QUIPAME.NTOS E MATeRJ~ P~lDIT F R ~ • O CIJ1 IX 
001 R4)ÇUnJ,(l(IONjifUlrio(i 

00 001 ADI-INISTRA.,;:AO 

DECRETO Nº 32. DE 03 DE DEZEMBRO DE 20118 . LEI N.81 5 

02 04 00 SECRETAAlAMU ICIPALDEI\OMIN 1RACA.O 

63 

65 

71 

77 

il0 

04,1tt«/05,IO<G,OOOO ~AA,.<A 1)( ~~TIV,ÇÃO O,. P-T1JAA -1•,000.(1) 
:USO 39,00 OUTRQS SEFMÇ,OS DE TERCEJROS • PESSOA JURICIICA FR, GNl>O: O 001 OC 
001 ~Ordinarlotl 

00 001 ;.DM1N1STRAÇ,\O 

0<.1Z.Z.0005,ICM&.0000 
◄,4.IIUl,00 
(1()1 

00 001 

1noo05,-..0000 
3,,1,lHJ13,,[JJ 

001 
00 001 

o..1n 0005 -0000 
3.$.901-,(1) 
001 

00 001 

04..122.0005,2')40.Q)O(I 
◄i◄:.8015-Z.IXI 
001 
100 001 

04.1 n.ool'l!!.lCM<.allló 
:uso,,o,oo 
001 

00 001 

0..12U)(/Q!.2CM<.000Q 
:u.90.36.oo 
001 
100 001 

2ü22.0CM'i!l.211~ 
:u.903;1,oo 
001 
100 001 

214.1'22.000l!l.21196.0000 
:U.903$.00 
001 
too 001 

ES'TRUTlllRAÇl\0 0A 5iECffiaTARI0.0E 1,DMINUHRAÇÃ,0 ·1,2:IIU< 
OIIRAS E IHST.',!J\QOES f ,R, GNPO: O 001 OC 
fltwoooOl<llnGrloo 
"DI-INISTRA.(:AO 

h!"J<IUTE,<ÇAO Doe SERV1ÇQS 01;A0MIS'1STRAÇÃ.O GEAAI. ,5-J(ili,44 
081U!GAÇ0es PATROHAJS- F R Grupg; o OJ1 a: 
-Ol<lln4rloo 
ADI-INISTRA.ÇÃO 

W.NOJJ Er,ÇÃO ~ 5EIMÇQ<S OE.OOMIS~O GEIW. -1$.000.00 
OIMIIA$ • Clllll F,Fl, G,,.,po; O 001 CC 
R«,aswmônllndrloo 
ADl,INISTRAÇ.,\O 

MANUTENÇÃO OOS SER\flÇ06 Q1; ..OMINlS'M.AÇÃO GSIAL • 10.000,00 
E:QUIPAM~NTQS ~ MA.ll:RW. P-'~T~ f ,R, !JNPO; O 001 OC 
F:!'9CWWl!I ôrdlndrbt 
ADl,INISTRA.ÇÃO 

flEAtttAÇAO oe CONCURSO Pó:!!.uc:o ..25.000,00 
MATER:11\1 DE CON:SUtl.0 F,R, Gn.ipo: 0 0)1 0: 
RCCUl1'Kll'lôrd1M~ 
ADl,INISTRA.,;:AO 

REAutAç.lO D!! CONCURSO p(; UC:0 
OUTRQS SEFMÇ,OS Df; TE:RCEll~OS - PESSOA Fl$1ç,. 
F:!'9C1.n011 ~ l,uiriot 
AOMINISmo\.ÇÃO 

MANUTENÇÃO DAS ffl.EO()_"U ICAQOES 
OUTROS S RVIÇOS DE: Tl;lRC IROS - Pl;SSOA .JURIOICA 

~Onhru1J'10fl 

"OMINISTRA,;:AO 

l,V,NUTENç.lO DE SI.W. DE 1V 
OUTROS SEINIÇOS OE TeR,CEIRO$ • PESSOA l't$1C,. 
Rcas.mônllndrloo 
AOMINISTW,ÇÃO 

-,~000,.00 
F,R, GNPO: O 001 0C 

~1112,7'1 
FR, Grupc; D 001 a: 

_,, .780,00 
F.R, G,,.,po; O 001 CC 

02 05 00 SECRETARIAM ICIP OE F!NA.NÇAS 

11 5 

DECRETO Nº 3.2 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI N.81 5 

04, 1 ~3.0009.=.0000 
13.90.39.00 
1140 
UXJ 001 

MOl)alH/lAÇÃO 'DÁ AllflE~ fflleUTARIA 
OUTROS SEFMÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIIJICA 

°""''~do .... -. ADI-INISTRAÇAO 

• 1:1-301,'1'3 
F.R, °""'°' O 9'0 CX: 

02 06 0 1 EOUCAÇÃO · OUTROS PROGRAMAS 

1~ t 2.311Ul030.1200.0000 00~. A.-..Pl."'-ÇAO E RECUPERAÇÃ00E UNIIWlES ,20.000,00 

135 

138 

150 

160 

◄.4.905t , Cll OSAASE INSTAV,OÕES F,R, G<w<,; O Cl)i OC 
001 Recwl08ônlinllr1oe 
200 000 Educeçéo 

• U&i.ooxl.m2.0000 
11..90.0.,00 
001 
200 000 

2..3111.0030.2202.0000 
ll.90 1',Cll 
1118 
200 1(10 

t 2.3111.0030.2200.0000 
13.90.~.00 
001 
200 000 

, 2.3111 0030.2202.0000 
l3.803i>.Cll 
001 
100 000 

2.3111.0000.2202.0000 
U .90.52.00 

IS 
200 100 

MA.MIJTE~ E 0ESE~LVIMEm'O 00 ENSINO RJNOA.IIE - 1 $.(l()0,00 
OOffTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMl.....00 F,R, Cin,po: 0 001 OC 
-Onlinlll'I08 
EducaÇl!O 

JMHUTE C~ E llESEffl/OLVIMENTO DO ~SINO RJNClAME -23.Zlll,OO 
V NClt,! NTO$E:V..,,,.AGE;NSl'llCA$•PES$0AL CM FR, Grupo; O 119 0C 
Ou'b"{R9~~ de ~d!JFNCE 
\li 00;. EDl,léAÇÃO 

M<\NIJTEHÇAO E DESEtfl/OLVIMENTO 00 ENSINO RJNDAME -81 .000,00 
Ml\'TERW. OE OONSUM.O f ,R, Gnii>o: O 001 CC 
Reo\nolONlinlll'iOI 
Educeçéo 

p,wj!\JJ E~ÇÃO E 05$Etfl/OLVIMErffl> 00 ENSINO RJNOA.IIE -1t,(l()0,00 
SERVIÇOS OE CONSUI.. TORlA F.R. Grupo: O 001 OC 

-Onilndrloo 
Educaç,!O 

MI\NUTEl'IÇÃO E DESEffl/OLVIMENTO DO ENSINO F'UNCWIIE •72.1131,0< 
OUTR.OS SEFIVIÇOS DE Tl!iR.CEIFlOS • PESSOA JURIIJICA F,R, G<w<,; O O:li OC 
-0..,inll,be 
Eduçn,;,!!<> 

r.w«JTEl':ÇÃOE □ESEffl/OLVIMENT000 ENSINO RJNDA.-..E -311.000,00 
EQUIPAMENTOS E MI\TeRIAI. PERW.N~11E f ,R, GNPO: 0 119 OC 
Ou'l:rat Trarttierê<catcttl Rl!o.notdoFNDE 
\IINCUlAOO A EDUCAÇÃO 

02 06 02 RJHDO OE r.w<lJTEHÇÃO E C)ES, DO EHSlftO ll.Ã.SICO 

218 2.3111.0000.1207 .0000 
l3.803ôl.Cll 

10 
2<0 MO 

AÇOESDOPROGRAI.IAMUN!CIPAI. OETR/,llSPOR E EOOOL • 11510,62 
OUTROS SERVIÇOS DE Tl!iR.CEIFlOS - PESSOA JURICOCA F,R, G<w<,; O 110 OC 
r,_,,r_ do FVNOEB • ~ U~ llcaOo 
FUN□Ee-0..... 

DECRETO Nº 3,2 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI N.81 5 

02 06 02 RJNDO OE ~IAN TENÇÃO e DES, DO ENSlt«l l!ÃSICO 

231 2..31/UI000.2200..0000 
3.3.90.36.00 
10 

:1,40 000 

MM«JTENÇAOE DESEffl/OLVIMENT000 ENS, FUN1l.lJJEtfü , 1311111,07 
OUTRO<S SEFMÇ,OS Df: TERCEIROS - PESSOA f'lslC.. F,R, Grupo: 0 110 OC 
Tran1fK'êncin do FUNDEB - Coni!'o!e U~ficldo 
FUN0E8 -0.... 

02 06 00 RJHIIEF 

2.3111.0030.2273.0000 
11.901',00 
il0 

200 000 

2.3111.0030.2273.0000 
3,1.$013,CI) 
il0 

2IXl 000 

t 2.3111.0000.227'.0000 
:U.90.3õl.OO 
il0 
~ 000 

MI\NOJTEHÇÃO DOS EctmSOS 00 Ft™OEF 6a,. 
IIENClll-9/TOS E VIWTAGSN$ FIXA$ - Pe$$0,o;L OML 
0\.,-Roonoo ll<!:sl>,_ a EIMBÇl)O 
Edllceçéo 

MAN!UTEHÇAO DOS RECUll$00 00 RJ DEF 6a,. 
08AIG,o.ÇÕE$PA-1$ 
0ui01 Reanoo lle94,_ t E(t;COQBO 
Eduooção 

r.w«JTE..:ç.lõ DOS RECII.RSOS 00, FU, DEF ~li!/, 
OUTROS SEFMÇ,OS DE TERCEIROS · PESSOA JURICIICA 
o.m_O.,.M<JooiEct..c:o<;lo 
E'duoo~ 

,1,113&973,19 
F,R, Gt,po; O 190 CC 

,&S0.000,00 
F R G,,ip;,' O 100 CC 

,82. 12'1,'1'3 
F,R, !JNPO; O 1il0 CX: 

02 07 00 SECRETI\RIAMU , 0EESIPORTE, IAZER E CUI.TUR/1 

l.3&1.0031.2280.0000 
13.90~(1) 
940 
t(I) (101 

r.w«JTEHÇAO E PRESERVAÇÃO 00 PATRIMÔIIIO HISTÔRIC• ~.000,00 
OUTROS SERVIÇOS oe 'IE!A.CEIROS • PESSOA JURIO!CA f ,R, Gnii>o: O 11<0 CC 
°"""' ~.,. .,,__,, 
._O,.INISTAAÇÃO 

02 09 0 1 RJNDOMU.NICIPAI. OE ASSISTE CiA.SOCIAL °F.I.IAS 

337 

341 

QU,12.001'-2130..0000 
13.90.3$.00 
31 1 
◄00 100 

"™«JTEtlÇAO OAS ATIVIOADES DE PROTEÇÃO Af) DEFICIE, - 10.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE Tal.CEIROS - PESSOA l'tSIC.. F,R, G,,,po; O 311 OC 
Tran1fctnc:il Of' RIC.llaOI da FN'A:S 
\IINOUIAOO AASSISTE'>ICIA 

QU,1:l.001!.2i2<.0000 MI\N!.JTEtlç.lõ 00 P6VASa'\I ~TNl.08 
13.90,30.00 MI\TEFaAI. OE OONS M.O F,R, Gt,po; o 31 1 CX: 
311 TIWllflidncia de RIIICIIWOI do FN'AS 
4(1) 1(1) \/IM OOAA$$1$TE>l(;I._ 

0Uó4.0016.2150.0000 
3.1..900..00 

"™«JTEHÇAODOF~OO WN CIPAL0EASSIST~ti-lASOC -36.152,'9 
OOffTRA ACNJ POR TtMPO OETERMIHl\00 F R, Gn11><>: O 001 OC 

001 Recla'9ooONl!nar1oe 
◄00 000 ---

02 10 00 SECRc,. MUN. OE AGRICUl TIJAA E ASAS E \IENTO 
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PREFEfflJRA MUN. DE MIGUEL ALVIES 
RUA ""-'RIANO MENDES. ti'" 33 • CEN TA.O 

OSSS:JGI ...UOOl-87 - 2018 

DECRETO Nº 32, DE 03 DE DEZEMBRO DE 201B - LEI N.815 

IBM IJJ05:l.z<80.DCl00 
3.3.II0..3QOO 
IM() 

00 oo, 

MIIHIJTENÇÃO DE VMãJROS De PRODUÇÃO DE MUDAS 
OUIBOS SERVIÇOS DE TERCEIROS • J>ESSOA JURIDICII 
O,.,rat~<»-• 
M)MJltlSTRAÇÃ0 

·12.'426.011 
F.JUla.c,o, O IMO OC 

02 11 00 SECRETARIA MIJ.NICIF'AL DE COM~ICl!.ÇÃO 

$33 04..UJI.OJ12 .~ D1\1\JLGAÇÃO E .PUBLICIOAOE DOSAiOB 00 GO\IERHO •17.4'11.!!D 

02 18 ,01 

w 

... 

8IIO 

1!1S 

ljijl 

:l-U0 • .3(1.00 MAT!ãRW. DE OONSUWO F.R. ~ O 001 0C 
m, 

00 001 

FUNDO MUNICIPAL DE SAllDE • F.t.l.S 

o..:io,.ooro.2100.0000 
3.UIO .. Q2.00 
001 
300 000 

0..301.CJOro.21 IO.OOOO 
l.!l.~00 
IM() 

300 001 

0..30U I02lt2180.0000 
3.3.90.30.W 
210 
300 100 

0..301.®,.21eo..0000 
3.3.9Q39.00 
ZIO 
300 100 

o.,o:u.-.2,M.0000 
3.LII0.13.00 
210 
300 ,oo 

0..30UI02S.2185..0000 
ll..l.90.30,00 
210 
D] ,oo 

tl.301.002S.21M.OOCO 
~00 
2i0 
:'IXI mo 

MANUTENÇÃO DO ~DO t.llJHIOIPAI. IIE &!IODE 
DESl'€SM DE EXERCICIOS ANTERIORES -0<d-$ool0t 

llWtSPORTE DE DOENTES 
OUTROS SERVIOC,S DE TERCEIROS , ~ssc;. JJffliOIClt 
O,.,lfh~O.-
CAl'S 

-11,535,07 
F.R.Ga.c,o< Q 001 OC 

. 10.000.00 
F.R. ~ , O IM() 0C 

liWIUTENÇÃO DO ~lffRO DE ESPECU.LJDAIIIES EM ODONT -47.ilM,70 
MATiaFIW. DE COJfi\J"° f A ~ < O ~O 0C 
Tro-.i.A_..,_._do$\1$ 
\l'IN!CU!IADO ,._ SAIJDE 

MAN\JTENÇÃ() DO cercmo OE E$PECI.IJ.IQAOE$ EM ODOHT ~000.00 
OUTROSSERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOO.JURfDICII F.R. _ , O 210 OC 

Trantl'tf1tlditt ó9 Reo.noti dO :SUl'l 
\l'INCUIADO A SAIJDE 

AÇÕES DO PROGIW,I', DE AGEJfTES COMUN AAI06 IIE &li ~000.00 
oeruGAÇOES PATRONAIS F .R. Ga,pc11 O 210 OC 
T~deR8Q.il'IOtdoSUS 
\/lNICIII.ADO A S.WDE 

M;()ES 00 PROGAAW. DE I\GElfTES COMUNITÃRI06 DE &li -4$1111_23 
MATl2RW.OOCON!SI.JWO P.R.~c O 210 OC 
Tntnàfidnéiri dà R.eà.nóa: dó SUS 
VJNiCULADO A SAUDe 

AÇÔ6 DO PA.OGRAW. ~ INCl!!lfflYO Á SAÚO!! !UCAL • I0&.000.00 
MATEl'IW. oe CON$1J"40 r °'11Po< o tio oc 
Tmnm'c.-én:in de ~do SU~ 
\IINCl■.AOO A SAIJOF 

,DECRETO Nº 32, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 • LEI N.815 
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MIGUB. ALVES, 03 de dezembro de 2018 

MIGUEL BORGES DE O JUNIOR 
PREFEITO MU ICIPAJ. 

ESTADO DO PIAUÍ 

- PREFEITURA MUN;ICIPAL OE MIGUEL ALVES - PI 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA SEMAD N!I 011/2019 de 29 de março de 2019 .. 

Dlsp6e sobre a concessão de 
férias na forma que especifica 

O Secret.irio Municipal de Administração do Município de Miguel 
Alves, Estado do Plaul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgãnica do Munícípio; 

RESOLVE: 

Art. t• - Conceder férias regulamentares de 30 {trintà) d ias, 
computados a partir de 01.04.2019.2019 até 30.04.2019, ao servidor abaixo 
nominado, relativo ao período aquisitil/0 .~ue menciona: 

NOME LOTAÇÃO PER. 
AQUtsmvo 

Jonh Lenon Silva dos Santos Gabinete do Prefeito 2017/2018 

Art. 211 - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

29 de mar-ço de 2019. 

ESTADO DO P IAUI • PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES - PI 
SECR,ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIASEMAD N!! 012/2019 de 29 de março de 2019. 

Dispõe sobfe a conceulo de 
férias na forma que espedftca 

O Seuetário Munidpal de Administração do Munidplo de M iguel 
Alves, Estado do Plau/, no uso das at riburçêles que lhe são conferidas pela Lei 
Orgãnlca do Município; 

RESOLVE: 

Art, 1.t ' • Conceder férias regulamentares de 3 0 (tr ,lnta) dias, 
computados a partir de 0:1.03.2019 até 30.03'. 2019, aós servidores abai><o 
nomlnados, relativo ao perlodo aqulsltlvo que mencloi:ia: 

NOME LOTAÇÃ.O PER. 
AQUISmvo 

Elmar Torres Sec. Educacão 2017/2018 
F,ranclsco Ramos dos Santos Idem 2017/2018 

Francisco Vleíra de Moura Junior Idem 2017/2018 
Marlnete da Silva Leill Idem 2017/2018 
Manica Ferreira Lima Idem 2017/2018 

Antonio Franol.sco Vale de Castro Idem 2017/2018 
Franclsc:o Freire Idem 2017/2018 

Auzenira Castro de carvalho Idem 2017/2018 
Andreia Uma da Silva Idem 2016/2017 
CeclHa Costa Santos Idem 20'17/2018 

Mariil da Paz Pereira das SIiva ' Idem 2017/2018 
Marilene dos Santos Costa Idem 2017/2018 

Katiane da Silva Idem 2017/2018 
Oeidlane Carva lho Gomes Idem 2017/2018 

Maria lvonete da SIiva Sou,5a Idem 2017/ 2018 
Leonllda Gomes do Nascimento Idem 2016/2017 

Ma ria dos Remedlos de Sousa Silva Idem 2017/2018 
lvonefde Alves d SIiva 1aem 2016/2017 

Antonia da Silva Melo Perelr.1 Idem 2017/2018 
Maria da Concel_ç3o Pereira da SIiva Idem 2016/2017 

Maria do Desterro Ferreira SIiva Idem 2016/2017 

1 
1 
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ESTADO DO PIAUI II PREFEITURA MUNICIPAL DE M1IGUEL ALVES - PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Francisco Evandro Rodrigues Sec. Educação 2017/2018 
· Antonio Fernandes da Silva Sec. Educação 2018/2019 

Art. 2!! • Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Sec. Municipal de Administração em 29 de março de 2019. 

ESTADO DO PIAUi 

I! PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES - PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA SEIVIAO N!I 013/2019 de 29 de março de 2019. 

Dispõe sobre a con~essio de 
férias na k!rma que especifica 

O Secretário Munlápal de Administração do Mu,nidpio de Miguel 
Alves, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município; 

RESOLVE; 

Art. 1!1 • Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, 
computados a parti r de 01.03 .2019 até 30.03,2019, aos servidores abaixo 
nominados, relativo ao período aquisitivo que menciona: 

NOME LOTAÇÃO PER .• 
AQUISITIVO 

Ranierv Paiva Rodrigues de Oliveira Sec. Saúde 2016/2017 
Adriana do Nascimento Rabelo Idem 2018/2019 

Francisco Carlos Idem 2018/i019 
Raimundo Correla Fl l'ho Idem 2018/2019 
Paulo de Uma Soares Idem 2018/2019 

Edberto Dourado Ao-uiar Idem 2018/2019 
Adão Do Carmo Sousa Idem 2018/2019 
Juclany de Sousa Brito Idem 2017/2018 

Maria de Fatima Soares Gomes Idem 2018/2019 
Maria Erinalda Araújo Goncalves Idem 2018/2019 

Marilene da Concelcão Santos Idem 2018/2019 
Nísla Santos Rebelo Costa, Idem 2017/2018 

Antonia Rooa da Silva Idem 2018/2019 
Gaspar Rodrigues da Silva ldem 2018/2019 

Fernanda Moraes de Sousa Camarço Idem 2017/2018 
lranl lde Marques do Nascimento tdem 2016/2017 

Maoedo 
Roberto da Silva Sousa ,Idem 2017/2018 

Marcos Antonio Simeão Caval~nte Idem 2018/2019 
Valdeliça Gomes de Oliveira Idem 2017/2018 

Adriano Carvalho Costa Idem 2018/2019 

Expedito Silva 'Sousa Neto Sec. Saúde 2017/2018 

Art .• 2ª - Publique-se, Regístre-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Sec. M unlclpal de Administração em 29. de março de 2019. 

Secretá,rio. 

ESTADO DO PilAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

A VISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Coo.trataç;ão de empresa para p.-estação de erviços de 
Locação de vc.icuJos (Transporte Escolar) para atender as necessidades 
da Secretaria unicipal de Educação no Município de Miguel 
Alves/PI. 

PREGÃO PRESENCIAL n". 007/2019 - (menor preço). 

O Municipio de Miguel A lve - Pl, através d.a Pregoeira Oficial, torna públi.co 

pàrà os licitantes e interessado . a realização de lici1ação referente ao objeto em ,::pígi:,;ife. 

a ser reali zada às l l :30ru, no dia 17 do Abril de 2019. Cópia do Edital encontra-se na. 

sede de. prefeitura, ediada na Rua Mariano Mend~ , nº 33, Centro. FONTE DE. 

RECURSO; FPM, FME, P A T, JCMS e, outras Receitas TributáriB.11. 

Misuel Alves, 04 de Abril de 2019. 

Maria de Fátima Sou a Santos 
J>reg;ocira PMMA/Pl 

• ESTADO DO PIAUÍ 
PR~EITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

AVTS() 

C~A .. ÚJJLlCA 00lJ2(1l.9 

A Secreiarla Munlclplll ele Educação, no uso das suas lltribuições 

legais, toma público que realizará Chamada Pública para aquisição do O!neros 

AlimentlciOI! da Agricultura Familiar e do Bmpreendedor Fa.mil.i.a.r Rural destinado ao 

atendimento do Prognma Nacional de Alimeniaçlo Escolar- PNAE e Mais Educação 

no munlclpio de Miguel Alves - Piw:I. atn;v~ <b. Compra Direta, com recursos : FNDB, 

ilrt. l4 dá Lc::i n" 11.947. d.e 16dejunho de 2009. o,; Orupóll Fonmúôllnfünnai.s deveâl'.o 

àpre,';e.ntàr à documentação para babili1à(:ilo de acordo com o Edital da Chamàdà Publle& 

e PrOjeto de vendá do dia Q,5 de à\>ril de 2019 at6 o dia <n de Màlo de 2(H9, dll$ 8;00h. 

às 13:00bonwi, na scd<:, aa Socn:,tarla Mun.k,ipal de Educaçll() na Avenida. 

dese~or Simpllcio Mendes. oº 063, baino Centro .o.a cidade de Mi~ Alves -

PJ. 

Miauel Alves, 04 de Abril de 2019. 

José Ca.rdoso de Oliveira 
Secretário .Munldp•l de JJ:duc;ação 

Maria de li.tuna SOU$à SàDtôOl 
Prntiidcntc da CPLIPMMA 



283

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII 283

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

~A ,.~,----- ... ' 
PIIU'Ul"UAA l>WNICIPAL DI MIGUELALVU 

SECRITAJUA MVNICJPAL Ili A.SSISTENCIA SOC1AL 

C'O!CSl:LB.O MVNICIPAL DOS DIREITOS DA ·QQAIIÇA E DO ADQu:.:scm,rre 

RESOLUÇÃO N° 02 / 2019 Miguel Alva, 15 de Abril de 2019 

Dispões sobre a aprovação do edital do 2" Proc-e:s:so 
de Escolha Unificado dos Membros dos Conselhos 
Tutelare$ do Município de Miguel Alves, em data 
unificada llO território Nacional da República 
Federativa do Bnisil. no dia 06 dê outubro de 2019, 
suas etapas e dá outru providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Miguel Alves -
CMDCA. no uso de SU8$ atribuiç.ões legais, cooferidas pel.a Lei Municipal n•. 797/2015 
de li de junho de 2015, e as Resoluç.ões 113/06, 1 S2/l2 e 170/2010 de 10 de dezembro 
de2014doCO ANDA: 

Considerando que o Conselho Tutelar constimi-se ero órg!o essencial do Sistema de 
Garantia dos Direitos, concebido pela Lei .n• 8.069, de 13 de julho 1'990; 

Considerando que o Conselho Tutelar e os Couselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente são resuhado de intensa mobi.lização da sociedade brasileira oo contexto de 
luta pela democracía participativa., que busca efetivar a co=lidaçio do Siste1n11 de 
Oaraotia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a implementação das políticas 
públicas em âmbito local; 

Considerando os princípios fundamenlllis da República Federativa do Brasil, em especial 
a prevalência dos d~tos humanos, o mpeiro à diversidade e à dignidade da pes$08 

h.umana; 

Considerando a atribuição do CMDCA de estabelecer dbetrizes e normas gerais quanto 
à política municipal de atendimento à criança e ao adolescente 

RESOLVE: 

Art 1°- Publicar a aprova.çlo EDITAL 0l/2.019 de convocação, nonnati7.ação e 
regulamento para o 2° Processo de Escollul Unificado dos Membro.s do Conselho Tutelar 
do Município de Miguel A1 ves, para mandato de 4 mos, no qUâdriênio 2020/2024 sob 
Lei Municipal nº: 797/201S d~ 11 de junho de 201S sob responsabilidade do Consel.ho 
Municipal d05 Direitos du Crianças e Adolescentes de Miguel Alves (CMDCA), sob a 
fiscalização do Ministério Público do Piaul, que atua perante o Juízo da Intincio e 
Juventude da Comarca de Miguel Alves. 

Art.1• • O presente Edital tem como objetivo preencher S (cinco) vaps para a função de 
Conselh.eiro(a) Tutelar TITULARES do municipio de Miguel Alves,, com atribuições 
funcionais. Jornada de Trabalho, direitos previdenc·iários e trabalhistas estabelecida$ no 
Estatuto da Criança e do Adolc:sccnte (lei 8.069/90), lei fédmtl 12696/ 12 e lei mwiicipal 
79712015, para mandato de 4 ,(quatro) aoos quadriênio 2020/2024, 

Art. J • - Esta Portaria entra em vigor na data de sua plilblicaçlo. 

CO SELHO MUNJC1PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLECENl'E- CMDCA DE Migue] Alvn, ESTADO DO PIAu1, aos OS dias do 

mês de abril de dois mil e dezenove. 

Ana Carla de Sousa Rabêlo 

Presidente do CMOCA 

~A ,..., --~• r•~ 
...artrMNIJlllaFALDEIIIClm:I.ALVD 

•cnrAIIANIOOaPALKAaDIDCIA90CUL 
~N\ll'llabLDOlt-11.t.CDU!ÇAl:DOADOLlllCZ!ml 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL Nº 01/2019 

A PRISD>ENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRDTOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MIGUEL ALVES, no u,o da atnàuiçio que lhe 6 
commida pela Lei nº 797/201S, toma pílblico o~ EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o 
Processo de Eaçolha em Data Unificada pua membros do C:0-lbo tww pan o qu.driinio 
2020/2024, aprovado pela U80LUÇÃO N" 02/201', do CMDC.A local. 

1. DO PR~ DE ESCOLHA: 
1.l. O Procaso de Escolha em Data Uoifi.cada 6 ditcipllmdo pela Lei n" 8.069.l90 (F.staluto da 
Crimça e do Ado~). R.e.oluçlo rf 170/2015 do C0111elbo Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adoleseen!e • CONANDA, IIS&Ún como pela Lei Monicipal o." 797/2015 e ReloluçlD o.º 02/2019, 
do Conselho MWlicipel dos Diràtos da Criança e do Adolmcarte de Mipd Alve, lendo realmclo 
.oba reepomabilidade dcS1C e fiacalizaçlo do Minlstáio Publico.; 
1.2.. O. inenihTO$ do C-lho Tui.lar loeal Mito e81»lhidotl mediaoJe o sufrágio universal. dire!o, 
9eeffl0 e facultatiYO do$ eleitores do munieípio, em data de 16 de aatllbn de 2019. ICDdo que a 
poae do& eleito. e seus ~vo. suplentes ocorreá em data de IO de Juetro 4e ltlt: 
1.J. Assim aendo, como forma de dar início, regulai:neolar e ampla visibilidlde 110 PrwelSo de 

. Escolha em Data Unificada pan membros do Comelho Tutew pera o quaclrieaio 2020J2-024, tona 
pálllcoo pmente Edital, not aepintes termos: 

Z. DO CONSll.11O lUI'ELAR: 
2.l. O Conselho Turelar é 6Qi1o pennaoente e IUt6nomo, nio jumdíciona:l, encarregado pela 
sociedade de izlar pelo cumprimento <b direitos da criança e do adolmcmte, ,endo composto por 
OS (cinco) meuibroa, acolhidoe: pela COID\lllldade local pua IDllldato de 04 ( qll8ào) 1not, pmnitida 
O 1 (uma) recoIICNÇlo, medimte novo proceMO de escolha em igualdade de C1$COlha com o, demail 
p~; 
U. C.be eos membn>s do Comclho Tutelar, agindo de forma colegiada. o exm:lci.o das lllnlnliçlles 
cootidu D.OS ut. 18-B, par. Wlicol, 90, §3", incilo ll, 95, 131, 136, 191 e 194, lodos da Lei rf' 
8.069/90, observados oa deveret e ~ -.belecidot por em Diploma, aaim como pela Lei 
Municipal 'ti.0 197/2015; 
l.3. O ptetetrte· Processo de Escolha elas mcmbroa do Cooaelho Tutelar do Municlpio de Miguel 
Alva visa preencher • OS (cinco) vaga exístentea2 o col.egiado, auim COOlO pera ICUS r"C:9pCClivos 
supleule$; 
2A. Por força do di,poitO no art. 5", íDcilo ll, da Ret0luçio n• 170/2014, do CONANDA. a 
candidatura deverá ser iodividual, lllo sendo· admitida a composição de cbaplw. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDmATOS A MEMBRO DO 
CONl!I.ELHOTVTELAlll 

3.1. Por força do duposro no att. 133, da Lei o.• 8.069/90, o do art. 21, da u:i Mlinicip,ol n"' 
797/l:OJS. os candida.too • membro do con..,lbo Tutelar devem preencher, cumulativ-, "" 
segul:J:!.tea requiaicos, 
a) R~da idoneidade moral; 
b) Idade oupcrior a 21 (vinlo," um) aooeo; 
e) Residir no municlpio lá maia de 02 (dou,) ■-; 
d) E11tar no ao:ro de NU11 direito• pollticos; 
e) E-. quiteo com u obrjpç&a militaraa (pan. c:oandidato& do """º muc:ul.ino); 
1) Nlo ter lido penalizado com • dcatltulçlo da ftmçlo de membro do Comclho Tub:lar, nm illtimos 
05 (cioc:o) ano.; 
&) T« ap,ovaçlo cm avaliaçlo com qm:&tllco de m611ip1a acolha..de carimr eliminatório, re!iott,ua 
ao eocibecimemo do E-da Criança o do Adole.c- umn cano dcmaia lqp■laç,lloo fodcral! 
nladual tt rmnücipal pertioetite, como aoCa ~ ~vaçlo ipl ou ,uperi« a 7,0 (-). ol&boddL 
"..,i.....i. ..,.i, ■ ~ c1o Camiaaio Eapc,;:i■I pnrvis111 no art. (/', iocuoo xvm dio-.. 1.ei; 
h) Expuihciu ,... .ireu da promoçlo, proteçlo e defesa ~ d!Rito. da criança e do ado'-
dc no mlnimo OI (um) ano, ~ dcv:idamc,nm NllPSlnda no Comelbo Municipal de Defesa. 
dot Direitos da Criança e do Adole9Céllle d- município. 
i) O eandiMto apto na avalieçlo com qual6el de Jmlltlpla e.colha, efllari habilil■da ao ~ d,o, 

clciç,Ao, ocndo - de oarálc:r eliminatório. 
J) ~ de oertidõe• crlmmau Dlóaatr\lü jumo. j,.ati~ 

3 . .2.. O pRCDChimcmlo doo req,u;i.10■ lcpia dovc ■cr demDllltrado no am da candidanra. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNE.RAÇÃOi 

4.1. Ot ~ do Coolielbol'lllelar ~-alivi~ em reeime de~ cocdutiYa. 
dumn1., o lxririo _.,;- no art. 36 da Lei Mww:,ipú n• 797/201$ pano funci011a11Knlo do ó'Jllo, 
tem projul7.i0 do atendimento em realme· de plantlofaobruvíaa, 8Nlm camo da realiaçlo d.o OlllfU. 
diJi,IP!ncia e mn,w ineraolm ao óqilo; 

4.l. O valor do veneimeoto 6 de O 1 (11111) N1úio mlnimo.; 
4.3. Se clc:ito pua inwpr o eon.c:lbo Tutelar o __.idor gilJIUcipal, podem opiar entre: o valor dL 
n:nn111c,~o do.,...,. de Cao.olhoiro ou o valor de -. vcnc,imc:otos, fiamdo-lbc prantido,,; 
•) o retomo ~ carso, -.,reao ou lboçlo que ""ercia, aaa1m que findo o..,.. maru!Mo; 
b) A c:onmpm do 11:mpo de ocn,iço para ladoo oa cfioitm lepia, Cl«:elo par. promoçio par 
meroc:imffllo. 

8.. DOS IMl'l!DIMENTOS: 
5.l, sao impedldo,a de li8MI' no mesmo CoNelbo Tulelar os c&llju....., c:o~irol, ai11da que em 
uniJo bocnoafetiv■, ou paMl)ll:a e,n linha .-, colatc:n.1 ou por afinidade, aU o u:rceiro -u. 
inclu.íve, coofbrme PffVlslo no mt.140, da Lei n• 8,069/90 em 1:5, da Reaoluçlo r,• 170/2014, do 
CON DA; 
5.2. Exucindo eandidacoo impodidoo de - nlml mamo Come1bo Tü!clm o que oblenbam 
YOtaÇlo Nfic:lento para fillWU'ffll eotte os 05 (cinco) primeÍfOI 1~. cOD1idenz,.re-.6 eleilo 
aquole que liwr .-ior \'DIIIÇSo.; o candidato -.cc,nlll! -" reclMSificado como oeu _,q,1-
imodiato, aaumindo na hipól,cao de vacinc:ia e dcodc que nlo cxi- impcdimclllo; 
5.3, Eatcnd- o impodimonlo do eomolbeuo NIIOlar em relaçlo à t.Utoridade judic:iiria o ao 
_.....- do Minutéria P6blico com aluayl.o na 1umça da lnflnela e da JIJVIIDludo da mnm■ 
c-.omàrCi; 
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~ 
l'IIIRfflrllA lllmllCll'ALDE -Al,\'D 

ACIISLUIIA lllllOCIPALHASIIUJDQ,laoaAI, 
COIQ&UIOIIUl'OIClbl.--lM.au.'ICA.r;DQ~ 

5.A. É ..,,,_ impedido do .., !ftlCNlv« no Proccuo do Eacolha unlf"u:.edo o membro d<> Comelha 
Tutelar que: 
•) tiw,r sido ......,,,.....io - o~ ..,..-,o o_..,,"'>-"' o dia 10 dej.,_.,,, diO ZOD; 
b) liwr cxm<:ido o m&nda10, cm "'8imc do pro,ropc;lo, por por1õdo in~ ouperi.or a 04 
(q-tn:i)-e~o, 

6. DA C O MLSSÃO MPI.CIAL t:.Ll>rl'ORAL, 
1>.l. O Conselho Muoi.cip■l d:os Direi..,. ela Cri-■ e do Adole""""ie al:l1uiri.. no...- do 10 (dioz:) 
dias, a <><HIW' da pu~ do pn:acnk: Edital. uma Comi..ao Espc,,::ial do composiçlo pari1'ria, 
..,...., __.,, do ..,...,mo " da ~ ,;MI, pua " ~ e çooduçlo do prcocntc, 
Proccuuoclo Eacol.b.a: 
i..i. °'"""'"' i Comi»ao l!,opcçial Eleiio"'1; 
a) A1,ali- oo pedldc,o do reglmo do, candldatun e du ampl.o publlol- l n,laçao dO$ Oàndldál()Oo 
inxritos. 
b) ltt,uber u i,npu-- a,._.....iaa _ _ ,... c..,dida- q,.., - ~ o. ~1oo eocigido9. -o protocolo ao i:mpupante; 
c)N~o.-,,di..,_ ~P"a,,.doo, •-pnozo-~dodeícoa; 
d) Decidlr, am primeiro inatlncia admlt>loln.tlva. _,.,., da i~ du caod!daruru. podendo. 
oe ...,.,CNário, ouvir ----te U10adu. detetminu aj- do doewnomoo e,. 
.. a1;~ doaUl>ti dllia,h,,,iu: 
o,) Realizar n:unilo - • dar canbccimc:nCo fmmal ela• ....... ela ~ .... c:andidatoa, 
çouidc,pdo, b.bili"""'9 oo pleito. 'I""' firmllrilo oomprollliuo do n,spc,iti-1.u, IOb pena do 
lndef-nto cio r,,gjatro ela candldanua. Nm prejufzo da impool.ção d.ao .__ p,,,vl&tu ...._ 
l"lJÍRaçlo loo..1; 
1) Eatimular e facilitar o -•o do noUciao do ll,t,oa qu,, eonatituam v!olaçAo elas ra- d<i 

--poc parte d<»~ ou' .... ordem.. 
a) An■:11-r ., decidi,, - ~;_,. ind>cl• admin!.b'ativa, "" pedido, do i_m~lo " OUtn:lta 
inci.dcntfl OCOlridOI DO dia da w,taçlOi 
11) 1:K-e dMl!pr oo ioçoi. do~" ÇllllllÇlo· do v..-; 
1) Dlvulgu, imodiatunente apó,I a apuraçlo, o --oflcl.al da~: 
J) Notifü,..- --1o>=te o Mitmiério Pl'iblico. com • 11Atcooodlocia dcvi.d.,, de IOdu "" "'- do
- • diu e locais dc ftlUft!lo e d.oci- -pelo coleal-~ 
k) Divulpr amplam~ o pleito i ~. çom o a-ruo do CMDCA o do Poder El<""11tivo 
local, .,..;,,,u1..,.i., oo ~o a psnit,ipaÇ&o dm eleito-. 
6.3. Ou docia6ea da Comialo Espc,,::ial BJeitoral cabad. racuno l plenAria do Conaclbo Municipal 
doo Din,i- da Criança e do AdolcaçenlJO, qu,o ac """1iri. cm -'ter -o.,dinário, pua dooi.olo 
com o milxlmo d.e Cf!lírrl.dade~ 

7. PAS ETAPAS DO PROC.ESSO PE ESCOLIIA: 
7.1. O Ptoc:caao ele Eacolba pua mambroo do Conaclbo Tutelar -- o ""kndArla 11DCJro ao 
-cn1eEdi"'1; 
7.2. O c.,.,..,u.,, Municipal doo oi..;..,. da Cri- e, cio Aclo-..ui, ..., uao dc - atribnlÇilM. 
fllri pvbli<:U' odilaú -1fãco9 no Diário Oficial ou meio cquivalcmc pua o.ado uma du fUCI do 
P,- de -li•• de ..,..,.1m,, do C<,ru,elbo 'T\iT.ela,, di~ litObre: 

a) lnlcriç,&ea e-• do documcotos; 
b) bl"l".IO dc .,.,.d;~ ;,,..,,;r.;.; 
e) Relaçlo pnlimil>ardoo candidai<» .,._;dandloe habilitados. apela a aniliN de» documcntoo; 
cl) Rclaçlo definitivo doo ....Sidafoo -,.jdcnodo. habilil:lldOI, oq,d. o julpme- de """'1MDO 
ia;n~~ 
e)Diaclocaiaele~; 
1) R ooutt.4o .,..,limina< do plei1o, loao ~o __ .., da opu,,IÇlo; 
&) RcouJrado final cio ploito. após O julpm,mto de CVCD1llm impugno,ç,llco; O 

1k) T= de Poooe. 

8. DA IM,ÇRIÇÃO/ENTRECA DOO DOCllM~NTO , 
8. l . A ponicipoç4o no prc$ClltC Proocsoo de El=lba cm Data Unific- 1niciar-sc-l pelo lnscrlç&o, 
por me:io & téquetime:nto im~$õ e/ou (onnu1ário e lie1rôn:ico. e M".fÍI ere.t~i;bi no pniz» e n•• 
eond.iç,&c catabcl~idu nclJto Edi.tali 
8.:Z. A inocriçA,:, dQó oa,idi,:l,,10, tenl efct,.... pe$-1-nw no Comclho Munio;;pal do• Di .. ito• doa 
Criança e do Acloloaccnrc de Miguel Alvo•. à Rua Jo~ Anuljo. n• 1363, ne•ta cld-, du 08:00 b 
I 7 :00 lw<u, entre OI d.i.u 05 de Abril de 20 19 a 03 de Maio de 20111; 
8.J. Ao ,...,u_, • i:n:ocriçilo, o e■ndidat,;, dowaá. ol;,r(p1ociomoo.., e ,ob pcn,o de indoférimcnto do 
.,... CMldmtura. opl'C9Clllllr original e cópóa doa 1egwntca d<>cumc,rno,o: 
•) Cll.rteilll de id.cn.tichade (Mi documento éq_u.ivaicntc; 
b) Titulo do cloitor, com o comprovante do volaçlo ou justlOcaliva nas 04 (qwolro) ítltlm,,$ eleiçllé,; 
e) Ct::rtidõei nc,ptivu •civcii- e· criminais que comprovem do ter 1ido cond.cnado ou estar 
l'l!Spondcndo. como """- pola pnl.tlc• d., lní-lo p,,""1. •dmini•otiv•, w .,.,,,d,,,. inoomp,,tivcl 
c:om • funç.lo de membro· do Conselho Tutclari 
d) m ..,,,,Jo oan<!ido10 do""'º lllN<'\l.lino. ,;crticllo de qwloçilo com •• obripçõcs militares; 
e) Comprovattte dó ,oxperi~c:i.a ó1l lt!:tpeci.aUuçlb n111 átt• d&l. inBnd.111 e ju-w-:ntl..idé (dén_'lffi QúlnQ. 

e,ti,Bfn-ciN e$UibeJe,;idu RII Lei n• 797/2.·0l!i). 
8.A. A f•lra ou ino.&quaçlo ele qualquer dot elocumen- a.ei,n.a retóélo,,a(los ..erli im«liai.memc 
çomun.icada ao .,..,.d:id&10. que podcnl oupri-la alt a data-limite para lruic~o de candidatw-as. 
pnivi~ ne$té :e-.dlLual; 
1 .. 5.. 011, documentos deve-do 1n- e-.ntrtegUlf~ nn d1M:S viu. p■.n1, fé e eonlJ"ii..fé: 
8~6. J>oçumc-n\08 digitalizado.& se.rio c:onsidcrado1 villidoa.~ dcadc que tamb6m apl'CSC.n tadioll 011 

orisina.b ou óxls1en.(e!; a.p,cn;u. efi'I, fõtrnaU!I dls:hal: 
&.7. Eventuais cntswvcs i inacrição de candidatun111 ou i juntada de documentos dc.vam iJC.I"' 

imediniamcate onoaminh•do, ao CMOCA" oo Mini.••ério P;,bliço,; 
8.8. As in.fbnnaç6c9 prestadas e documontoo opn,aentadoo por ocasllo d.a IMC1'~o silo de torai 
res.ponHb.il.idadc do çaodidato. 

9 . A ÁLISE D A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA : 
9 . 1, En«:n"<lo o P"""" cio inooriçilo <lc ç~n(li«:1,i...,..., a Comi . ....., E$pc,<1iol Eloitonol cl~ p<>lo 
CMDCA efetuarl, 00 pn20 ele 10 (dez) diu, • aniliN da elooumentaçl:o oxigida .,.,.,., Edital, com a 
•ubaequ.cnte publicaçlo da Rlaç:lo doa; eaod.idal.o. in.e.ri1011; 
9..l. A relayl.o doS: c:ândida10.1- lnscrito!i e • documenraç;&o respecdva &er.lo ~ .caminhadas a;0 

Mini• lério Pllblico para cimcia, DO pn,m de OS (cinco) dias, ap6• a publica<,lo rcícrida DO ilcm 
:tecior. 

10 . DA IMPUG AÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 
10-.11. Qualqu~r e.ida.dão po,d.m-1 n,qlM!ntr is impu~ & Cànd.id.iil(J• no~ de 0.5 (c.inl!q) di.ã.$ 
contado• da publicoçilo da rclaçilo doo candidatoa in5"rltos. cm pcciçlo devidamente f\mclnmcntada: 
10.J, Fio41o o pnlZO roe110~ no it;,m ~.,...., Oõ ,:;,n(li...,"'9 i_mplllJ.".d"" -o .,.,,,6.,.;d"" 
pc;1soaln;mtó do tcot da impugnaçi.o no p.ta2.o OS (cinco) d.iu. com!l!Çãlldo. • panír de erui.o. 11 

com,r o prv.o de 05 (oinco) diu plll"I. llpl'COcntar oua dcfCM; 
J 0 -3. A Comi.do l:.Jpa:ia.1 EJ~itol'lil analis.iuli () 1~ da;; lmpUJ!D11Ç6e!!1, ~ de(C$11.$ ilpr1=,cnw;IQ pe-l O, 
cand.idal:os.,. pod ndo 1110lic.~tar • quaJqucr do. in·tcrcuados a. juntada do documento. e ou.tru p.rova'.t 
doolcpdo; 
l O.A. A Comi...., Especial Ekilora.l lenl. o pruo ~ 07 (set•) d.iu., contados do t6rmino do p....m 
puw. a;prescntaçlo de dcfeu pelo.a çand;id&t05 impuanados, para decidir sobnt: • impupllÇ'.lo: 
10.,. Conelulda • onáli$0 ~ tmp1'pçi5e$. a ComlU5o & pedal Eléi,on,l f&rt publicar ediral 
co,it~Jc>do a ,elaçào prc,Uminar do• candlelatoo hab.ililados a participe,.,,,. do Proccaso de Eac:olbà cm 

"""' UnificadP; 10,6. A• decb&. da Comialo Eapccial Eleitoral 1e,lo fu:ndameftmdao, dei.,. devendo !IC1' do_da 
çifnçi• aos iotcrcuados., par& Cm1- de mtcr:po1içlo dos. rc,c-u:nos prcvi . .stoa: DCÃC! Edit.al; 
J0.'7. 0.S <led$6c;, do. Comitilõ E•peeio.l Eleilora.l '"'"""' ....,,,_ • Plen&rl• do CM_DCA. nú p,ou, 

de 05 (cinco) díu, oonradot da dela da publicaçlo do odilál referido no it.cm 11Dteri.or; 
10 .8. &.,- a fluo n,c:imlal, a Comiulo Eapocial Eleitoral má publicar a n,açlo defi,njtiva clot 
caodidatoo l:labili~ •o pleito, com çópia ao Mlnilti!,do Nb.lleo; 
10 .9. OoorRndo fàlsidade - qualquer inf'onnaç,6(> ou doeumooto aprescnllldo, ocja qual for o 
momento cm que esta for clcac:obarta, o candidato - oxcloldo do piei.to, aem P"")ulzo do 
~ dos D.los à autoridade eompelenle para Çlll&Çlo e • devida i:eepomabilimçlo 
lépL 

ll. DA CAMPANHA E DA PRO PAGANDA ELEITORAL: 
ll,l. Cabe ""Podff Público, c:om ■ çol■~ de» 6rp,o de imprcma locais. dar ampla 
divul~ ao Pmceuo do 1l1100lha deode o momm,to ela publ(caçlo do ~ Edital, in,çluindo 
inf~ quanto ao papel do O-lho Toldar. dia, b<drio e locai.o &, vo1&91<>, dentre outru 
infonnaç&a dalinadaJJ a aucgun;r a ampla parricipaçlo popular DO pleit.cx 
ll.2. É vedada a vin=laçllo politiço.putidma das e411dda~ seja ■Ir■~ da ~ no 
m&leri■I do prvpapnd,, ou ~ no mldia. de lo,gcndu de putido. polltic:os. almboloo. alopna, 
DIXDH O U f<>totP"'-fiu die peaoH <jllll, d:i.nrtll OU indi-, deooteffl tal vi~ 
11.3. Os caodidalos ~ du inicio l campenha elellOtal ap6t • publkaçlo díi R'laçlo detinii:iva 
doo <:lllldidatoo h■bilil:adoo, i-viat■ DD ilan I U deole Edilal: 
llA, A ~ cleitorol mn viu e lopclo....,. p6bliooli ~ por llll&lop, OI limite• 
impostos pela 1~ eleitonl e o C6dí&o de Pomuas do Municlpfo, p,mlindo i~ do 
coodiçõco a tocloo os <:andiclatoo; 
11.!l. Ot eanclldatoo podiorilo promover M - c:Mldtdaturu jw,10 a c,leito-, por m .. io de dcl:,.,te.. 
eo~ e distribuiç.lo de ~ desde quo nlo ca.._ du.,o ou pmturbmn • ordam pública 
Q1J parri<:u/ar; 
11..6. As ~~ públicu ou particulanta (-,c,Ju, CAmara ele ~ ri.cão. ign,ju - -) 
que tenham inlcl'cuc cm promova: debines com OI eandidalo. devctlo fom,alizar coovi~ a todos 
aqueles quo esti~ aploll a~ ao ""'llP de, membro do Comell,.,iro Tn:lar, 
11.7. Os diebatca ~ lc< regu1amenlo próprio, • lét ~tado pelo, o,po.imdore9 • todoto o■ 
p,nlclpan-. e à Colnia:lo Eapacial Eleitoral dieaignada pelo Con.clho Mlmic;ip,,l doo Direitot dlla 
Criança e cio Adolc:oçatto oom pelo menos O.'! (cinco) diao de __,....,_.i•: 
11.&. Cabe à Comndo Eapcc:ial Eleilonl IUJ)CtVmOIMT a ~-1izaçlo doo debates, i,,l■ndo pan qu,o, 
sejam J)l'OJ'Ol'donadu ipwa opo,1Wlidadea a tocloo os candida-,.. ....,, ~,;>l:là o~: 
li.li. e ...:<!ada • prvpapnda, ainda quo ptuila, por ,:nmo doo velculoo de eomumcaç6o cm ga:■11 
(j-1. ridio ou ~lcvido), faixaa, ouldoo.., camíau, bonés e - meioe ola previstos .......,, 
Edilal; 
11.ltL É dcrvm- do CIIDdidato porlllr1c <0m u,ti.nlda(lo dl.lrNl!e ■ campaM& eloitru:al, ocmdo vedada• 
~ i.n-oal ou in&idioa ou que pn,mov11. ataque -1 con_tn, OI cooeotte-nlét; 
11.ll. Nlo ,crá pmnltido qualquer li~ de -- no dia da clciçlo, cm q....Jqucr looal públko 
ou abc:rto ao público, ocndo quo • aglommoçilo de powoas postando iowumm,too de propapnda. 
~ manit;,,b,çlo ""letiva. com ou acm utiliz■çAo do""''"""-
11.tt. A violoçio du KBJlÜ de ~ hllpoctafá .,.. ~ cio ~ d■ candidatw■ °" 
diploma do~ do c:andid■to ~ ■pó,, • ~ de prooédímento admirusnativo -
qual oeja .-,-ido ao candlclato o """"'leio do contr■ditório e d■ ampla dcfaa. 

ll .. DA.ELEIÇÃO ~ Ml!MBROS DO C ONSELHO TUTELAR: 
12.1. A clciç:io ~ OI roemlm>II do Comelho Turel■r do Mwtlclpio de Miguel Alves ~ 
DO dia 06 de oat.bro dé :2.cn,. du 08b b 17b. confonne previsto no ■rt. 139, da Lei n• 8.069/90 o 
Reso!Uçlo n• l.'52120 12, cio CONANDA: 
12.2. A votaçilo devcr6 ocorrer prcforeoeialme.,ie em wnn c.llllnlnil:aa ec:didu pct■ Jomiça 
El.oitora.l, ~ u diapo,,iç&a du reooll>Q<ld aplleive<is exl)odidao pelo Tribunal Sllpmior 
Eleiion.l e Tn~I ae.iocw m..;10n01 do Eal■do do Pi■ui.: 
12..3. Aa cédula• pua votaçlo ~ _., elaboladu pc.la Comi.ao Eapc,c:ial Eleitoral, adocaodo 
~ aimilan:o ■.011 c:m~oo pela JlllliÇil EleílORI. em...,. conteeçlo; 

llA. Nu cabines de vot■çào wr!o fix■du lisias com relaçlo de nomes, codinomes, fotos e nwnero 
dos candidalos a membco do Comelbo Tutelar; 
11.5.. As meus reocptmu de, votos devedo lavru &lu segundo modelo fornecido p,:l■ Con,iuio 
l!spccial Elciilom_t nu qu&ili .acdo n:gi11,tnadu c-w:n.ti.aia; intc:morrências oc:onidu no dia da vota.ç:ia.. 
além do numc:,;, de elcitoi<:$ votantos cm cada u ma da• uma.,.: 
12.6. Apó, a idontificaçilo, o eleitor a,si""" a liila de pn,,eoça e procedcri a ,-oiaç■o; 
12,7. O eleitor que nlo souber ou lllo pl:lder sinal', usart a impressão digillll como forma de 
ídcni:ífiCIÇio; 
12.8. O eleitor poder6 votar em apenas um e&ndidato; 
12.9. o """' de votaçilo manual, votos cm mais de um candidato ou que contenham rasuras que, 
nilo pcrmiLBm. aferir a vonia~ do •leitor &enlo anulados, devon_do ser co[oc,.do<t cm envolop,, 
separado, oonfonne previ,io no regulamento da eleição; 
ll.10, Será também consideraclo invíh<lo o voto; 
•l cuja céd.ula contenha mau d.e 0 l (um) c■ndida10 assinalado; 
b) <:uja cédula Dio cstivrr rubriçada pelos m.cmbros da mesa de votação; 
e) cujo. c,édula nlo corrosponde:r ao modelo oficial; 
d) que lh•er o sigilo violado. 
12.11. Efetua.da a apuração, serio coMiderado& eleilos os OS (cinco) candida.to\9 mais \'O!ados, 
n:sAlvada. • ocorrência de algum• das ~• legais acima refcti.:IM, sendo os dcm•ís emdidalõs 
comidcnidO<s ,ruplcutc, pela ordem de votaçlo; 
l2,ll, Em ,;no de, '-'mpatc na votaçio, r,::,.$1llvada a «>xiste»cia de outro crithrio p..,visto na Lei 
Munioip&I local, seri considerado eleito o eandidato com idade mais elevada, 

lJ. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA.: 
IJ. I. Conforme previsto no an. 139, §3°, da Lei n• 8.069/90, é vedado ao c:andidato doar, oferecer, 
promdc:r ou c:ntn:gu ao eleílor bel'n ou vmlágem peSSO&I de qualquer MhuéZá, inclusive brindes de 
pequeno valor; 
IJ.l, Ê i.mbém ~da a prttioa de oonclu..,. abusivu ou dcsk:iw quc """""tem vanl:■8"m indevida 
ao çandidato, como a "boca de uma" o o ni:1$p0ffll de cleiton::t, dcnlro outru lffl"';,,_ na Lcí n• 
9.S04197 (Lei Eleitoral), pois embora nao cuacterizem erimc eleitoral, importam li" violaçio do 
dever de idoncldadc monl -.iie .,. constituí num do1 requisitos elemen.lalc, du candidaturas; 
13.3. Os candidatoo que pn.ticm:m qlláisquer das eooduw relacionadas nos i.tem anteriores, 
d"rante dou depois di, campanha, im,J1.13jv,, o.o d:ia da voc:açio. lén'lo cassa.do seu ,cgi.tro de 
ca.ndidalUra ou diploma do posse, som prcjuGzo da a.puraçlo da ,cspoo,iabilidadc eívíl e mesmo 
crimiliá.l, incluslw de ie«eiros que com ele$ eolaborem; 
U.4. Caber'- a C<>.miuào Especi•I Elei10nl ou, apól rua difioluçlo, à Plenária do CMDCA. decidir 
pela CH!lllç.lo do n:potro da candidatura ou diploma de j)Ojltae, ap6, a instauraçlo de proeedimento 
11dministrati.vo no qual seja garantido ao candidai10 o c,cc:n::ício do conrnditório e da illllPII &fe11&. 

I◄, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
J◄.J. Ao final de todo o Procu,o, a Coom5'ilo E5P0Ci•I Eleitoral cn<>amiah■nl i<:l■t6rio ao CMDCA. 
qt10 fad. divulpr no Diário Oficial ou em meio equivalenle, o nome dos o, (cinco) candidatos 
clcitm pan o Comelho Tulelar e sewi respecti- suplcnles, em ordem ~nle de voi.çlo. 

.15.DA POSSE: 
15.t. A passe do. mcmbró5 do Conselho Tu~lu s.enl concedida pelo P~idenle do CMDCA local,, 
no dia JO de Janeiro de 10:te, oonfonnc pn,vi- no lilt. 139, §2", da Léi n• 8.069/90; 
15,l, Além dos 05 ( cineo) CMdidalos mais VQIAOO$, também devem tQIDal" ponc, pelo mc1:ul5, 05 
(cinco) suplentes. lambffll observada a ordem de, volaçlo, de modo a &SKlll'tW a continuidade no 
funcionamento do 6rglo. cm cuo de fériu., licenças ou impedimentos dos titulares. 
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~ 
l'IIIRfflrllA lllmllCll'ALDE -Al,\'D 

ACIISLUIIA lllllOCIPALHASIIUJDQ,laoaAI, 
COIQ&UIOIIUl'OIClbl.--lM.au.'ICA.r;DQ~ 

Hi. DAS DISPOS1ÇÕES FINAIS: 
lU. Cópiu do~ Ediw e •dcu!ait 111D1 da Coo:iisdo Btpeçial Eloilonll dote doeorrentes ledo 
publi~ c:om destaque, 009 6Qllo9 ofwiais de imprensa, no sitio eldr6IIÍICO da Prelcitun 
Municipal de Miguel Afvea, bem como aifiudu no muni da Pnmoítw:a Municipal, da Ciman. de 
Vc:=odorcs, na IIC<lc do Conaclho Tuh,lar, do Con..,lho Munitjpü dos Direi.tos da Criança e cio 
Adoi-ote (CMDCA) e dos Ceiitiw de Refefflleia de Alsillffleia Social {CRAS), Cel'.ltroa de 
Refedncia Espc,cializados de Aalist!ocia Social (CREAS)\ Postos de Saúde e &colas da Rede 
Pública Municipl; 
16.l. Os e.- ommos laio resolvidos pela Comàaio Eípeci&I Eleilonl, ~ u nomma 
legais conti.dM na Lcí F...:lenll n• 8.069/90 e na Lei M1111icipal d' 7971201 S: 
16.3. t de i»teira ~ili.W.. dot eaodi.i.to. a<:ompmhar a publi~ de lodos os atos, oditaa 
e commüeado, ref.ezmtes. IIO proc:etllO de ete01ba em data unificada dos me:mlm:. do Comelbo 
Tutelar; 
IM. tl m,ullado aos candici-, por li ou poc meio de ~• ~ perante a 
Comiuio Especial EleilOral, a.ccmpulbar todo desenrolar do pr-occ.., de """ºlha, ia,:l~o 11$ 

cerimooiu de i-çlo do umas, volaçio o~; 
16.5. o.da eandid.to podm çredmciu, alé 48 (quarada e oito) boru antes do pleito, OI (um) 
reptesenlantc por loeal de votaçio o 01 {um)~ pan, ■""""P"nhar • .punçao doa - e 
dapas prd.bninma do ccrw;oc; 
16.6. O. tnbalhos da Comiulo Especi&I Eleitoral se• eocemam com o envio de relatório final 
CO!llleõdo M ~ e O reauitado da Yóiaçlo IIO CMDCA; 
11>. 7. O dncumpriwentl) dQ oonnM previ- n.ettc Bdíta1 impliead na eii_clllllo do candidlto ao 
J)("OCeNOde-,olha, 
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Miguel Alves, OS de Abril de 2019 

~ ,t... .d~ s.,."""' 'R.._l,'elo 
Alla Carbt de SollM Rabffo 

Pretidelúe do CMl>CA 

Calend6rlo Referente ao Edital nº 01/2019 do CMDCA 

AÇÕES PRAZO 

Publicação dio Edllal: 0&'04'2019; 

lnecrloOn d .. candldatur .. 05/04/2019 ao 
03/05/2019 

Anlil- doa Requerimentos d.e lnacrições: 04/06/2019 a 

14/01512019; 

PubNceçlo da lista doe prw-c:andldatos com 15/05/201S; 

lnacrtçllea dat.tda: 

Prazo pera lmpuonaçlo 1EIJ0tl/2019 6 
20/0S/2019; 

Prazo para recurao 21/05/2019 6 
30/0512019; 

AnliM- dos recurwos pela Com1M6o Eapeçlal 01/06/2019 a 

Eleitoral 07/0612019; 

Olvülgaçlo do .-..ultado dos recumoa • publlcaçAo 11/0612019; 

da 11818 preHmln• dos "pr6-candldlltoe oorn 
lnacriç6o deferida, em Ofdem alfabética: 

Olvulgaçéo do rNUhado d<Mt recu- e publlceçlo 13/06/2019; 

da llalll dtlflnitiva doá pr6-éãndidiito9 com in.crlçlo ! 

d.r.r1da para • reallzaçAo da prova, am• ordem ' 

~ = 
Reellzaçlo da capacltaç6o. 17 a 19/06/2019 

Realização da prova ot,Jellva 2310612019 

Olvulgeç6o dio Gabartto 24/0el2019 
1 

13 Divulgação do resultado das provas 25/06/2019 

14 Analise da r&CUl80S do cancllclatos com relação a 28106/2019 

prova 

15 Divulgação do Gabemo final e resultado final dos 02/07/2019 

aprovados na prova 

18 Dia da votação 06/10/2019; 

17 Divulgação do resultado da votação 08/10/2019; 

18 Prazo para impugnação do resultado da eleição 07/10/2019 a 

11/10/2019; 

19 Julgamen10 das Impugnações ao resultado da 14/10/2019; 

eletção 

20 Publlca.çã.o do resultado do julgamento das 16/10/2019; 

impugnações ao resultado da ele .t;ão 

21 Prazo para recurso quanto ao julgamento dos 21/10/2019 a 

recursos ínterpost09 contra. resultado da eleiçã.o 23110/2019; 

22 Publicação do resultado do Julgamento dos 25110/2019; 

recursos 

23 Posse e diplomação dos eleitos 10/01/2020. 

Miguel Avea~ PI, 05 de Abrl l de .2019 

~ &--.r..:. ,}., , -.. n .-.b~lc 
Ana Cana de Sousa Rabêlo 

Prealdente do CMDCA 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE MONSENHOR HIPOLITO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

-~- CNPJ 06.M3.77D/0001 - '8 
...... ,. .... , .... " ., Avenida Canos Libório, 101, Centro, Monsenhor Hip61ito - PI 

MonB1horHlpólto CEP: 6U50-00D • Fone: 39,3433-1155 
.-..-- E-mail: licilacmmoM§9hOffiii io,ema!t§W 

EXTRA TO DO CONTRATO 
CONTRATO PP 1N~: O 8/2019-PMMH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019-PMMH 
OBJETO: 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO {EM PENSÃO), CONFORME ECESSIDAOE, PARA RECEPCIONAR PESSOAS 
CARENTES OU A SERVIÇO DE MONSENHOR H IPóLJTO NA CIDADE OE TERESINA -RAUi" 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO -PI 
CONTRATADOS: li.. G. DE LI MA HOTEL -CNPJ Nº 29.539.SS.3/0001-60; 
VIG~NCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, FINDANDO EM 31 /12120 9. 
VALOR TOTAL DO LOTE:, R$ 121480,00 (CE O E VI ITTE E TRES MIL, QUATROCE OS E 
OITENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRES6.A G. DE LIMA HOTEL 
FONTE DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL DO MUN ICIPIO OE MONSENHOR HIPÓUTO -
EXERG[GIO 2019' :RPM, ICMS, ARRECADAÇÃO, ISS, FMS, FMAS E RECURSOS PRÓPRIOS .. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE ABRIL OE 2019. 

Moose11oor Hipólito-PI, 04 ele Abril de 2019. 

'tlirgílio de Sá Bezerra Neto 
Presidente da CPL 
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ESTADO DO PIAUI 
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 
SECRETARIIA DE ADMINISTRAÇÃO 

-~ - CNPJ OS.SS3.n0/D001 - 48 
• ..,,...,..,. _..,.." AYll'ida Carlos libório, 101, Centro, Monwnhor Hipólito - PI 
~ ~ CEP: 64-650-000 • fone: &9-3433-1155 

-..--- E-ma;r: 'f81158UTS'!m2%PfR8f(SfM/Jil 8W 

EXTRATO DO CONTRATO 
CONTRATO PP N6: O 9/20119-PMMH 
PROCesso ADMINISTRATIVO Nº 021fl019-PMMH 
OBJETO: "CONTRATAÇÃ.O DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPA. COZINHA E ENFEITES 
NATALINOS (IMPORTADOS EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESS[DADES DO MUNICf PIO DE 
l1IONSENHOR HIPôLITO E SUAS SECRETA:RIAS'. 
CONTRATANTE: PREFEITLJRA MUNICIPAL OE MONSENHOR HIPôLITO -PI 
CONTRATADO, HIPER IMPORTADOS L TOAI ONPJ Nº 15276;612/0001-89; 
VIGÊNCIA: A PA:RTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, FI DANDO EM 31/12/2019. 
VALOR TOTAL DOS LOTES: 
LOTE 1 (UTENslUOS DOMÉSTICOS): RS 265.073,54 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, 
SETENTA E TRtS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA HIPER 
IMPORTADOS L TOA 
LOTE li (BRINQUEDOS): R$ 68.127,90 (SESSENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAiS E 
NOVENTA CENTAVOS), Ehl FAVOR DA EMPRESA HIPER IIMPORTADOS LIDA. 
LOTE Ili (ARTESANATO): R$ 33.455,70 (TRI TA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CI QUENTA E 
CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA HIPER IMPORTADOS L iDA 
LOTE IV (ENFEITES): R 6().287,93 (SESSENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E 
NOVENTA E TRES CENITAVOS), EI.I FAVOR DA EMPRESA HIPER IMPORTADOS L TDA. 
FONTE DE RECURSOS: ORÇMlEtffO GERAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO -
EXERCÍCIO 2019. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE ABRIL DE 2019. 

Monse11oor Hipólito- PI, 04 ele Abril de 2019. 

Vi1rgmo de Sá Bezerra Neto 
Presidente da CPL 

ESTADO DO PIAUf 
PREFEITURA MUNICilPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

-~ - CNPJ 06.SS3.770/0II01 - 48 
... ,,,,_,. _,....." A.vtnlcla Carlos Llbórlo, 101, Centro, Monsenhor H pólllo - PI 
~ Hlpóllo CEP: 64-650-000 • Fone: &9,3433-1155 
---- E-m.il: liCitacoéSmonsMIIOl'hieetf10llf'.7fi'"com 

EXTRATO DO CONTRATO 
CONTRATO PP~: 020/20119-PMMH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0221201\f-PMMH 
OBJETO: 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS hlEOOICOS DA LINH 
DIESEL, PARA OS VEJCULOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE ADt.11NISTRAÇÀO, SECRETARIA 
MU lCIPAI. DE SAÚDE E SECRETARIA t.1UNICIPAL DE EDUCAÇÃO), E SERVIÇOS ~ECÃNICOS DE 
t.tÃQUINAS PESADAS (TRATOR, MOTO NIVELADORA. ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA), A SER 
REALIZADO EI.I MONSENHOR HIPÓLITO OU EMSUAMICRORREGIÃO (CAMPO GRANDE 00 PIAUf, 
ALAGOINHA DO PIAUI). 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE MONSENHOR HIPóLIID -PI 
CONTRATAOO. GLERTO SÉRGIO DASllVAsAI C PJ Nº .28.275.700/000 -08: 
VIG~NCIA: A PA:RTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, FI DANDO Et.t 31/12fl0 9. 
VALOR TOTAL DOS LOTES: 
LOTE 1 (SERVIÇOS DOS VEICULO$ DA SECRETRAJA DE ADMINISTRAÇÃO) RS 65.16(),00 
(SESSENTA E CINCO MIL CE TO E SESSENTA REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA GLERTON 
SÉRGIO DA SILVA sA. 
LOTE 1 (SERVIÇOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA OE SAÚDE) R$ 83.9 0,00 (OITENTA E TRÊS 
MIL OVECENTOS E DEZ REAIS), Ehl FAVOR DA EMPRESA GLERTON SÉRGIO DA SILVA SÁ. 
LOTE Ili (SERVIÇOS DOS VE[CULOS DA EDUCAÇÃO) R$ 44.400,00 (QUARENTA E QUATRO MIL 
QUATROCENTOS REAIS), Et, FAVOR OA EMPRESA GLERTON StRGIO DA SILVA SÁ 
LOTE IV (SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÁQUINAS PESADAS} R$ 53,500,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL 
CENTO E QUINHENTOS REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA GLERTON SÉRGIO DA SlLVA SÁ. 
FONTE DIE RECURSOS: ORÇMIENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO -
EXERCÍCIO 2019. 
DATA DAASSINATURA DO CONTRATO: 04 OE ABRIL DE 2019. 

Monsenoor Hipólito- PI, 04 de Abril de 2019. 

Vi,rgmo de Sâ Bezerra Neto 
Presidente da GPL 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNIClPAL DE MONSENHOR HlPOLITO 
SECRETARIA IDE ADMINISTRAÇ.ÃO 

~~- CNPJ ot.115S.770I0001 -48 
,_.,. .. --. • .Awnlda Carloe Ubdrto, 101, Centro, MonNf!h« Hipólito - PI 
~~ CEP: KIIIO-OOO • Fone: 111-MSS-1156 
---- 6-lt: -rrtnrtfSf!Stpfg 

ElClRATO DO CONTRATO 
CONl'RA.TOPPN": 021/201~MH 
PROCESSO ADIIUISTRATIVO NO 02312019-PMMH 
OBJETO: •CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS. TELHAS, BRITA, FERRO, 
CAL. CIMENTO, ARGAMASSA. CERÃMICA. PIÇARRA, AREIA, PMA MANUTENÇÃO E PEQUENAS 
REFORMAS DAPREFErTURAWNICIPAI. DE MONSENHOR HIPôLITO E SUAS SECRETARIAS". 
CONTRATANTE: PREF1EITURA MUNICIPAL DE MONSBIHOR HIPôLrrO-PI 
CONTRATADO: LUIS JOÃO DE BRITO/ C PJ Nº 07.968.280t0002-56; 
VIG~CIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, FINDANDO EM 31/12/2019. 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 256.700,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS 
REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA LUIS JOÃO OE BRITO - ME. 
FONTE DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL 00 MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPôUTO -
EXERCICIO 2019. 
IDATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE ABRIL DE 2019. 

Monselto' Hipólito- P1, 04 de Abril de 2019. 

Vlrgmo c1e sa Bezena Neto 
Presklente da CPI. 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 

-- - CNPJ 116.653.770/0001-48 
. .. -"".~~- - Avenida Carlos Libórío, 101, Centro, Monsenhor llípõlito - P1 
~hof Hiiõlto CEP: 6050-000 • Fon.: 89-34»·1155 
---- E-mai.l: licitacoesmonsenhorhipo1il$mai\.c,om 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE N° 00112019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°,01912019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR IHIPÓLITO, ESTADO DO PIAUL 

comu ica aos in eressados que receberá alé o dia 12 de Ah ·1 de 2019 às 00:00 , em sua sede, nc 
endereço acima, através da Carta Convite nº 001/2019, na o:informidade da Lei nº S.666/ld3, Lei ri' 
10.S20l02 e demais notmas pertirientes. proposta para 'Aquisição de mererlda escolar (perecível e nãc 
perectveij. para suprir as necessi::lades da Secietaria M nici~ I de Educação", pek:I e iléril menor preç: 
Glooat 

MoosentaHipómo,,PI, 04 de Abril de 2019. 

Virgílio de Sá Bez.erra Neto 
P~ro 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO 

·- · CNPJ IIUS3.711JIO0CM - 48 •m-.,,•~~ .._ ___ Aven1da Carlos Libótio, 101, Centro, Monsenhor Hipólíto- P1 
"'°!.~~~ CEP~ 64.G5CHJOO · Forw~ 89~~-1155 

E-rn,11: llcltaoo..,mon••nhorhlpolilsflpmall.oom 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE N° 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N",02512019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR !HIPÓLITO, ESTADO DO PIAUÍ. 

corou ica aos interessados que receberá alê o dia 12 de Ab ·1 de 2019 às 09:00h, em sua sede, l'IC 

&ndereço acima, através da Carta Convite n• 002/2019, na o:informidade da Lei nº 8.666193, Lei ri' 
10.52~!02 e demais llOlmas pertinentes, proposta para 'C(lntratação ele empresa especializada para 
pres1ar serviços na administração de obras, de auditoria e consultoria al.lluaria1, nas aUl'i:lades de 
oonsultoria em gestão empresarial, exceto oonsul1oria técnic.a específica, na ârea de arqu·netura. 
cartografia, topografia, geodésia, esb.ldos geológicos, pesquisa e dese1wo1vimel'llo expeliimenlal err 
oiê-l'lcias sooia· e h! manas. serviços especializados de oonsu1toria, acompanhamento e monitora to de 
sistemas dos governos Federal e Estadual, compreendendo a avalia~o sistemática dos programas 
Federais e clipagem de edita" e capa.citação de recursos·, pekl critério menor pre(l) Global. 

Moosenha Hipô/ito-PI, 04 ele Abril de 2019. 

Virgiliode Sâ Bezerra Neto 
Preipeiro 
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(Continua na próxima página)

LRIÇÔES 1.JN FICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDl'rAI, N" (l(l2/21)1il 

A PRE -'ll)ENTE IJO ONS&-HO M IC IPAI~ DOS J_)IR!j;l"J10$ t>A 

CRIA ÇA E DO ADOLESCE TE DE MO ENHOR HIPOLITO, no uso dn atribuição que, 

lhg I! conf.,rida pel • l..,; Municipal nª 245 de, 27 de abril de 2015 e mgulamenlad.o pelo 0,,Cn,to n" 

11/2015, to.ma p6b.lico o pi-cscn1e EDITAL D CONVO . Ç,lO piu:a o Processo de Bscolha em 

ºª"' Unificada po.m membros do Con~lho Tull!.la,r paro o quoori@nio 2020/2024, aprovado pela, 

RESOL ÇÁO N" 001/2019, do CMDCA local. 

L DO PROCESSO DE ESCOLUA: 

1.1. O Ptoee$Sõ de E&colb em Dátl1 Uníficad11 6 di.cíplitlildo pe!A Lei 11• 8.069/90 ~lilfillO d 

Crio.nÇà "do AdoléS<:enlé), Re>ólLtçi1o n• 170/2015 do Conselho ocionol do, Din,i10, dá CriànÇO. e 

do Adolcscen.tc • CO ANDA. sim como ,P"I Lei Municipal o• 245/20 1S e RC$0luçãó 11"00 1, da 

Consclho Mrn:ncipàl dos Di.n::ilos dn Criança e do Adol.=nu: de Monsenhor Hipólito, =ido 

rcalizaclo sob a .n::spaas.nbilidooc deste e í LSCaliz.ayão do Minis16-io Público; 

1.2. Os membros do Conselho Tuu:lar local serão cscolhid<J<S mc::dionte o sufu'í~io ur1iv"""'1, direto. 

~o e f:1.CUltativo dos. eleitores do município. cm data de 06 de ól[l_tubró de :2019, sendo que. i:11 

pos.sc dw eleitw e i;eu~ 00:<P','Ctivo:, · oplcntes oconei:á em data de 10 de jpoeb:-o de 2020; 

1.3~ Assim s.cndo, cqmQ forma M dar i·nfcic;>~ re:gula.mc::ntnr e, ampla i:.-.:ibilidade IlQ PrQC~SQ de: 

~lha cm Data Unificada pW! membro do CQJ15Clho Totel11r pW! o qualriêni.o 2020/202.4. toro11 

públlc:o o prescnll!. Editol, nos ""l!)linte• tl!ffllO!<: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 

2.1. O Con~o Tu telàt' 6 6rg1io petmiillenlé e úLttllnom.o, n· o juri;;dicionál, eneútn!ga.do ,P"\ ;i, 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos dll cdilóÇB e do ildolcsccnte, sendo composto por 

OS (cinoo) mcmhrn•• cocolhidos pc:111 00munidudc locnl J>lll1I mond11to de 04 (quatro) nno,, pc:nrutid" 

OI (llillll) rccoodução, mediante novo proces.so de escolho. cm igualdade de e.scolho com os dc:mo.i,, 

pretendentes;. 

2.2. Cabe aos mc.cnluos do onsclho Tutelar. agindo de, forma cole,gio.da. o cxcroicio das atribui',ÕCS 

contidlll!I no~ aniso$ 18-a, par. ú nico, !>O, §3", in~ IJ. !>:>, 131. 136. 191 e 194, todo$ da J..cj n• 

8.069/90~ obscn-:i.d.o:s os devc::.res e vcda.çõc.s e!iUl.beJc~dos: por e.'ile Diploma, n.-i.sim como peb Lc:i 

Municipll.l n• 245/2015; 

2 . .3. O prc.sc.ou: Processo de Escolha dos membros do Conselllo Tuu:lor do Município de M.on.sc::nho, 

ffip6lito vi~ pttie.n.cht?r as OS (cinoo) va~ cxi~11?nte~ o colegiado, .ai~. im co.mo para seu. 

respecti vo.s suplentes: 

2.4. Por força do di.sposl.o no art. s•, inciso D'. da Rcso.luçllo n• 170/2014, do CONANDA. a 

eandidarura de~ ser individual. ollo sendo admitida a composição de chapas-

3. DOS REQlJTSITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS ÇANDIDAT,QS A ME MBRO DO 

CONSELHO TUTELAR: 

3.1. Por fo,ça do disposto no an. 133, d Lei 11• 8.069/90, e do rut. 22, d:1 Lei Municipal 11• 

245/2015. os candidatos a membro do Oonsclfho Tut:clar devem preencher. cumnlaüvamente~ O!I 

seguinte requisitos: 

a) Reconhccid1t idoneidooc mora! ( comprovod1t pcllts ccrtidõc• neg11ti vos eriminllÍ,;, du J u•ti~" 

Federal, Elei toml e Estadual)~ 

b) ld~ mpéi.rior 3: 2 l (vintt!, e íúli'n) ano!!.; 

e:) Residir no município hd mm.s de 0Z (dois) onos; 

d) Comprovar escolaridade de no mfnimo, ensino m6::lio completo; 

e) E.., ta.f' qu i Les: com a, obtígilçõe.!i. él~i t 01"3 i,s. e no go,-.,.o de. $eu. d imi.LcM; polftko-s; 

e) E lor quites c:om as obrlgoçõc& milita= (paro çnodidatos do sexo masculino); 

1) N o tcT sido pcr.ualizado com a dest-tuiçã.o da funyllio dr.: membro do Çonsglho Tutelar, nos llltimD.!I 

OS (cinco) a_nos; 

g) Nilo 1"r sofrido nenhuma c:ondcrutçllo judki , lr.lllsitad:t cm julgado, nos u:rmos do artigo 129. 

da Lei no &.069/90; 

li) 3o ~= =.1)(1)10 polftico; 

i) 8sl3.J" no pleno gozo das. aptidões ffsicm. e mental p3.ra o cxerc-fcio do çargo de con-s.c.lhciro nnc.lar.. 

J) Experiência nas án:-as da promoç-llo. protcç o e dcíaa dos direito., da criança e do odole!iOCnlc de 

no mínimo 01 (um) .mo, comprov<lda .ur.lYéS de decl.ru'IIÇllo emitida por er11id,)des govem<1filc111als e, 

n.lo gpvcmmncnlms dc.vid.amcn.te rcgl5:tr.ldas no Cor.LSCllbo J.t unicipal de Dc:(csa dos Direito da 

Criança ,e do Adok.gcc-ntedestc Mm,ic(pio; 

l) Ter ~ptovaçllo em .\v.ui çllo com questões dé múJtipb, =olM e u.mo. qu • o ubjetiv 

ESTUDO DE CASO. de caratcr climina.t6rio. ,eferente no co.ahecim.cnto do Estatu to da Cri.nnç11 e 

do Ado1c"0CntG e outras. c:~t..abGlecidatil cm n::~oluçlo pc::rtincnlc, com ,,ot.a. para aprovaç!lo igual ou 

~uperíor o 7,0 (:oete), elo.borndti e aplico.da sob o rMponMibílidnde da comi~ ã.o Mpeciàl prev:ism no 

Lei Municip,d nª24Y<!0l5. 

3.2. O pn:enchi:mcmo dos requisil.o legais dc~e ser demoo tr.ado no a to da caDdidatura 

4. DA JORNADA OE TBA.BALllO E BEM EBA O: 

4.1. Os membros da Conselho Tu!elcu, cxerecriio SUBS ativida.des em regíme de dedicnç11o exclusiva. 

duranlc o horario previsto no ,me_ 38 da Lei Municip:il n• 24512015 para o fnnc:ion:imento d o 6rgllo. 

sem prejuízo do ,uendimemo em regime de pl.mll!olsobreavLo, im como d realizaçlo de ouin.s 

diligencitls e tarefo.s inerentes ao órgão, 

4.2. O valo.r do ,rcncime:nto será corresponde a OI (um) salário mínimo vigenle n.o pa!l, conforme 

previ LO 110 art. 48 da Lei MllllÍcipal n• 24Sl201S; 

4.3. Se ele.ito pa:ra inll!.gror o ConselhQ TutelJ>r e, smvidor municipal, podem opt:u- ""~ o valQr da 

rcmuneraç ·o da C'1fl!O de Conselheiro ou o válor de seus vencimentos, ficando-lhe garruitidos: 

a) O retomo ao c.argo, emprego ou função que c~crci~ assim q_uc findo o seu mandato; 

b) /\ conlúgem do tempo de serviço p= todo, os efe.hos legws, ex.ceto para promoção por 

mc,rccimcnlo. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1. s,o impedidos de se,vi_r no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companhei_ros, a inda q,:,e em 

un1ao homonfetiva, oo pAterttes cm linh retll, cobteml ou por Mirtida.de, •~ o terceiro grnu, 

inclui;ivc, coruorme previsto no :ut.140. da Lei n• 8.069/90 e :uL 15. da R~olução n• 170/2014, de;, 

CONANDA; 

5.2. Bl<istindo candi.datos impedi.d<>S de atuar num mesmo onscl.ho Tutelar e que obtenham 

voraç/lo su:ficicme ;mra figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, consjdernMe-á eleito 

aquele qu<o tiver maior votaçilo; o condidnto rcm:o.nesotnlc será roclnssif'tcado como seu suplente 

i mediato, IlS.~umindo n3 hipóm.;se de vadlncia e: ~Me que não ~xism im_pedim.e:nto; 

S.3. Estm1de- KC o impcdimcr,to do conselheiro tutclur em rcloÇ,iio il :tutorldnde judiciiiria e ao 

rep.re~ntantc do Minislério Põblioo oom atu~o no Justiça da Jnfflnci.a e da Juventude da me~m• 

coomrco.; 

5.4. É também impedido de se inscrever no Procc.sso de E5Colt,a uni.ficado o membro do Consclt,o 

Tutelar que.: 

ã) tiver s.ido empossodo para o segundo mandato oonsccu:tivo nti o di-11 J O de. janeiro de 2013-; 
b) tivc-r c,croido o mandato, cm regime de prorrog,u;lo. por período ininterrupto superior n 04 

(quatro) anos e mei<>. 

6. OA COMJ ÃO E P'EClAL ELEITORAL: 

6.1. O onselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol<1Sa,nle irii;tillli.ril, no p= de 10 (de~) 

dias. li co.ntar da publicação do presente Ediml. uma. Comis ao E, pcciàl de com~içlio pi,ritárfa 

entre rcp~to:ntc.'i- do governo t?. da sociedade civil, par.a :i o·rgani:z11.ç;ão e. condução do prit!~nm 

Processo de Escolb11: 

6.2. Compcu: à Comi,ss!io Especial Elcitornl: 

a) Analisar os pedidos de regi tro de candldaturo e dnr ampla publicidade li relaçlo dos eand1dato 

inscritos; 

b l Rec:cbe:r a impu,gnaç(les apre entadas contra candidato que n:lo atendam o requisito eitigido , 

fomec:codo protocolo ao unpug,nan!é; 

e) otifi.car O$ candi.datos impugnados, concedendo-~ prazo para sproscntsção de dcíc,;a; 

d) Decidir, cm primeira mstôncia ildminlrt.tativit. acerca da unpugnnçilo das Clilldidatwils, podenda, 

se necessário. ollivir testem.unhas evC11tnalmente arroladas, determinar a j;onlBda de docnmentos e a 

=lizaç/lo de outras diligencias; 

e) Reali:Lar rewri:io destlnad11 11 dar oonhecimento formol dos regras do c:unpanh11 aos candid,uos 

considendos h.abilltados ao pleito, que :firmar/lo compromisso de respeiLá•las, sob pena de 

indeferimento do registro dn candidatunt, sem préju.Cw dn imposição dos ..wtções ptt:vi tas oa 

legislaç!o lQCa,l; 

O Esd.mu.\u e füeilitaro en~ento de notíclJIS de fatos que con llruam vlolnç11o das regrns de 

campanha por parte dos c:mdid.ato 011 ll mia ordem· 

g) Anillsar e decidir, em ptiml!ir.11. mst1.nci11 .1drninisntiv11, os pedido, de ímpugnaçlo e outro• 

incidentes ocorridos no dia da vomção; 

h} Escol her e d lvu lga:r o• l()C;Ois de votoç!o e aporaçllo de, votos; 

1) Divulgar, imcdiotamcnlc np&. n apumyão, o -.!lado oliciol da votação; 

j ) Notifi.c;lf pessoalmente o Mini. !trio P6b.lico. com a antecedência de.vida., de todas as etapas do 

certmne, dias e locais de reLlnllo e decisões tol1'.Wdo.; pelo cotegiildo; 

k) Divulgar smp.Lamenlc o plcil.o à população, com o auxfiio do CMDCA e do Poder Bxccu1ivo 

IOClil. estunull\Jldo no IMxlm.o a participaçllo dos eleitores. 

6.3. Da, doci•!lc:• da Comissllo E.spccial Blcitornl cobcrá recurso ~ plenária do Con selho Municipal 
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dos Dlneit<>, d.a Crl•,,ç• e do Adolescente, que <e re,i.nicl, cm ~ .ráter e ,inordlnárío, pa.ro d,,,cis~o, 

çum o m~o de eé.li:ridu:dc. 

7 . DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

7. l. O Proa: so de Escolha para membros do Conselho Tutelar observar:! o c:a'lendãri& nnc,co ao 

p~nte Edital; 

7:2. O Coruelbo Munlel,pltl dos Direitos d• Cri,ui.ç e do Adoleseeo1e, no uso de suas all'l~íçlles, 

füd pubHea.t ÊIÍÍlâÍ!lõ ~~I)eC:tfltXJ~ no Oiá.no Ofldal ()u :i'r'iéiO l!!llu ivãle:ru~ l"i;i,r..i Cãdá uJYlâ dâ~ F'a~~ d,)I 

proee so de eseolh.i de membros do Con..elbo Tu1el:rr, di pondo sobre; 

á) Inscriç&s e entrcg:a de documentos.; 

b) Relação de candidntos inscri.t<>li, 

e.) Rclaçl[o preliminar dos. cnn-didatos con&.idcmdos. habilitados, mpós a llilálisc dos documcntos1 

d ) Rclaç!o d.cfiniti va dos CD.ndidato.s. con idcr-ndos hn.bilit ado.s~ a.pós o julgamento de cvc.ruu:riSi 

im pugnaçllcs: 

e) Dia e loenis ~ vo1aç5o; 

O R.o;,ullnd<:> prellm.lnAt d<:> p\oltQ, 1030 o.pós o " nc,,rn,m,,nto do. opumçl!Q; 

g) Re uhooo finol do pleüo, opó;, o jo1grunen10 de eVén1uru, ,mpugn•.ções; e 
b} Tcnno de Po 

8. DAI SCRIÇÃO/ENTRECA DOS DOC MRNTOS: 

8 .1. A particip,,çlo no presente Processo de Escolha cm Data Unificada iniciar-sc,.li pela insc::riçlo 

por meio de requerimento impresso e/ou fonnu.lário clct:1'6nico1 e será efetuada no prazo e nD!i 

condições estabelecidas ncslc Edital: 

8.2. A inscriÇllo dos eandl.dJ>ros ser4 efetuodn t"'"O~n"' no s;,de do Conselho Munlcipo.l do, 

D ln~h.o.."- da Crl.ança e. do Adnl~oen1~ de MonsenhoJ' H1_p61h.o, à Ru.a M :nOl!II Pollc:3rpo, n• 91, ne...-<élfl 

ci~. <b. 08:00 às 12:00 horas e cbs 14:00 ás 17:00 horas, do dio 08/04/2019 oo di,1 Ol/OS/2019; 

8 .3. Ao reill= ,i inserlç.i:o, o c.u1did;;10 de.véril, obris,11odame,uc e sob ~ de iódéferimento de 

sua çan.didmturnt .ap.rcscn.tar original e cópia d.o.s sc:guin.tcs documentos:; 

a) Carteira de identidade ou documento equivaJentc;. 

b) Tfrulo de cJ.eitor, com o comprovnote de votaçlio ou justifü:ativn nas 04 (qualro) últimas eleições: 

e ) Certidões negativas cíveis e crintinais que -comprovem nlo ter s ido condenado ou cstac 

~potldcndo, COO-\O NEu. pd.ai pn't.tka dê lnfração pénail, odmJnisrtUiva, o u condu1a i,nc.o•i'llpill.tíV'4!!;) 

eom n 1\lnç~.o de membro d.o (Ànselho Tu telru-; 

d ) Em .endo =d1d(110 do """º ma,;eulino, ccmd o de qwtaçiw com os obrigoçõe militares; 

C) Compro,vuntc de experi-!nci.a oa espc,;;ill.lizaqlo na án:a d.u inftncim e juventude; 

I') Comprovaç/lo de escolaridnde. 

8.4. A falta ou inadcqua.ç:..lo de qualquer dos docnmC11tos: acima relacionados será imediatamente. 

com.un.icada ao can.didato, -que. poderá supri-la atõ a dara.-limitc p:l.nl i:n:.i;criç de candicbuura:s. 

prevista neste Edt1al: 

8.S. Os do,;wt>entos d~er-10 ser en,,.,g..es em ,,i,.. .. s via, p.11" fé e conitafé; 

8.6. Doewnc,nos dlgi1~os ser~o eonsidenidos válidos, desde que também ;;presen, os os 

orl,gio~ <n,1 eili•cmtes apena:s c:m fonn.:.to dlgh;:u; 

8.7. .Eventuais c.nbllvcs A ins,;;rição de candidtUwus ou à j:unt d,n de. do,çumcntôs devem scc 

imediatamente cncaminh11.dos ao CMDCA e ao Mínisl~rio Ptiblico~ 

8.íl. Af!. informaç&s prestadas e docnmcntos aprcscnmdos por ocasil!o dn insc:riçllo são de tolal 

responsabilidade do candidato. 

9. A ÁUSE I>A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

9.1. Encerrado o pra:zo de iMeriç.llo de condl<lowras, • Comi o Especiol Elel10 l de~ao~da pelo 

CM1'CA eferu ;á, no pro:oo do dfa 06/05/2019 •o <ll• 17/0512019, pe,f•=<I<> ,:te., d ios 6,cis, QI 

an6J.ise d ilo dóeurncnt'à,çào e,dgi® neste Edital, C<Jm à .subRquente publiCllÇ~ d (l rdà.ÇiO dõ:ii 

c,mdi&LIOS inscritos; 

9.2. A rcl.aç:Dio doi;. -candi.datoi;. inscritos e a docum-cotnção ccspcctivn scrilo encaminhadas a o 

Ministério Público para cü!ncia, no prazo de 05 dias 11tci•, após a publicação referida no item 

anterior. 

10. D IMP GN ÇÃO ÀS CANDIDATURAS; 

10 .. L Qualquer ddt.diio podem ~lluer' n impug.na.ç.:'ln de ~nd.id 'IJQP n,Q pnti:t..Q de 05 dL,~ c:Qn1ado:s; 

d;i publicaç~o da relação dos candidàtos inseritos, cm petição devidamente fun<bmcn1adá; 

10.2. mdo o pruo mencionrulo no item ~pra. os Càlldid;;tos unpu.go~dos ~mo notir:icndo;, 

pc58041mcotc do !cor da impugn.oç o no praz.o do dia O'.l/06/2019 li 00/06/2019, 0<>1JlCÇ4Jld0, o. pnnit 

de então. a coucr o prazo do dia l 0/06/2019 à 14/06/2019 para aprnsentar sua defesa~ 

10.3. A Comiss!lo Especial Elci.t<>ral analisará o !cor da impugnações e d.cfesas aprcscntad:i,; pelos 

candidatos. podendo solicilar a qualquer dos interessados a juntada de documentos. -e ou011S- prov:is 

dool"sooo: 

lOA, A Co ' tto pcdl>! leitora! 1cnl o prnzo de cineo dias 11teds, com~d.o do 16nnlno do prazo 

plilll 11.prc!enmção de defesa pelos cmclid.ntos impugnados, plilll dttldir sobre o impugnação; 

10.S. Concluf<I;\ a an.:11.ise ~s impugna;ç{les., a Comis5-ão Especial Eleitoral fa:\1. publicar cdi411 

contendo a n,lação prclimina: dos c:amliwrtos h:ibilitacio<s :i participan:m do Proc,c,sso de Escolha cm 

dam Unificado: 

Ul.6. As decisõe, da Co.mlssilo E;pecial Eleitoral seiilo fundrunentãdo.s, defas devendo ser dàdii 

ci.ência aos inlcres.li,S_dos , para f'ins de. .i.ntcrposiyão dos n:::cursos previstos neste E.ditai~ 

Ul.7. Dos decisões da Comissão Espccú.l E lcilorru caberá rceutso li Plenáda do CMDCA, no pruc 

de cinco dias. d.teis. contados d a data da publicação do edi tal referido no item a ntcri.o.r; 

Ul.8. E.sgol!l~ ª f!!.-se re,;;11n!ll, ª Comis.'!41:o E.spcçi.ª1 Blei!ornl fm pYbJiçaJ ª relªçl!o def'lnitivª do. 

c:andidalos hoJbilitados ao pleito, com cópia ao Ministério Pl'lblico; 

Ul.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informaç4o ou documento apresenw.do, sej:L qual for o 

momento em que e•ta for deo;oobérta., o é11ndid,i10 sem c><cl uído do plci.10, .em prejul'w do 

cocaminba.mcnto do~ falos à auloridade, compet<::.nte p81"' apur:sçãc;, e a de.vida =pons:,bilu.açãQ 

legal. 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA l!:Ll!:ITORAL: 

11.l. O,bc ao Poder Nblioo, oom a oolnbornç!lo dos Ó'l!ãos de imp,cnsa locrus, dnr amplo 

djvulgaçã.o o Processo de Esçolha desde o momento ca publicaçllo do presente E4ilal. i:nclui:ndo 

infonnaçüc,, qWl.Dto ao papel do Conselho Tutelar, dm. honlrio " l=is de vota,;io, den.u,, oulr'.i.fi 

informaçõe destin3das a egurar a ampla p31'ticip3ç!o popu1al' no pleito; 

11.2. ~ Yednda o. vinool11Çno polílioo-pilrtiddruí do, c.u1didaiuru, sejo. 11.uuvés <Ili indicoçilo, no 

.(llatcri.al de propoganda ou iJI~.(lc(; no mJdi,a, de legendas de partidos polltioo$, {i.(mbolo~ ~.ogan~. 

nomes ou forogrnfias de pes..<oas que. direta ou indiret=entc, denotem lal vinculllçllo; 

11.J. Os candidatos poderão dn: inicio à companh• eleitoral após a publicação da relação definitiva 

dos Clllldi~tos babili1ooos, previs1:i. no item 10.8 de 1e Edilal; 

11.4. A propagmida eleitoral cm vias e logradouro., públicos obscrv:uá. por analogia. o., limites 

imposto pela legi laç.'lo eleitor:il e o Código de Posturas do Município, s=tindo iguo.ltbde de 

oondi9Õé5 n 1odos os candidatos; 

ll,5, Os caJ1dida.tos podctão promove.e ~ Slla~ eandidamras junto a. elcitore , POJ' mci<;> de deb~.tes, 

co.U'eVÍSIII.S o distribuição do panfletos, desde que o~ eau!em dano ou pertul'bem ordem públi 

ou particular; 

11.,. As instintlções públlcas ó'ú panlculues (csço!M, C4man de VueadOJ"CS, rlldi.o, igrejas etc..) 

que tenham in~.se cm promover debates com o.s candidnta!'i: de:vc-rão formalizar convi~. a toclo:r. 

aqudea que e.riw:rem aplOa • COl>OOm:r IO cu:go de membro do Co,uelbeiro 1'ateJar; 

11,7, O. debatei <levedo ler n,l)llammto p.rópri.o. a -~ pelos OlpllÍZadOfta a todos oa 

~ e l Comisdo Eap,cial. lllmtmal deaipada pelo Comelho Municipal doa Dimito& da 

Cliazlça e do Adol-te com pelo mea.os 0:5 (cilK,o) dwl de antececlencia; 

11..B. Cabe à Comla&lo F.tpt:clal Eldtt>nl aupcrvwomr • ~ doA ~ úlando pan. que 

areju,.plQpOICiooadQ igu,ds oportooidacb a todos os ~tos l!Q """c:ll:po~e m1~; 

119. ~ vedada a p,:opap!lda, ainda que gatuita, poc mdo doa veículo. de, com11olc~o cm geral 

(lomal, 1'dio ou tdevulo), f'abtu, ouldoon, cambu, bo!IQ e ouu,n meios a.lo ~ oall: 

Edital; 

11.10. t de-.!% do c:mdidalo portar, oe com urbanidade dun,nt,, a campanha clci1nnl, """"° valada ■ 

propapnda lnaJ. ou insidiosa ó'ú que promova al:aqDC peaoal contra os COll00rffllte&' 

11.11. Nlo-'. p,zutltido qualqu<r tipo & pnpapnda no dia da dci\:lo, ,:mqua!qoer local. p1lblioo 

ou aberto IIQ pdblioo, liellClo Qll6 a Qlomcnçlo de peNOU portando Í.DlàWDmtol de ~ 

caracimha manlfeslaçlo oolctiva, com ou aem u~ de w:ículoe; 

ll.12. A vio.laçlo du repa de campanha. lmportad :na caaaçlo do n,ptro da caodidúun. ou 

diploma de pouc do candicbto J'CSJ)ODMvel.. ap6& a lruWtraçlo de prooedlmento admlnlAUadvo na 

qual, "',ja pt1IUtido ao~ o e><~o do ooutP<liuSrio e da aaipla d,:f.,... 

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

12.1. A el.dçlo pca 011 membros do Comelho Tutelar do Mwriápio de MOlllellbor lilpdlllc 

ttalizar--.f no dia 06 de -tuhm ele 211119, du 08h h 17h. oonfom:ié pn,vutó no m. 139, da. Lt:i 

D" 8.o69/90 e Rewluçlo o• 152/2012,, do CONANDA.; 

12.2. A votaçlo devcnl. ocom:r prefetaldalmente cm mms d.etrõal.cu 0Cdldu pela Juatlça 

Bleitora1, oblavadu u dupollçOea du re90loçõca aplld.-.cil ~ pelo Tribww Svpedoc 

E1eítmal e Tribww Regional Eleítocal do Eltado do Pi.a\ll; 

12.3. Aa mtu1u pai. votaç., manual IICdo elabandaa pela Comiad<> do E&pecial Elc:itnral, 

adotando parlmeuo. limilarea aos e:mprepdos pela Junçameilonl em 11Uaeo1lfecçlo; 

12.4. Nu cabines de votaçio IICdo madaa U.- com rc1açAo de nomes, ~ tiJloa e o6m,,rn 

do1 eandidalo1 a IDDlllbro do Couelbo Tutelar; 

12.5. Aa mesu reoeptoru de votoe cleverlo lavrar alU eegundo modelo fomecido pela Comla&lo 

~ Eleitora!. OU qum IICdo rqi.Slrlldu e'fflltllm ÍO~ ococridu DO dia da votaçlo, 

&Umdo n6mao de eldtota vOWlteA cm cada umadu umu; 

12.6. ApÓI a i<lffl~, o el.aitor aAÍlw'i a lista d,, - "~ a votaçlo; 
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12.1. O eleitor que nllo souber ou n!lo pude.- ossin...-, u&mli a imprc,ss!lo dlgiml c;omo formo de 

identlfie:1ç :O; 

U.S, O cldLor poderá votar cm •pena., um <>>J>.<;lidoto; 

12.·9. o caso de. votação manua.11_ votos un rruri!i. d.e um c:andidato ou que contenham rasuras que 

n~o permill\lll M'erit 1> vonti>de do eleile>r se~o 111ubdo • devendo ser colOC:ldo em en,clope 

Pieparad.o., conforme. prcvil'i.to no regu]amcnto da dciçl.o! 

12.10. Sera tamWm considcmdo inv'1ido o vol.o: 

a) cuja c,4d.ula c;omenha mais d~ O 1 (um) cillldld1110 assinalado; 

b) cuj ctdula nmo e tiver rubricada pelos membro., da mesa de votação; 

e) cuja c6dula nno ~pondec t10 modelo oficiàl; 

d ) qué livet o , lgilo viol~dó. 

12.ll. Efetuada • apuraç!o, serio considcrad0$ dei.to,; os 05 (cinco) candidatos ma.a votado,;.. 

res lvod · ._ ocom:ncio. dé o.l.guma da véd:àções legais cim.a icfc:xida • sendo os de.mais candi&itos 

consldera4o-~ suplentes pela ordem. ~ voraç~<>; 

12.11. Em caso de empate na vocação . .-c.ssalv.o.da a c~isrimcia de outro critério pmvi.sto na 1..cii 

Municip-J.l loçal1 será iconsidc:rl&WO elc:iito ô cimdirnltô éôm idade mais clt::vad.a. 

13. DAS VEDAÇÕES AOS C ANDIDATOS D ANTE O PROCESSO DE F..SCOI,HA: 

13.1. Conforme previ 10 no ;u-c, 139, §3", da Lei n• 8.069/90, é ved do a.o candida10 dot1r, oferecer. 

prometer 011 en(ttgar ao elci1or bem w van~cm pess<>M d.e qualq..er oaturczca. inclusive brind.c ,;te, 

J>O'lUcno vnlor~ 

13.2. é ttunlx!m vediw,i a prúica de cond.utils abusivH ou desleills que ~m Vimtilgem indevld 

ao candidat.Q, CQmQ a ••QQCS de um.at' e Q transp;,rte de e l.ritc,n:-s, da,tre Qutn..s, previ5,ta.-.: na Lei nº 

9504/97 (Lei Eleitoral), pois embora nllo caroolcrizem crime eleitoral, importmn na violação do 

dever de idoneidade moral que se coMlitu.i n .. m do requisitos elemen1ates das candid.atur-..s; 

13.:3~ Os: ca.n.didato,- que prati.ca.:ro.m qu0ii5CJUG:r das condum.~ ~lacionadas nos itens anteriom.'j,,,. 

dW'ànlc dou dépOU dá campanha.. inclusi vc no dia d.a votaçilo, terão cu;slido seu .registro d~ 

c..ndidil1ur.. Olt diplomo de pO"""• sem p,.,j ulw da •pW:,,Çió d.. réspónsabilidilde .::ivil " mesmó 

cri_minsl , inclu~lj ivcde terceiros, qu.c com eles colaborem; 

13.4. C.bcrli t Comissão Espc<:inl Eleitoral ou, após sua di&S<>luçio, à Plcnilria do CMDCA, dcc;idu: 

pela coss.açilo do icglstto d1>. crutdíclo.tu.rn ou diploma de posse, apó• a ins1aur<>ç o de procedlmen10 

adm inistrativo no qual . .sc;ja. garantido o candidato o cxcrcJcio do c.ontrad.itório e da ampla dcfoLli..3. 

\4. OTVVLGAÇlO l>O R.ESULTAOO FJNAI~: 

14,l. Ao flnal de iodo o Pr~. a Com1"ão l!s~iaJ Eleitoral """"min.hor.! ""latório ao c:MJ:X:A, 
q..e f<IJ'á. divulg~ ao Olá.rio O fiei;,J º" em melo eq11ivaJe,>1e, o <1ome (lo,. OS (<:l neo) çand.i4>10• 

eleitoS pu,i o Conselho Tutew e seu respectlvos $uplen1e , em ordem dcei,;scen1e de vo!4çio. 

lS. DA POSSE: 

15.l. A"°""" dOIS membros do Con,.,lbo Tutelar ,;cm coru>cdido pclo Presiden,tc do CMDCA locnl, 

no dia 10 dcJandro de 2020, conforme: previ.sro no ..rt.. 139, fZ", da Lc,; n• 8.069/90; 

15.2. AI= dos 05 (cinoo) C11D.d.idato.s. mmis vorodos► h1m~m devem tommr posse. pelo mcno.s~ OS 

(cinco) suplcnles., também observruio. m ordem de votaçlo1 de modo n a&.scgurnr 11. continuidade no 

funcionamento do órg_lo. cm caso de férias. liocnçai;. ou. impedimento..-. dos tituJare.11:. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1.~ Cópia!!- do presente Edita] e &:mais a.tos d,11, Comiss!lo Especial Elaitoml d.ele deco.rrenros ~ 

publicadas,. com destaque. noR- órgãos oficiais de impf'Cf'lsa_, no dtio clctrõn.ico da Prefeitura. 

Munlclpnl de MonNenhor H ipdlito, Piauf, no D i:1.rio ()flel.a.1, bem. como Ax:ad s no mural da 

Pte.f~itm11 Mu:t~.icl__p.al~ dl'!'I Càtnll:J"a dé Ve.ttad.ott.s:,. na. .sêde do Con~ho Tut.élar, do Conselho 

Munlclpal dos DSreltos da rfança e do Adole~e.iH.C: ( MOCA) o do:s n11..ros. de R.e:rc.rencla de: 

AS/illSt!nc.l• Social (CRAS), C,ntr0s de Ref.,n!nei> i-:laUui.dos de AsslSt!nei• Social (CREAS), 

Po>10s de S;;íldé e ·scolas d<' aed,; Púl>lie.1 M .. nieipat; 

16.Z. Os~ omissos ser .o resoJviclo pel omiss:to Espeeiol S!eitorol, ob~odos as no.nrui.s 

legais cootid.ao nu L.e:i í"'4..n.l n• 8.069/90 e o:, Lei Mwrieipõll o• 24512015; 

16.3. é de intei.rn respon bilid de dos C81ldid~t0$ complíRh;ir :o públiC11Çio dé todos o álOS, edil 's 

e comn:nicndos. ~ferentes no prOCCSSiO d.e escolho em dato unificnda dos membros do Con1S-Clh.o 

Tutelar; 

16.4. .é facul tado 11.os candid.ntos. por si ou por meio de rcprcsenlnntcs crcdcn.c.i:ados perante a 

Comissfto E&.pcci.al Elc:itorn.1. acompanhar lodo desenrolar do p.roccsso de cscollto,, incluindo n& 

cerimônia.li de lacração d.e nmas, volaçlo e apnmçlo; 

16,S, Cada candidato poder.! cmc!Cllciar, olt 4S (quarenla e oito) horos antm do pleito, OI (um) 

rcprescntantc por local de, votação e OI (um) rcp.rcscntamc para acompanhar a apuraç!lo do• voto• e 

etapa$ praUm,innrcs do ccnamc; 

16-6. 0 • trnbolh<>S da Comlsclo E"P""ial Eleil.Otal "" """""'"" c.om o envio de notattSrlo finol 

con1eódo • 1A1e:rcorrencb e o res"lti>do d~ votoçllo oo CI>.iDCA; 

l(i.7. O descumprimento da normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ac: 

processo de escolha.. 

Publique-se 

Encaminhe-se cópias ao Minislério Público, Poder Jodicíário e Cãmara 1nnicipal 1003ÍS 

PROVIDENCIA 

Publicação do edital de 

convocação 

Registro de candidatura 

Análi.e de pedid.05 de 

registro de candidacura 

Publicação da relação de 

candidatos inscrito 

Monsenhor Hip6lito, 03 de Abril de 2019 

ANEXOI 

CALENDÁRIO DE ATIVJDADF.$ 

DATA 

05/04/2019 

08/04/2019 ao dia 

03/05/2019 

06/05/2019 ao di.a 

17/05/2019 

24/05/2019 

Th'F'ORMACOES COMPLEME-NTARFS 

(Fondamentos legais) 

Previsão: art. 7", R~olução n• 170/2014 

- CONANDA/ 

Requi ílos m!n.i:mos de conteúdo: art. 7°, 

§ Iº da Resolução 11º 170/2014 -

CONANDA/Ampla divulgação: art. 9º , 

caput e § 1•, da mesma Resolução_ 

Reqoi ito e;r;.igidos: art. 133, Lei 

8.069/1990 ECA, além de outros 

requisitos e."<:pressos na legislação local 

(art. 7º, §2", e an. 12, - § 1º e 2" , da 

Resolução nº 170/2014 - CO At-.'DA); 

lmpcdímcntos: art. 15, Res. 170/'l014 • 

CONANDA e/e art. 140, Lei 8.069/1990 

- ECA; 

Apenas será permitida a candidatura 

individual, não sendo admitida a 

CQmpa~ição de chapas (:nt. 5º , TI, 

Resolução nº 17012014- C01 ANDA) 

Art. li, § 2º, Resol1!1Çã.O nº 170/'l014 -

CONANDA 

Art. li § 2°. Resohiçã.a n• 170/'l014 -

CONANDA 

Jmpug11ação 

candidatura 

de Até 05 (cinoo) dlas da data Pode ser proposta por qualquer cidadão, 

da publicação da relação cabendo indicar o elementos probatórios. 
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Noti.ficoçlo dos 

candidoto,i impugnodo. 

qu.a:nto ao pttU''.0 para 

dél'esa 

Apresenroçtto de ddeSA 

Pelo éandid1ttO 

impugnndo 

de candidoto. insc.rito, Art. 11, § 2•, da Resoluç.llo n.• 1701201 4 

03/06l2019 a fTI/Q612019 

- CONANDA candidatos inscritos Podo 

ser proJ>OSll!. por qualquer cidoollo, 

c.1.bendo indJCJlT QS. i l.ementQ..IJ, probatóri~. 

Art. li, § 2º. da Resolução n• 170/2014 

-CONANDA 

Art, li, § 3º. I dn Res. 170/2017 -

ONANDA 

10/06l2019 ~ 14/06/2019 Art. 11, § 3°, T da Rcs. 17012017 -

C ONANDA 

AnliU.c e decido dos Art. 11, § 3" , II e/e § 6°, III, Res. 

pedidos dc impu jp1aç.!lo A t6 21/06/2019 170/2014 - CO A DA 

lnmrposiçllo de recurso 27/06/2019 a 28/0&.2.019 Conllll decisões da <:0mi1<&!1.o especial 

An:Uisc e decido 

dos reco~ 

clci toml . Dcvc:rá ser di.r\gido ~ plenário do 

CMDCA 
Art. 11, § 4•, Res. 170/2014 

CONANDA 

01/07/2019 a 04/07/2019 O CMDCA se reunir:!. cm caráter 

""craoT<l.ln,ilrio, pnra dodsão com o 

mdJ<lmo de eeleridooe (Mi, li, § 4", Res. 

170/Wl4 - CO A DA) 

Provacllmino.tória 07/07120 19 Art. 12, § 3• do. Res. 170/2014 • 

("" hou,·or prcvisl!o cm C ONANDA 

lei munieip•I) 

lntcrposiç.llo de recurso 08/07/2019 o. 12/08'2019 Art. 12, § 3• da R.,,., l70'2014 -

C ONANDA 

1~712019 

Reunillo P""' fmnw: 17/07'20 19 

compt<>mls.o 

Divulgação do locais 20/09/2019 

do p.roocsso de escolha 

Eleiçilo 

06110/201 9 

Art. IJ, § S", Ro$OIUÇ~O nº l?Q/2014 -

C ONAN'DA 

O CMOCA. por meio de suo Com.issilo 

~pcciàl .eitoru, ~ una n,u.ruilo 

QQffl 0 11 candido:toll hllbilitlldos plllll lhes 

dlir eonhecimcnto formal do.<1 re~ do 

proee o de esc,oth«, o, q"ais fü:mw-lo 
compromisso do respei1J-l3 , sob peno dé 

impo i"?O (!(LI; sanções previslli.S no 

le,M..çilo loc:"1. 

Ar<. 11 , § 6• . I d~ Re.. 170/2014 -

C ONAN'DA 

Dcve-sc garantir que seja realizado cm 

locrus p(íblic,m de íooil 

obsc:rvnndo a ac:cs.sibilidad.c e m 

qwmtidadc de votnntcs do último 

proce5.so de escolha. 

Art. 1 O", Panlgr.tfo único, t;/e lirt. li, 

§ 6°, V. da Rcsoluç5o n• 170/2.014 -

C ONANDA 

Art. 139, § 1 • • 1.ei 8 .069/ 1990 - ECA. 

170/2014 - CO ANDA 

DivulgaÇllo do re;;ullá<lo Tmediotamonte "J'.'Ó>' • S"f~ publie,ido no Dl.lrlo Qf,cfal do 

da c.~lha ap"a.1.raç::lo Município ou L'!:m ffl L'!:-lo ~ulva!ent.e A rt... 

11. §~. vm <> arL 14, § 1•. da Res. 

170/'2014 -CO A T)A 

Po.sc dos coruelhciros 10 de jm,oiro de W20 Art. 139, li 2", Lei 8.069/1990 • ECA 

Art, 5°, IV► e rut, 14 1 § 2ª ► R C3oluçl[o n a-

170/2014 - CO ' ANDA 

A NHXO TT 

flCHAOOINSCRIÇÃODl!CANDIDA'.IURAPARAl!LllilÇÃODO 

rnNSl![J{()'lUIU,\R 

Nmm«)DAINSCRIÇÃQ __ 

DADOS PBSSOAIS: 

liOMI! 

DA'l'AOO 

IWICJMEKIO 

RffAilO ( )SOL'IEIRO ( )CASADO ( )UNIAOBS'l'Affl. ( )DIVORCJADO 

CIVIL ( ) SEPARADO ( )V!OvO 

~ 

BADlO 

nllE!QG! 

Cl!LllU.R 

l!MAlL 

Pma«1mllrà:illltla? ()Sim()NID -Qllll! __________ _ 

~ 

( ) ENSINO Mm>JJCOYl'lBl'O 
( )ENSINOSUPEIUORCOYPUffll 

( ) NINO SUPBDJII. D«Xlltl'IJ!TO 

( )PÔS GiAOOAÇÃO 

~ --

AmNA.'IUllA.DOCANDIDATO: _______________________ _ 

NOME: 

DAl'AOONASCIMl!NTO: 

l!NDBIIF.ÇO: 

IDEfflDADJ!: 

Cl'P: 

1mJLO 0B lllJ!l'lOl: zct,IA:_.<K'M1' 

IIB.fflHIAffl. IEA 

IND.IÇÃO: 

.us!NA'IURADOCANDIDATO ________ MCffll!NBORRIPÓl.l1'0,Pl,__J____f1fJ,19 

AMillmíada~-~~-----------

PARAAPROVA: 

ANEXOill 

CONTEÚDOS PROORAMÁTICOS 

✓ LEI N° 8.069/19()() - ESTATIITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA); 

✓ CONSELHO TUTELAR: SIGNIFICADO, FUNCIONAMENTO E ATRIBlITÇOl?S, 

PROCEDIMENTOS, AÇÕES E E ô\MOOW;IENTOS; 

✓ PBRFIL E ATUAÇÃO 00 CONSELHEIRO TUTELAR; 

✓ SISTEMA NACIONALDEATENDIMINIO SOCJO-EDUCATIVO; 

✓ CONHECIMENTO SOBRE A REDE DE AlENÇAO A CRIANÇA E AO 

ADOLFSCB~frE. 



291

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII 291

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

ESTADO 00 PIAUÍ 
PkERIT\JltA MUNICIPAL OE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 
Rua O.merwl Loblo 03, cenvo CE'; 64.940.000 
CNPJ: ~.S5'1.232/00llL-78 
Mont■ Alqrw do Plllul 

LEI N" 002/2094 DE 14 D.E MAIO DE JOCM. 

AI-. dlapoadvoa da Lei a:• 03, de 02 d.e J de 
:ZNO, fôldlp Trilnow,ia dó Mamdpio de 01He 
Alcvc do Piam - PI). 

FAÇO SABER que a 01mma Mmm::ipal de, Monte Alqin, do Pimd " cu 
PRBl'EfT() MUNICIPAL MDOiol'lt> a aeguinte LeI: 

An. 1•. Alte:ra a~ do artigo 32 da Lm n" 03, de 02 dejunbo <11112000-

Art. 32. O valor do impoÁO ICri calGUlaclo apUeando-M ao preo;o do 
.UqfiOta ~ ,,. (eiDeo por emto). 

Art. 2•. Allé:nl a n:da9'o doa iocuoa. I. rr e m do artia,o 226 da Lei D" OJ. 
junho de 2000, que pusam • viaofllr oom • ~u, J'l!daçjlo: 

Art. 226. _______________________ _ _ 

J - 10% (dez par cenm) do valor devido, quando e, pall,ll"lfflTO r~ efelmdo 
(trinta) dáa apóaovenclmeolo. 

D - 20% (will: pat mm>) quando e, papmonto Cor efduado ~ de 30 
diaa e - 60 (-.ta) dl.a. após vencimea!D. 

m - 30% (trlot■. por-> do valor devido, q\Wido o~ ibr efmuado 
.se deconldoa w C-ta) ou mm dl--. do Y<mcimamo. 

An. 3". A redaçlo do1 !Dcúo1 W a XVlD do IU'tigo 22• da Lei d' 03, de 02 junho 
de 2000 passam a vi8(IEllr eom -~ mbçao, 

Art. 228. _______________________ +-_ 
( ... ) 
m - 10 (dctj - o valor da U.P.M. vig=i,:, quando o ■ajeito pum,o 

Gividadca IIUjeitaa ao ISSQN, - • respe,ctlva lmcrlçlo DO CaduUo de Ali 
Mlllliclpala e deixar de ln1ilmlar posu,rlonoauic al~, no prazo dD trlnta diaa. 

IV - 20 (vinll:) __, o valor da U.P.M. via-te- quando OCOffl\11" cm>, 
fillslflM91o na~ ele, dadoll teita pelo ■ajc,ito ptNiYQ. 

v - 40 (~) _..... a ·vak,r da U.P.M. vipobo,, ao àqjcito i-mvo qw, 
pnsm ~ ou por qualquer modo - ~. iludir. dificullat ou 
IIÇaD do.11FD1mdo1uco1 DO ........ penbo <1esua■ flmç&al10lll:WS. 

VI - :5 (cmoo) - o valor da U.P.M. vi.a-, ao aujmm paaivo qw, 

- ar 
~ 

emitir nota &cal ou OW'O don1"llfflll0 .,,,.jsi<lo pela~- -vn - S (cinco) vezes o valor da U .F.M. vigente, ao 1vje,ito passi"" que d,:ixar de 
apresootar o\! se ~ oxibir livn;,i,, notá$ ou documentos fiscal5 de apresenl&Ção ou:c· 
obrigatória 80 moo, 

vm- 10 (~) Vé7,CS o valor da U.F.M. vigen~ ao suje<ito puaivo ~ na içlo 
de co.ntribuinte sub!lli.turo, for obri11ado a n,tcr na fontx, o imposto devido por peasoea Dsicas: 
ou juridioas de q110 trata o Art. 25 dene Código, Km que a rstenç,lo tenha lido e 

IX - 10 (dez) veus o valor da U.F.M. '"'g,:otc• ao aujdto passivo qw: tenha 
a mmiçlo Da fonko pim,jsta na lei, deixou de proceder o recofhimento da referida impo 
ÇOJDO CODlribuinte mbsliruto. 

X - 15 (~) - o valor da U.F.M. vi~ M contribuinte e a gd.ll 
encomendar e imprimir, respec,tivamente, d~tos 6-is $CrD, a prma autori 
~ção fi,caL 

XI - 15 (quinze) veas o Vlllor da U.F.M. vi_g.ente_ ao aujeito pusivo nlo 
niantivcr sob gumda, pelo pn:zo determinado no Art. 150 - de pm11criçl<) dQ cr6díto trl , utário, 
-, 01 livros e documentos fiscal$. 

xn - 5 (cinco) YCZeS o Vlllor da U.F.M. vigente, 110 sujeito passivo quo 
relllada dos livros e dooumentos fis,cais. do cslabclccimcnto Km ~ do Fuco. 

XIII - 1 O (dez) veus o valor da U .P .M. vigcnu; ao Slljcito passivo <l"" rc · 
iru:orrcto• na eiiérita fiscal ou nos doeumento8 fiaoais. 

XJV - S (cinco) ve2e11 o valor da U.F.M . vigenie. ao Slljei10 pa911ivo que "adtir; 
documeDt.o fucaJ sem conter o número da m$Criçã(I do contríbuinte. 

XV - S (cinco) vu.es o valol' da U.P.M. vi11onle. pela Ci,Jta de~ de dadoa 
obrigatórios. 

XVI - 20 (vlnU,) vezes o valor da U.F.M . ..,j11entc, pela ,o,;,.cpç!o de docwpcnto;, 
pua 11Plln9io do ·pn,ço dos -=rviç,os. 

XVII - iO' (dez) vezes o valw da U.F.M. vigente, pela fillta. de oomuni 
sujeito passivo, do enoemunemo de atividatk>. ou c:omunkaç&o áp6s o prazo 
Rqpllammto ou baixa de lmlc:riç4o. 

xvm - 20 (vinte) vczca o valor da U.P.M. vigente. a quaisquer peNOA fl 
jur:lclica que Infringirem dbpositivoe da lc:gislaçao trlbu,tjria do Município, para 01 

ú:nha sido especificadas penalidada próprias. 
Art. 4°. Fica imtítuída a Uni~ Fiscal do Municfpio (U.F.M.) an 20 (vinte) 

PI (Unidade Fucal de Refdocia do Estado do Piauí) pata cMcolo dos tributos e 
que xrá atualizada anualmente por meio de Decreto mwlÍc:ipal. 

Art. s•. Pica revogada a sc,aunda parte da TABELA consbmtc no ANEXO - l, Q1IO 

tra2 u aliq11ow pani pessou frnOIII e jur:ldicu. 

Art. 6". Es1a Lei cnb:a em vigor na d- de sua publleação. 

Al't. 7". Revogiimese u clisp0J1lções em contr6rio. 

de 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEilUJV, MUNlCIPAL DE MONTE ALEGRE DO PlAU1 
Rna Demerval Lohão 03, centro cep: 64. 940.0CK) 
CNPJ: 06554.23710001 -78 
Monte AJegre do Pialti 

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Pillul - PI , avisa cp: Jàri. realitM às OS;OO do dia 1700019, a 
abe:tura do Pregão Presel!cial N" 08-3/201~. que tem ooioo objeto prestaçiio de !U\'Íços de transporte escolar 
com motorl~ . Recurso: poa1e, f)n, fundei>. icms, itbL iss e C(Wl1-enio da Prcfeiiura/llsta.do. Maiores 
icf~s, Rua Dememl Lobão, centro, oo predio da Prefcirura. F ooe (89) 3 577 • 1260. 

M01Jle Alegre do Píaui, 04 de ahn1 de 2019. 
Décio e..')' de Melo Lopes 

Pregooiro 

Conselho Municipal dos Direitos dos Direitos da Cri e do Adolescente - CM OCA-Monte 
Alegre do Piauí Pl 

Criad.o através da ~ Municipal n°. 003 de 12 de J nho de 2001 e atualizado através da 
l.el Munldpal 464/2019 de 08 J11nelro de 2019 

Endereço: Avenida Dr. Hélio de carva lho Matos,7 5 - Centro-Monte Alegre do Piauí-PI 

Resoluçilo n• 007/ 2019 

Db õe obre a homologaçio e apl'Ovaçi'l.o 

da miouta de Edital n".001/2619 e 

ab ra do Primeiro Pn1cus<J de Es1iolba 

Un, Jcada dos Membrm do Co~rlbo 

Tu lal' para o quadriênio2020/2023 do 

M idpio de Monte AltRN do Plaul-PJ e 

d' utns providéndas. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS IRElTOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCE TE - CMDCA, no uso de suas atrib içõcs conferidas pela Lei 4.602 de 30 de 

Junho de 1993, no seu Regimento lmemo e por de · béraçào de seu colegiado na Assembléia 

Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2019, resol 

Art,1° - Fica homologada e aprovada a m· la de Edilal para o Processo de Escolha 

Unificada dos Mcmbro.s dos Conselhos Tutelares d Esuido do Piauí oo Município de Monte 

Alegre do Piauf-PI oonfonne segue em anexo, 

Art.2" - Revogam-se as disposit,)Ões cm con · · o. 

Art.J• • Esla Resoluçaõ entra em vigor na da a de sua publicação. 

Monte Alcgic do Piauí (PI), de abril de 2019. 

Alegre do Piaui-PI 

Assinatura dos Couelheiros: 
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(Continua na próxima página)

Conselho Municipal dos Direitos dos Direitos da Cr nça e do Mole:soe11te - CMOCA-Monte 
Alegn! do Pia -PI 

Oiado através da Lei Munlclpal n°. 003 de 12 de J ' ho de 2001 e atualizado através da Lttl 
Munldpal 464/2019 de 08 d Janeiro de 2019 

EndeMÇO: Allénlda Dr. Hil o d!! Carvalho Matos, 5 - Centro-Monte Alegre do Piaui-:PI 

ELEIÇÕES UNIFICADAS l'A O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N'' O 1/201!) 

A PRESIDE TE 1U ICIJ>AL DO DIREITOS DA 
CRIA'.'IÇA E 1)0 ADOLE CENTE DE MONTE EGRE DO PIA 1-PI, no uso da atríbui,;ão 
que lhe é conferida pela lei Municipal n•. 003/2 l e a!uali~cl au.1vés da Lei Municipal o .. 
464/201 ';) , tome público o presente EUITAL DE C."0 VOCAÇAO J>lllll o Processo de t;scolhn cm 
Dala Uniíi~ para me:mbroo do Conselho Tutelar ara o guadri~o 2020/2023, aprovadp pela 
RESOLUÇAO 003/2019, do CMDCA local. 

l, DO J>ROCESSO I>E ESCOLHA: 
J.l. O Processo de Escolha em Data Unificada é dJ lpli:riado pela Lei n• S.069/90 (EsJ.a\ulo a.a. 
Criança e do Adol csccnte). Rcsol nç!o n• 170/201 S do I onsclbo o.cíonal dos Direitos dn Criança e 
do Adolcs:ocntc -OONANDA, assim como pela Lei " nicipal n'OOJ/2001 e RcsoluçJlo n"OOJ/20 19, 
do Conselho Munidpal dos Dí.-eitos da Criança e d Adole~e.11e d,; Mome Alegre do Piauí-PI, 
sie11do reali~do sob & responsabiJi&!tde deste e fiscali 9~ do Minfa1ério Público; 
1.2. Os membros cio Conselho Tuteler locnl serilo e lhJdos mediootc o sufrágio uuivecs.ll, d ircio, 
secreto e fucultolivo dos eleitores do município, cm 'a.u, de, 06 d o, o .. tu bro d o "2019, ~ndol que," 
pos:sc dos e leitos e seus respectivos suplentes ocorrcr6 dllla de UI de Jandro d e 2020 ; 
1.J_ Ass:im sendn, con,n forma de: dar inicio, regul 1e:11tar e ampla visibilidade ao Pro :so- de 
Eiteoll:ul. em Datn Unificiidn para lilembro.s do Conse ' nu ar poro o quadritnlo 2020/2023, tonto 
público Q presente Edital,~ ~guinte~ lermos: 

2. DO CO ELHO TUTELAR; 
2-1- O Co~eJho l 'utclar 6 ôrgllo penna.nentc e au nomo, não jurisdicional, encarregado p,cla 
sociedade d.e ular pelo cumpnmenlo dos direitos da 'ança e do adolescente,, s,cndo composto J>Or 
05 (cinco) membros, cscolbidos pel; comunid3de loca p:ira mandato de 04 (quatro) anos, pc.tmitida 
O l (wna) rcconduç,I<;,, mod.111Ulc ni;, ,;, procc!<So de csc llm cm i;gualdode de escollm oom os demrus 
pretendentes: 
2 .2- Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo 
corotidas nm art. 18-B. par_ ünioo 1, 90, §3', inciso 
g,Qó9/90, observados,;,,; d&VcrC$ e vedações cs:tabcl 
Mllnicipal n• 46412019; 

. ÍOfflllll colegiada. o cxercfeio das atribuições 
', 95, 131 , 136, 191 e 194, todos da Lei n• 

os pc,r C::Slé Diplomo., nssim como pela Léi 

2.3. O p=cntc f>roocs-so de &s;oolhll dos membros Conselho Tutelar do Município de Monte 
Alegre do P iaul-PI vis;:, preeliChet /IS 05 (cinco) w,ga• :xistcntcs o oolcgia<lo, assím como para SC,\LS 

~pcctivos ~uple.ntcs~ 
2.4. Por força do disposto no art. s•. inciso ll, da 
ccmdidurura deverú :ser índividutt.lt nOO ~ndu '1-dmitidi:\ 

J. l>OS REQ SITOS BÁSICOS EXIGIDOS 
CONS.ELH O nrtE.LAR: 

ONANDA, a 

S CAl'"DIDATOS A MEMBRO DO 

3.1. Por força do disposto no arL 13:3, da l.ei n• S,06 /90, e do art. Art. 16-F, da Lei Muakípal nº 
464/2019, os candidetos n rnembm cio Con.o;elho Tu lar devem preencher, cumulntivam jtc, os 
:seguintes requi:sitoo: 
a) Reconhecida idoneidade moral; 

lb) Idade igual o u superior n. 21 (vinte e um) nnos; 
ç) Residir no mu.n.icipio~ 
d ) Estar quite, co m .a, Q-1;:,ri,gaçO,c, clcitora.i~ e no gazo e scu..s d lrcitogo po1ilicos:; 
e) · · tllr quites com M obrigaÇ,õ,cs. militàres (pàr.a ,:;ru,dJ aros do se:x.o ~uliru>); 
f) Nln ter sido pc-nal i7.ado com a dc-.stituiç.ão da fw1ção e-111:cmhm do Con:.~lho Tutdar. 110:s úJfüno~ 
OS (cinco) anm~ 
g) Comprovaçao <le experiência na promoçllo, pro( o e ddesa dos óircitos da criança e do 
ado]csccntc~ 
h) Comprovilç;do de, no minirnot con-clusllio de cn ino 

3.2 .• O preenchimento dos requisitos lep deve ser de orutrm:lo no nto da ct1ndi.darura. 

4. DA JORNADA DE TRAlJALOO E lU!.MUr E 
4.1 . O. membros do Con$elho 'J\nelar ""'""'•rllo suiu 
d.~te o honuio pr~vi:s,o nu Ltd Muniçipul nº 464, 
prej uízo do alc:ndimcnto em regime de plen,tl!o/sob 
dili~chi. e wref'w. im:n:ntes ao órgi101 

ivldadas cm ""&ima de dcdlceç.110 oxeiusi\11>, 
019 paru o 1\mcioname:nto do 6-rglli , sem 
viso, assim eo.no da reali~o de Ul1"3S-

4 _2 _ O valor do ven.<im.entn é de: lfom (01) u!ó.tl o m/r, mo vig:enie: 
4.3. Se e leito para integJ"&r o Conselho Tuto la r o servi or munieipol, poderá opw en11e o valor dll. 
rcmunemç:ão do cargo de Conselheiro ou o vaJor de se vencimentos, ficandtrl hc garantidos:' 
•) O l'C~mo o0 cargo, cmp,~o ou f\mcão quo exercia, lSSi.m que findo o seu mondaro; 1 
b ) A contagem do tcmp,a de serviço plll"8 todos o_ ~f"eito..~ legais, exCGlo para promQÇ,lfo por 
me,reci ,ne:nlô. j 

5. DOS rMPF.l>IMF, .TOS, 1 
5 .1 . S.ao impedidos de servir no m.c-smo Cons.c:.lho 1Utc ar o.s cônjuges. companhciml'il. airtda. que cm 
unno homoafcliva, ou parernes cm linha reta, cola 'tal ou por afirudiide, até o 1en;eiru1 gn;u, 
inclusive, confozrnc previsto no an_J40. da Lc,i n' 8,06 /90 e art_ 15, da Rcsolnç!o n• l 70/'2014, do 
CONANDA; 
.5..l~ Ex.i . .i.tindo e.aodidams 1:mpcdido!i de ntulll" nwn 1c,mo CQni:scl ho Turt:cbu" •C: q uc Q btcoha;n 
VÕtãÇiilõ s.uficiente pru1'1. ftguitlre.m enttc o,.s 05 (c.in - ) primeiros lugàr'CS, oonsidcmr-sc-á ,c]cilo 
aquele que tiver maior VQlaÇllo: o candidato r-emallC nt:e sttá reelassifieado como seu supleme 
imedia10, assumindo na hipó(ese <!e voellnein e desde q e mio existn impedimento: 
5.3. l::.c,tcndc-sc o im:pcdimcnto do conselheiro lutei T cm relaçllio ã a.u.toridodo ju.dl:çjári-C!. e ao 
tepte:S.e.ntat1te do Mirais:uh:ic,.1' P~blico eom ~ \l;Wlj:alo rt(i J sliç:a da lnf.ündu ~ da Juvtmlude da mcs:me 
.com.arca; 
5.4. É t.ambêm ímpcdí,Jo d• se in -·crevcr no J>roccsso , llsco lhú unificado o membro do Co1'$<!1tho 
TutcJar que: 
•) tiver sido cmJJO<Ssado para o segundo mandam e<>nse utivo até o di 10 de jnn.,;ro de 201 l; 
b ) Ü\lâr cxcrc;ido e) 1fu:mdML"lo, cr,1 .-cg.itTliC de, prO ~t: -ão.. po.- periôdo ir1ln1c:rrupto supe.rior a 04 
(q1'i11CO) ""°" e meio. 1 

6. l)A CO M ISSÃO Jt.SPlsCIAl. EU!lTORAL, 
6.1. O Conselho MuniciJ>BI dos Dirdtos da Criança e d 
dia.,:, a ,oonta:r d.:1 publi~ t~ilo 4.~0 prek:nV: l!r,liu,l ,. uma 
e.nlre rcpn:scntllDl~ do governo e. da socicdw:l.e ,c ivil, 
Processo do Es.c.oltla; 
6.2 .. Compete ã Comissão E~ial E lei torai: 

1 
Adolcsocnre 10-,liruJrá, n.o pn:.w de 10 (d.ez.) 
~ missão Especial de c:omposI,;!lo parirá.ri a 

a organi7açiln " conduçllo do ptt1,e:nte 

a) Analisar os pedidos de registro de candld•tura e dar · mpla publicidade li rclaçao dos cnndidatos 
inscritos; 
b) Receber a.s impugnaçlks aprclent.adas cont ra cBJ1did !<.ls que n.iio atcoo:am os roquisiloo c>tigidos_ 
fa.moocndo pro looolo li.O impugn.H.ltl~ 
e) No1ifiear o, ~ndidalos impugnadi;,:,, ç,onccdcndo-lh prazo para ap=nração de defesa; 
d) D«idir, em primeira instância adminislra!iva, acc da impugnaç<'lo da candidaturas, podcPdo. 
se nocessário1 ouvir IC:Sll.emunhás eventu.almence UII'Oln ' -.. dctermillfcr a jua.Ui.d.u de doeumencos e m 
realização de outras diligéncias; 
t:) Rcali;(llr reunlãi;, d~ti n.da " cJw- conhc<eimc:nlo fu dás regr.,; d& C&tnpnnllil. aos candidalos 
considerados habilitados ao pleito, que firmarão rnpromisso de respeitá-las, sob pq111 do 
inc!efürimento do registro da candidatura, SGm preju w dn imposiç.llo da.; sanções prcvistils na 
legislaçilo local; / 
.1) Es.tirnul:v e facilirar. o encamlnllamen .. lo de notJcia.s d fatos que constituam vfola.ç.Ao das retas de 
campanha por parte do~ eànd.idà1os ou à StJ.li ordem; 
g) AnalisitJ" e, docidir, em primeira instância ad.m;Jti5 · iv~ os pedido~ de impugna~o e ulros 
incidec,le:s ocorrido,; no din da votaç,'10; 
h) Escolher e divulsar os locais de votação e np11raçilo e votos; 
i) Divulgar, imcdiatarnc:i\c após a apuraçlo, o rcsulla oficial. da vornção; 
j) Noti(icar pe$$0alméllte u Minisré:río Público, oom t on1eoct1encía devido, de todas os etapas do 
cermme, dias e locais de rcunitlo e decisões lomadas ;,e' col.:11iado; 
k) Dívul11ar amplamente o plellO à 110pull1Ç!o, com awdlio do CMDCA e do Poder E,u:euliv'O-
JOClll, csthnu!Mdo oo máx!mo a parii<:!paçl\o_dos eleito, s. . , 1, , 
6.3. Oà• dec1$(1es dn Com,ssilo Especial Ele110tal cabe á recurso il. plC11ár1.a do Conselho Muruc 1pal 
dos Direitos da riwiç e do Adi;,l,:,s=tc, que se irá, cm Clll'áter e1ma0rdiru\ri0, p,lru decí,~o 
com o mnxímo de oeleridade. 

7. DAS ETAPA DO PROCESSO DE F. O L HA: 1 
7,1. O Proc.csso de j;5colh11 para membros do Consel o Tulelar observará o calendário anexo ao 
pn,sentc Edilal; 
7.2. O Conselho M unicipal dos OircJtos da Criru1ça e do Adolcsccnle, no uso de suns nt:ribuiç!les, 
fará publicar cdicais CsJIOC.ífioos no Dillrio Oficio) ou r eio equivn,!enre para coda uma das ral.es do 
processo de esoolha de membros do Cons,.,lbo Tutelar, i.&poodo :;,o~; 
a) Inscrições e entrega de documcutos:; 
b) Relaça,,, de c:sndidalos i.rn1Cri lOS; 
e) Rclaç&o prellminar dos condidntos oonsiderndos hab lirudos, <ljJÕS "illllilise cios documentos; 
d) Reloçílu defini1íva dos candidatos considerados bi lílndo" ap6s o julgam.cuto de eventuais 
iIDpL1gnaÇÕC$; 1 
t,) Dia e locais de vo1ação; 
f) Resultado pn:1imin1tr <,IQ pleito, lllGO •pó~ o enoerran 1t10 da apuração: 
K) Resultado final do pleito, após o julgamcnlo de çvc is imJ)\lgnoçõc,; e 
b) Termo de Posse. 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DO C 
8. l . A p:irtici=i!o no poe:,,,nte l• ro~o de E.soolh• 
por meio de rcq ucrimcnto imprc= e será efetuada 
!!ditai; 

Data Unlfic!Oda ínici.M-se-á pela inscrio,-ão 
,;, prazi;, e na, condi91)cs csral;,clccid" nc:,tc 

8.2. A inseriçDo dos candidatos sera efetuada pcs -
PíreitQ$ da Criança e do Adoles.:ente de Monte Aleg 

mcnlc na sede do Conselho Municipal dos 
do Plaol, à Avenida Dr. 1 Jélio de Carvalho 

Ma.to:,, nº 75, nc,;cacidadc, ru:, horário d.as 08:00 às 13: horas. 
8.3. Ao renliwr a inseriçlio, o candida,to deverá, obrignt riamente e sol'> pena de ioocferimen ln de: 
5uà candidat.um.J apresentar originá~ e cópit1 dó~ seg:uín documentos: 
a) Cartel~ de lde111 idadc i;,u documento equivalente; 
b) Tirulo de eleitor, co,m o comprovante de voloç.'\o ou j u tificaliva nas 04 (quatro) úUi mas eleições; 
e) Cenid6cs negcitivos civeis e criminais que comp vem nllo ter s ido coodenildo ou estar 
respondendo, como réu, pela pratica de infração penal administrativa, ou conduta lncompaúvcl 
com a funçllo de membro do Conse lho Tu1elar; 
d) Em ,:.cnd,;, cendida10 dQ sexo masculina, óertidilo de q 
e) Comprovo.çllo de experiência na promoçilo, prote 
adolescet11e; 
f') Comprovação de, no mínimo, eonelusilo de i,nsíno m ' 

8.4. A folia Otl inMtqUBÇi!O de qUBlqt1er dos documen, 
coumnicado •o eaudidato, que poderá ~upri- la ate! a 
pre,..islo neste Edito!; 

obrigações mHitílC$: 
dos direitos da criança e do 

aeima relacio11ado<s será imcdiatdmenle 
tá-limite para il1$cnÇM de Cándid.!ituras, 

8.5. Os tlocumenlôs dcverilo ser enlrCgue:s en, duas vias fé e contrafé; 
8.6. DocumemO\S digitalizados serão considerado.s vá! dos, de,;:dc que trunbém apresentados. os 
origirnlis ou existentes il.p,enM em fonno.10 d igital; 
S.7. Eventuais eritravcs é ~cn,;i!o do rondidaturn., u à j untídú de dócurnõntos de\ielil tet 
imcdiurnmcntc cncuminhndo• ao CMD A,: ,;o Mirü,téri • N llco; 
8-8- As informações pn:slàel8$ e documericos 11,prescm · o · por oc11Siilo dJI inscrição sllo de total 
responsabilidade do candidalo. 

9. ANÁLISE l)A noc MEI\TAÇÃO ltXICIDA: 
9.1. E:a.rem,do o prazo ele inseriçlio de candidatura~. a omissão S..spc:dnl E leitoral dc:.ignadn pel<> 
CMDCA c-fctuará, no prazo de 10 (dez.) diu,;, a anãlise d docwnentaçlo e~igjda ncsle Edital . com a 
rul¼equente publicação d2. relação do~ e&ndidato• ln.cri s: 
9.2. A rdaçl!O dos camdidatos inscritos e a doclllll.C taç,ão respcetivn sierilo encruninhndas no, 
Ministério Público paro ciência, no r=o de dois (02 dias, ap6s a publiooçllo referida no irem 
aoti:rior . 

JO. DA IMPUGl'l'AÇÃO .\S CANDWATURAS: 
10,1. Qualquer oidarlllo poderá requerer il. Íllipugnaçlo 1 de eandidato, no prazo de cinco (O~) d l 
contados da publ ieaç.llo dit rel çllo dos candidatl)s inocrit s, em pétiÇJO d1:Vldamen1e fund3me1u:ada; 
10.2. F indo o prazo mencionado no ilem $Upra, o, didata, implJ8JUldos sonlo n:J:otil'icaclo1< 
pessoalmente dQ tec,r da impug,m,;llo no prazo 03 (três) ias, começruido, e partir de entllo, n mar 
o prazo de OS (cinco) dias pam aproscotar SL111 defes.n; 
I0.3. A Comiss.ão Espceinl Elcitoml nnalisará o teor d impugnações e defesas apresienl I pelos: 
00r1didlltos, podendo solicitar a qualquer dos interc.,;,;ad s a j untada de documentos e outnL~ prova.-. 
do alegado; 1 
I0.4. A Comis:s(!o Especial Elei ion,.1 terá i;, pra.:o de 05 cinco) dia,, C(]ntàdl)s d() rézrnino dl) prazo, 
para apresentação de defesa pelo~ c11J1dida10, impugru,.d " pw,, decidir 110bre a impugnaçilo; 
J0.5. Conel"u[da a análise elas impu,gnaçlles, a Com is o E.,pccial Elel l,;,ral fará publk-.orl cdi1al 
contendo a relação prcll.minar dos eandid111ns habilitado a J'll'liciparcm do Proce:iso de E.llco ha cm 
data Unificada; 
I0.6. As de.:í$ÕCS da Comissão Especial Eleiwral se dada 
ciilneia aos inlcressado:i. pou,i Íl(t!I de intcrposiçii,:, d,:,, 
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Conselho Municipal dos Direitos dos Direitos da 
Alegre do Pia 

Criado au:.vés d<1 Lei Municipill n°. 003 de 12 de j 
Munldpal '164/2019 de 03 d 

Endereço: Avenida Dr. Hétio de Carvalho Matos, 

n,;a e do Adolesamte - CMOCA-Monte 
-PJ 
ho de 2001 e arua!Jzado através da Lei 
Janeiro de 2019 
5 - Centro-Monte Alegre do PiauÍ·Pl 

10.7. D~ dcc:i~õéS dn ComiSsl1o Bpoeial Eleitoral cabe~ ~cur5:0 ê Pl"_nária do _ M!>CA, no1 pra,.o 
de O.S (crnoo) d111.s, contlldos da d11ui dn publlcnçllo do ed • 1 refendo no nem !tntenor2, 
10.8. Esgo1.0da • fuse recLtl'Sal , a Comi.ssiJo Especial. Ele oral fani publicar a relaç.11D dcfm.i tlva dos 
candi<lala• habilitados ao pleito. com cópia ao Ministério Público, 
10.9 ~ OtOJR<ndo fal.sldnde em qu Jq1,.ller informi'.\Qao o docum.(lnto a preseinlad.Q. seja: qua l for o 
morm,nw em q1.1e '"""' for d,-,,,;.ib,-rta.. o candidato s ex luldo do plcito, som prejuízo do 
Gncanún.hame:nto dos fato$ à .auroridade com p,ctcntc 1 11 ap~o c a d cvid~ respom.-.bíl il.tl.ÇãOI 
lesai. 

ll . DA CA~U'Al'illA E DA PROPAGANPA ELEITO L: 
ll .l . Cube "º Poder Público, com a colabomçlto d . órgãos de, impr,msa IQC&is, dar ampla 
dl vulgaçiiO oo J>i:ooesso de E$oolha desde o mo mcnto publicaçào do prcscn1c Edital, incluindc, 
informOÇões quillito M papel do Conselho Tu1cl'ar, düt, orárin e locais do votnç!lo, d,ntre outrns 
infonna.çõé::I de:;1lnmlils ii =•gur.;,- o. aMpla participação opular ru> p leito, 
11.2. É vedo.da n 1'inculoçl!o polftico-partidário das e ºdaturas, seja a.1ravés da indica.çll.o, no 
material de propaganda ou inserções na m!dla, de lcg · de prutidos políticos, slmbe>los, • logans. 
nomes ou fo1agmfins de pcssoílS que, d in:tu ou imHreu,m ll.!c, donou:m tal v inculaç.llo; 
U.l. Os candíd111os podemo dar lnJcio à campanha clci raJ ~ a publi.c,,çllo da rcfoçoo do finiliv .. 
dos candidAtos habíl.itados, prevista no item JO,!I deste E ital; 
11.4. A l'"'I"'~" elclloral em vias e 101,mdouro~ p blicos observarii, pOr iimilo8i-. os l im i1,-s 
ímpo,tos pel legislaçl!o clefü:,ral e o Código de Pos dó Muni<:lpio, g0íran1iodo lg,.>Aldade doa 
condições a todo, o,; candidotm;; 
11 .S. Os candidato, poder.ló promover as si.as eandida rns junto n e leitores por mciu de di:ootes. 
entrevistas e distribulÇilO de p,ru,fle1os, d,esd• que. nJo e usc:m dJmo o u perturbem a ordem p\)bllea 
ou.particulnr; 
11.6. As ÍAStilulçlles i,õ.bli ca_s ou particulnre.s (c.soollls. = de Vereadores, rádio, ign,ja.s ele.) 
Q,Ue ta\ham :in teresse cm promover deb1l'tes com o~ c:m ;da.lo:"!: deverão ronnalizar convh e n 1odos. 
aquclc.s que cs1ivc·re.m aptos ll concorrer ao -c:ai,w de m b:ro do Consclhc:.iro utchtr i, 
11.7. Os debates d~rllo ter T'<'gu l:,ment<;> pnlprio. a ser presentado pelos orgnni?.odoffi! n tn~• o 
partkipllnle:s • ,:, O,mj...;o Es~Bl E.leitora! dcsignod pcló Conselho Munícipal dos l)ircÍios da. 
Crian~ e do Adolc:;ocntc com pelo menos OS (cinco) di de a.nteced8ncia; 
11 .8. Cabe à Comls,;~o Especial Ele ltorJJ ~upervi ~i onar a real izaç.llo dos debates. zelando para que, 
sej11D1{roporcio11ad iguals op~nunidadc:, a !~dos os e . ~i&tos n"" ulís exp0siçõ~ e NS1JO~""'• 
11.9. vedoo~ a P"'l'"S""'"', nmdn que gratmm, por o ~ veículos do comunJcaçllo ml'.j geral 
Oo.rrn4 rtdio ou lelC'\.is!o), faix.:iliS.. outdoors. eamls . , bor,és ·C outros: meios nAo previslos neste: 

~- . 1 11.10. F. dever do Cilódldft!O ponnr-se co m urbanidade d l<> a campanhtl eléüon'll. s,endo vooada a. 
propaganda i.~ttl ou ~~diosa ou qu~ proruova ala.que s~ con_tru. o..~ conoorrente:s;. _ 1 _ 
ll.ll . Nilo sera pennitido qmllql1er tipo de propaganda o drn ela ele,ç.lló. ém qualquer loc:.al p\l.b l1c-0-
ou aberto o.o público, sendo que o aglomc"'l'l!o d e oas pOrtnndo instrumcntM de pro?Jlgunda. 
c:.wucteri2 . mtUUfest.at;ao e.o letiva,. oom ou sem ut:i.liza ' 1 de veicu..105:j 
1L t 2. A v iolação das regras de •cámpanhn im portlJ~ ~ ca..~çâo do N!igii~tro da candidatura o u. 
diplomil d e: pó:tsc: do çMJi~tu rv..spons:áv,ol, após a · mação de procedimento ndmi11i.s:trtu;lvo no, 
qual seja garam:ido ao cand.id.ato o cxcn;Cc:io do oontradi •' riu r: da wnpla de-fcs~. 

12, PA ELEIÇÃO I>OS l'l-1EMBR0 . DO CO SELH 
11,. 1. A c,Jciçllo para os membros dó Cón,..,]ho Tule! . o Municlplo d e Monte Alegre do P lau!-P I 

realizar-se-li. no di 06 de ou lulno de 2019, d OSh às 711. conforme previsto no llrt. 139, d Lei 
oº 8.069/90 e Rcsoluçlo n• 15212012, do CONANDA; 
J 2 .2. A votaçàQ deverá ocorrcr prefcrencialn1cnlc e um~ c]c[IÕnic-..as culidas pela Justiça 
Eleitoral, ob.crv,1dns ilS disposiÇÕéS dM re,;oh ,çõcs np 'c,lveis e;cpcdidtls pelo Trib\rhlll S1.1perior 
Elcitorol e Tri bunal R~g;onal Eleitoral do Estado do Piau ; 
12.3. A $ Qc::~.h_ll;.9,, p;_i r.;:1 v t•,IJ'IÇJJõ mitm_ut l ~n1o d;th i1'r.Lt 1~ p e l;t ) m i!'.S,.J(1 t_l~, êsp ed;1] •1eilcJr.al .. 
adotando par.lmctros s imi.larC$ aos e mprega.d.os pela Just i Eleitoral cm .S.Uà oon(CcÇ:lo; 
l?.4. Nas c.i>bine de votnçno erJo focados li.ms com rei ~o ,;te nomes, codiJlom"s, fo tos e número 
dos candidatos a membro do Conselho Tutelar, 
12.S. As mesa; "'ccptoms de votos devcmlo lavrar ntns gundo modelo fornecido pel, Comlssoo 
E.1pcclal Eleiioral, nM quais scrao ro;;istradas evenwais i tercom<nc,ias ocorrídas no dia do v9taçllo. 
além do número de c leitores votaates cm cada nmn da5 u as· 
12.-b. A pós a idendficaçfl.o. o eleitor essü11uá u lista d.e p ·c:,n~ e proocdt::rá ,1.1 voln-,;ilô; 
U .7. O c lé:itor q ue nlô .oubcr ou nllo puder as,sirtat, a impre. são digi tal como fo'f"a de 
id~nt ifk:.ação~ 
1Ur O eleitor podcní votar cm ãpe.nã;S. u.m ct1ndid~•tO;. 
12 ... 9. o cac;;o de \.'Otaçb.o manual. votos cm n1a.is de cond.idnto o u que c:ontcmham IlJ..'5Ul'M. que 
nilél p«::rmÍ lárn ,:,ferir ,. ~,m11<dé do elcilor setllo onuln os. de,vendo ~• colocados em envelope 
.separ.~do, 0>nfo,rfrl.c prcvüno no regulamento da eleição~ 
12 . 111. S.,rá também con.sid.cm,do inválido o vo to: 
,o) cuju cédi,111 ""'1tcnM mais de O l (wn) candidato assi. 
I>) cuja C<!dul nmo Cfliver rubricado pelos membro, d.a 
e) c.uja cMula nl!o corresponde,- ru, ltlódelo o!ici~ I, 
d) qué tiver o s i.ai lo vio lado. 
12 .. 11. Efc:ruada a apuraçfl.o, scnlo cori.sidcrudos eloJto 
ressn.h•·l"Jdo. 1) ,,eorrênc:la dll! alguma da.~ vcdaçõc!i: lc,g.ais 
considerados suplentes pela ordem de vom9ao.i 

os ,05 ( ~J aco) c.aodidatQ1! mais J tados. 
im.a rcfuridas. sendo os démllls cao ldmos. 

12. 11 . Em c;;;;o de empate na votaçl!.o, rcssa.lvada a e istl:ru:ia de o utro cri tério P"'visto na Lei 
Muni.:íp{,I loeal, ..,r.1 co nsidcnu:lo e leito o candidato co idode mais e leVMO. 

13. l)A • VE OAÇ Õ E AO· C ANDI0,1,.TOS D RAN E O l' RôCE. 'O DE ESCO L HA; 
13~1. Confom1c prcvi.st:o no mt. 139_ §.l", d.o Lei n'° 8.06 !90~ é, ve:dadn ao ca_nd idato doar. ofc:rece.T. 
pTOmcte.r ou c:nt~gar ao c lclto.r bem ou vantngc:m pcs de qualquer- na,~. inclusive brindes de 
pequeno valor~ 
13~2 .. R ~rnhén, vc~da ~ prática de cond.11tms abusivns o d~sl~lis Que il.Cf1ITClcm vaJ1l~sge:m in~e:~id.a. 
no cãndidãto1 como a '1>0,ca de uman e Q transport.c de ·e.rcnorcs.t dentre outras prcvtsta:5 na iLc• no-
9 ,504/97 (Lei Bleitorol), pois ombora "º" cm. ct<.-ri.z" crime e lei1onll, l,oportrun tia víoltlção do 
d.ev.cr de idoneidade moraJ que se constiru.1 num dos req itos e,)e,-nenw:.res das: eandida.turas; ) 
13.3. Os candiwtlo• que praticarem qualsq er das e ndutas rclocionadas nos itens antcrio rc .. 
durante e/ou depois @ CNDpe:1'..ha. incl usive no diu a votaçilo~ tcrilo ca.s:sado seu registro d.e 
candidatura ou diplomn d.e po5s.e, :sem preju_iW d;;, f•.p- r.;.ç:l(1 da n:~p:m$Rl:,ilithsdu. e:lvil e 1•n,.::;~fl'iO 

c:rimi.n11l.1 inclusivê de ier'C:êl·rr,.s qul!: c:-om ele$ colaborem; 
13.4. Caberá cl Comi.ssll<l Espc:çiid E lcõ toriil ou, após sua dissolução, li l'leo(u;a do CMDCA. decidi r 
pela c..s.ação do .-.,glstro da caJ>d)darura ou di pio ma de se. após • instaurnç.llo de procedimento 
sdrnin lstrntivo ao q uiil soj à gnrnrttldo ao cnt1dldato o exe 

1

cfcio do corur:>.ditórin •· da ampla dclj,. a.. 

14. DIVULCAÇÁO DO R ESULTADO FINAL: . 1 
14.1. Ao final de todo o Processo, a Comissllo Especial lei1ora.l 1mélíminhlínl relútório oo CMDCA, 

que fará divulGJl,I' no Diário Oficial ou em meio e,qui" !ente, o nome de~ OS (cínoo) cúndidato, 
cleit()$ para o Conselho Turelar e sais rcs,pcctivos suptcn s, em ordem t!=nte de votação. 

15. DAPO SE: 
15.1. A posse d0$ membros do Conselho Tutelar será c:o cedide pelo P~ idenle do CMDCA local, 
no di~ IO d~ J2nelm d• 2010, c:onformc pn:vislo no art. 9, §2°, <ln Lei a• 8.069190, 1 

15.2. Além doo 05 (cinci)) CMdidat.os mais vo~ns, hém devem tomor posse, )IClo menps, 05 
(cin,x,) suplentes, também ob.;,rv&da li ordem d.e ,•otoç , de modo a ~umr • co11tit1uidadc no 
funelooamento do órg!o, em caso de lê-ri8.$, liCCnl'à$ õ\J i pcd.imentc..~ dos l itu.lues. j 

16. DAS DISPOSIÇÔ FINAI : 

16.1. Có.pias do. i;,n:=k• Edit · e dcmois atos da Comi. o Bsp,cisl Eldt,Jral dele dccom:ntC\_ serão 
publicad , com. d.c1iW[U<:, n0, Ól\lilos oficiais de i, renso, mf,xooM no mui-ai d• l"rcjcitura 
Municipal, dn Câmara de Vereadores, na ~cdc do o ' olho Tutelor, do Conselho Murucipal dos 
Direitos da C riam;n e do Adol=cnte (OIDCJ\) e dos nm;,$ de Rcfcrnncio de Aislstência oclal 
(CRAS), Centros de Re ferencia Espcciidi,ado:s de As,ls encia Social (CREAS), Postos de Saúdé e 
Escola. da Rédí: Públicu Municipal; 
16..l, Os e3-= omi,.sos 11Crl!Q n,solvíclos pela Co~ • 
lc;gnis ocmlidas na Lei Federal n• 8.069/90 e na lei Muni 
16..3. ~ de inr.,i ra rcspon~bilidadc de..~ candidlíl0S il.C0m 
e comunicoo.o:; refereines ao processo de cscolb.il em 
' rutclar; 

Especial Eldtoral, observadas as oonnas 
ipa.l n' 464/2019; 

ar a p11blicação de todo$ os ,nos, edital$ 
ata uni ficada dos membros (IQ Cooseloo 

J,6.4. -r,; facultado oos carulidaros, por si ou por meio de rcpm;,...'1ltalltcs credenclooos pernJ1te a 
Comis:s!o Bsl)Q;ial Elci1o"'l,. ncompánhãr todo eles lar do processo ele escolha, incluindo as 
urim.ônlas de lacrnçllo (le um3-s, voútçl!JJ e • puraçno; 
16.S. Cada cand idato podera credenciar, até 48 (quarc to e ,:,ito) horas M lCS oo pleilo, OI (um) 
rcpreóeJlU111te por lne,il de vorac;í!.n e 01 (um) n:pro:s<:ablf , pill"ll acomp,llllhar a apuração d.os votos e 
oútpas prc.l imírwres do certame; 
16.6. Os trubruhos da Comi$$llo pccial Ek:itoriíl se encerram com o envfo de rclotório fina l 
oonitndo a, intcrcorrêacius e o rcsult!ldo do v,;,1açllo oo MDCA; 
16. 7. O descumprimcnlo dos nonnllS previstos rie~te mi i mplicaní na exclUSilo do candidato ao 
processo <le escoU111. 
17.0 . ALEND;\. RJO OFIC IAL 

Pr0<:esso de escolha para con elhei.ro 

F.leboraçllo, 11pro\f11Çilo e publiCil9'0 de R.<, ~ luçllo lo CMDCA qu 
glllameouin todo o proocs..o de escolha do;; membros do Cot1$elho Tutelar - 25/0l/2019 

Resol o•. 006/2019 
Elaboração, aprovação e publicaçào de Rcsoluçllo pelo IDCA que ú:llmril 25/03/2019 
da, condutas que serão consideradas vedada.~ •o longo de lodo u proc>o:Sso d 
escolha - Resol ãon'. 00512019 
P11blicaçl[o cio edital de oonvoeaçllo 0S/0412019 

Inscrições dos caod[datos serão real il.adas no CRAS - Aven da Dr. Hélio ele 
C11rvalh.o Matos 75 - CtnlrO - Monle Alem: do Piau.í-PI 08/04/2019 a 03/05/2019 
Análise de pro.idos de registro de candidatura 

06 a 17/05/2019 
Publtcação da rel~o de candidatos inscrilo.s 

Atê 24/05/2019 1 
Impugnação d.e candidatura 27a31/0512019 

~Notific:dn dos candidatos [mouanarlos a uanto ao cIUO oo li! defesa 03 a 07/06/2019 
Apresenlllçl'!o de d fo.sa pelo candidato impugnado 

l 0 a 14/0612019 
Análise e d.ecisão dos pedidos de impugnaçiio 1 

IAJé 21/'06/2019 1 

Jn~cij)Osição ele recurso 1 

24 a 2&/0612019 I 
Análise e decisão cios reemas 

01 a 04/0711019 I 
Interposição de recurso 

08 e 09/07/2019 
Pllb!icacão dos candidalos h.abililados 15/07/2019 
Reun[i!o para fümar compromisso 

22/07/2019 
Divulgayão dos locais cio processo de escolha 

20/0912019 
Eleição 

06/10/2019 
Divuln cão do resw tido da escolh.a 06/10/2019 
Posse cios oonselheiros 10/01/2020 

Monte Alegre do Piauí (PI), O, de abril de 2019. 

~~J~U Ir, / 

j v~ 

LLLt Rodrigues ~e Oliveira 

l're.iidente do CMDCA- Mo, e Alegre Piauí-PI 1 
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~ · Müirtíci 
DOS POR TE.LAS 
Um Je o novo de admlnlslrar 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CO 
DIT. L º 01/2019 

ELHOTUTELAR 

O PRE.5 U>ENTE D() CONSELHO nJ ICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIA Ç E DO ADOLE CE · TE DE IUJUCJ 00 PORTE -M. no uso da atribuiil!o 
que lhe t conferida pela Lei 05 1/2005 torna pllblico o presente E DffAL DE CONVOCAÇAO 
para o Proocsso de Escolha cm Data Unificada pq1ro membros do Conselho Tu1clar para o, 

quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇ - 0 • 0212019, elo CMDCA local. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLDA: 
1.1. O Proce so de Escolha cm Datn Unificado. é d.i.sclplinooo pc.la Lei n• 8.069/90 (E I ruto da 
Criança e do Adolesceme), Resoh1ç o n" 170/2015 do Conselho acio.nal do Direitos da Criança e. 
do Adolesceme • CONA DA, assim como pela Lei Municipal nº 17412015 e Rcsoluçllo nº 02/2019, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescemc de Murici do Portelas-PI, sendo 
realizado ob a responsabilidade deste e ítscalizaçl!o do Mi ttistério Pllblico; 
l.l. Os membro do Co!'lll lho Tutelar local serão scolbido mcdia_nte o "ufrágio universal, din:10, 
secreto e faculllltivo dos eleitores do município, cm d ta de 06 de outubro de 2019, sendo que a. 
posse do• eleitos e seu" n: pcctivos . uplcntc ocom:rá cm dat3 de 1_0 de janeiro de 2020; 
1.3. Assim sendo, <»mo form;i de dar início, regulw:nenw.r e ampla visibilidade a.o Processo de 
Escolha cm Oara Unitkad• para membros do Conselho Turc,lar para o quauiênío 2020/202A, torn 
público o pro5ente Ed.11n_1, nos seguintes tennos: 

2. DO CO SELHO TUTE.LAR: 
2.1. O Conselho Tu1elar é órg,~o perm:meme e au1.õnomo, não jorisdiciooal, enc-arreg,o.do pela. 
sociedade de zelar pelo c•umprimento do" direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 
05 (c-ioco) memb~05, esoolbidos pela comunidade local pan, moodoto de 04 {qu,,tro) anos, permiti.do, 
OI (uma) rccondllçilo, ro,,xlíant,; novo processo de esoolba cm igualdade d =Ih;, com os dcmajs 
p.rclendcnres; 
2.2. Cabe aos membro., do Consel ho Tutelar, agindo de fonna colegíada, o c:xerdcio das atribuições. 
contida$ 110$ Brt. 18-B, par. úníeol, 90, §3º, ínciso TI, 95, 131 , 136, 191 e 194, 10([0~ d• l.ci n°' 
8 .069/90, observados o,; de,·eres e ...eda,;,ões estabelecidos por este Diploma, a sim como pela ui 
Municipal n• 174n.Q1S; 
2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tute lar do Muníefpio de Murici do -
Poncl:ts.aPI vi&l preencher ~-~ 05 (cinco) 1111g11s cxistcnres do colegi3.do. 11ssim como p= scu,i; 
re pectivos suplentes; 
2A. Por força do dispo 10 no MI. 5°, inciso II, d:i Rcsoluç3o nº 170/201 4, do CONANDA, a 
c,rndldalura devert ser i ndívídual, não sendo admlti<m a composiçllo de chapa 2. 

3. DOS REQ lSlTOS BÁ ICOS E lGIDOS DOS CA DWATOS A ME , .ORO 00 
CONSELHO 'J'U'l'ELAR: 
3.1. Por força do d íspo~to no mt. 133, d a !.ti n• 8 .069t90, e do nn. 15, da Lc:í Munld pill n" 

174/20 1 , os. eandid.:uo 3- .tnembt'o do on~Lho 1"\:itel.at" dc.\.-em. p.r-ecnehcr. Ctim1,iia.tl\ia.tr1Cnte, O!l. 
.se,gulm.cs requJ~ to~: 
.a) Rcc;:011bc,cid . tdo:oeid.;,de [111Qt11l ; 
b ) ldt1de igu11 I Qu .tiuperi<n· a 21 (vinl.e e um) a.nQ.ti~ 
e) R.csid.lr no municfpio~ 
d) tar quites c:o.m as obrigações c.lclitonüs e no gozo de seus dirclcos poUtic:os; 
e) ~1:itr q ul!t :·"· oóm ú..1; obr\gltÇõelc mtlltií~ (p;"ir.'I Gandldnto:c dó .M;<x õ rn.t1sculino);, 
f) - · ao t~r :sid o pr:nalinado c..-01YL a d~:sLi tulçiio d.ai fünç,iio de .-1,en1bro d.o o.-m~H,o 1111151:1.t. 110s ú.l li 1'1'1os. 
OS (cinco) ano : 
g) Tcx çonduido o cnlí.ino m6;1.io nm da.UI. d-11 poli>SC;. 
h) r npn)vttdó é:m pn:iv p :n:ilim•ntlr d e e(l,nh.cdmento .iu:>bn:!l o ~ilit:t,JI.O d n eritm,ç.11 e do -4ol,:sce,-n1.,e; 
1) pan.lclpar. com (Mqu~nc:ia de. 100%~ de. curso ptt:vlo. promovido peJo o Conselho MunlclJ>llll dos. 
Direitos. d Oiio.nça e do Adolescenre sobre política de mcnd.imcnto à cri nça e no adolescente; 
Punia,- to oloo - A.o eo,,did<>ltlr•o;e ~ \loçllo de on..,lh~o 'I\11<1.u-. o membro dó e n..,lho, 
)..1u.-mioi1)iil di>SI O ire.l tu:,; d á Cnii:rn;n éi do Adoln.~nlé dê.verá :iõi í'r'lulliíllr'léâ tlk:J'l lc: J>ééH t ~u ár11s.tál'hl!l1u.o 
deste conselho. 
3.Z. O prccodümcnto dos rcquisito5 legais dc,iC. ser dcmon tro.do no a.to d.D QUldidattu'Q . 

4. DA JORNADA DETkABALRO F. RRMUNF.ltAÇÃOe 
4 .1. Os. membros do Conselho Tutelar cxcroerão .SUQ.S. atividades C'JII regime de dediÇQç:JIO c,i;clu5iva., 
durnnl(!I O hordriQ pn;:viiçt() n Q art~ () (ti-. Lei M unicipal n·• 174-nO 15 ptun O funciQnÇ1:m,:nlQ- do órg,i'[Q. 
Sctm ptt.jub..o do illténdJmonto cm rcgln1,é do platltâo/§.Obttaviso. Ms.Lm como d Ck tt:11.Hüç-.,no do ourm&
dí~ncia e latt:Í3'.S inerentes :io drgtlio: 
4..:z;. O volor do Y<Oncimonto é de; RS; 998.00 (no~o,c;ontoo e nov,outo. e o il<> "°ois); 
43~ Se elt:.itu J"idlNa intC:,gfiJ:r o on~llio T'utc: l11r o .!'W.tvtdor r'imnkipàil . põdttrá o pmr 1.1::nt.re o valur ~ 
tt.munemç o do cn,:go de Conselheiro ou o valor de. seus vencimentos, ficando-llic g:irn_ntidos~ 
a) O n::. tomo ao Çilj"go. mprcgo ou funç o que ~c.rçi • a~sim que Cindo o ~ mnndat'o; 
b ) A ôOrtt ,8.é: n'I do témpo d e ser,nriço p;1.rn. tOdo 0 :1: éfel tOi Le!:,83:.i!t, c.xoeto p3.ra pr'CIJ:'n6Çl'I.O por 
mct"OClm cnto. 

5. DO lMl'EDIME TOS, 
5.-1. $.ilo impédid~ de !'Wrvir no r'rte!lõn'IO n~lho Tu:t.cln r- O:rti ci>nju,S.Clol,,, c:ompiltihcln,~. i1lnd:i que cm 
uni!l.o hom-oafcü vn~ ou parcni.c5. cm linha rct:i.. co1a.t.cral ou por aflnidad , :u o terceiro grau~ 
inclusive, c:onforme J>TC VUo no an. 140, d.o Lei □ª 8.069/90 e on. 15, dn Resolução n• 170/2014. do 

NANO ; 
5.2.. tinindo C-..llindii.da.1.o.s lmpe:d.l~ de aru.v nu.m m c.vno Con!tiG.•ho Tutc.101" o quo. obtcnhani. 
votaç1'o 5ufiçiencc paro CigUJUJ"C,m entre os 05 (cin,co) primeiros lu,g,ll['C,6, co.nsidcrar-!i<Hl eleito 
maueJ.e qu-e th.•cr maior vot"çl[o; o ieandidctto rcmQ.nCSCCr11c scrõ. rccl · ificmdo como seu. suplCJ1te 
h-n cd.lato. a ~ m.lindo na hi,pól.6~ de. va.cSnc:ia ·C dc:s:dà. que não c;xl$13. lmpc.!.d.lroonto; 
53.. E s tende-se o lmpcdlm~nto do -conx;lhclro nn:e.lnr cm rcLnça.o à autoridõ3dc Judlcl::1rl.a e. oo
Rp~num~e do Mini.tiõt,tõrio P('i'blic:o ,com a,tu~ o n-t- Ju~tiç d.i_~ l.nffinçiu e mt Juvcntvde ~ mesma 
CQl'nâtc:3:~ 

.SA. Ê; 1.ambé.n.11 lmped.ldo de~ lniie.revl.!r no Processo d(!: Escolha u.tl.U"ic:ado o membro do Conselbo
Tutelnr q ue.: 
.JI,) tiver ·sido empo~siàd.O p.ui.ra Q ~suodO m l'.ín(ltl tO con~utivo Ili.é Odi á 10 4ejanejro d.é 2013; 
b) tl~I" c;c_e,l"ddo o m.urid~to, em tcglmc die prormga.çllo. pot período lni.ntctruplO upc:riM a. ,04 
(quatro)· an os e meio, 

6- O MI O .€ "Pli: IAL l>Lt:n:oa.u..: 
6.1. O Consollio Munlcip:tl do. Dlmllos da Criança" d.o Adolc..,.,nu, lnsllmlnl, no pr•= d.e 10 (<lcz) 
dj:is., a contM da public.nç o do p.rcscnrc Edil~ um.a Comissão pecia.l de composiçtio paritária. 
entre regre~num1:e., <lo 8QViC.mo e d.ti ~ie(ll)(le civi l . pttnt n orgn.ni~.:.nçi.io e conduç . o <lo pre.-<;,e:n1;e 
l>ttJ.c:::c::UO do l!~lh3 ~ 

6,.2. C<>mpete à C oml$$1.o ~lal El.eitoral: 
■) Aoalilllllr °" pedidos d.e regi•lro d,c candidalun. e dar ompla publicidade à n:laç:lo d.os candidatos 
inscritos; 
b) Rcccbcr u impugnações apiucntadas çontra ocandidato• que nlo mentiam "" n:quwtos e,úgidos.. 
fomoccndo protocol,o ao impugnante.; 
e) Notükar os c;andidalOS impugnados, 0011-ienao.-n.e. prazo P""' apa,.,c:nmç&o de ôdesa; 
d) Decidir, cm p.rimcira in•llncia administrativa, •ocrca da impugnaçlo da.o candidatura&, podendo 
"" ~o. ouvir ~unhas evcntualmc:ntc aaoladu, detcnninac aj11Dtada de, documonlo& e L 

n,ali~ d" outras dilis~i""; 
~) Reamu reunillo ~ • dar con.becimmio famw das regras da campanha. *º* candlda-. 
considcndos habili!Bdos ao pi.cito. que firmarlo compromisso de rupcitli-lu, sob pena de 
Indeferimento do registro dll eandldawra. sem p:juúo dll impo. içlo d.u sançoes pcevlm$ na 
legi!J.açllo local; 
O &tt:muJar e f'aciJitar o c,~to de ti<>tfciat de fatos que con~mam Yi.olaçlo das "'~ de 
campllllha por pane dos Ctllldida1011 ou l SW1 onkm; 
1) Analis.ar e decidir. em primeira instlncia am,ninistrativa, o• pedidos de impupaçlo e oub'O" 
incidentes OC<>Irido11 no dia da voc:açlo; 
h) Escolhc,r e divulgar 0:1 locais de votaçlo e apuraçlo de votos; 
1) Diwtgu, imédl._n,e p6a & apútaÇIO, o tesuliado ofid&l da vol&Çlo; 
J) Notificar pcssoalmcnic o Mini!ilt.io Pllbtico, com a an.tcccdencia devida. de toei&• u etapas do 
cciamo. dias e locais de =niio o declsOes tomadas polo colegiado; 
k) Divulgar amplamenm o pleito à populaçlo, com o a.wdlio do CMDC" e do Poder &.ecutivo
local, atimuJa,ndo ao mblmo a partleipaçao dos eleitores. 
6.3. Du dcc:i.s&a da Comisslo E.speçiol ll.leitoru i;aberi me= l plenilria do Conaclbo Munkipal. 
<los Dlrelm da CrilUlp e <lo Adole1Cente. que se rcunlti, em c,u,ite:r exlraold!Md.o, p,,,ra decl.slo
com <> mbimo dé ce.lérid9dc. 

7, DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
7 .L O Proecsoo de E,ic;olha pua membro• do Coruclho Tutelar obo;crvani o Cll!cndmio anexo at> 
pMSGntr. Edi.taJ; 
7.2.. O Cooxlho M unicipaJ élo5 Direitos da Cru.nça e do Adole&Ocnte, no wo de l>WIII attibuiçõca,. 
fart publicar editais cspcclf'ICOS no Diário Oficial ou meio oquivalcnm pera cada uma das fuc• do 
proç,aso de eliOQlha de membro• do <:o.:uselho Tutelar, dispondo sob~; 
a) Jnscriçõa e e n tm-ga d8 documentos; 
b) Relaçilo de candidal»s irudito!; 
e) Rclaçlo pn,liminar dos candidatoo considaados h abilitados, após a análise dos documentos; 
d) Rclf;çio defini.liY11 dos c«ndldato8 ooo.sidetado hl.bilitados. ap6a o julpmento de eveni.au 
ilDjJUgDA9Õea; 
~) oi.. o Iocw de "<>taÇlo; 
1) ResuJl:ldo pldiminlll' d.o pleito. logo apó• o c,nccmuncn_to da apunçlo: 
1) Resullado final do pleito, após o ju\g-ntD <l<s eventuais imp1:1~; " 
b) Tcnno de Posse. 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
8.1. A pmticip,,çlo n.o prcscom Procc,s;so de E&colba em O.ta Unificada inicw'"""' pela imlcriçlo 
por melo de requerimento Impresso e/ou f'ormul4d.o clea:Onl.co, e lel'II efema(la no pnzo e nas, 
condições estabelecidas - Edital; 
8.Z A ln$cd9lo dos can.dtdatos ~ e(femada l)eMQAJmeote na~ do Seci,,t,u!a de Affl.imncl,. 
Soei&! de Muno, dos P0rte!.u-PI, l RUll Gwnercmdo Gome&, s/o, ncs1a cidade. das 07 00 l l ,oo 
horu, cntre os dt_as l!I de abril m 2019 e 1 S m lnllio de 2019; 
8.3. Ao tealiz4r a IMcrlçlo, o cmd:idato ~ obrlp1odamerue e sob pena de indeferimento de, 
ma cu,didatun. "P"'""ºb.r <Jl'Í$inal e cópia d.os ""tl"Ínti>s documentos, 
ti) Canein. de iden.lid.ade ou doc'lmle010 e,qu1 vai.ente,; 

b) Titulo de eleitor, com <> comprovante de YOta.çlo ou j05li&,a_tiva nu 04 (qua.1ro) dltimu elciçõcs; 
e) c.ertl~ neptlvu «veis o crimlnllls que comprovem nlo w sido condenodo ou estai: 
rc&ptmdcodo, como nfu, pela prttica de infnçlo penal, adminmn_ti va, ou conduta incompadvd. 
co.m. a fnoç,lo de mcm.bro do Con.selho 1\liear; 
d) Em ,codo çllJldidato do SCJ<o """""1Üllo, certidlo de quitaçlo cam ai, obrigaç&• militarc&; 
8.4. A f-1.ia ou inadequaç~ de qu-1.quer dos docomentos acima relaciona<lo seri Jmecll.atamenie, 
comunicad,,, o<> candidato. que pod=ll ..,pri--L, a~ a dabl-limiU: _.. inliCriçlo de caodidatunu. 
p.rc.vista nesto Bciltd; 
8.5. O. documc.ntos deYCrt.o sec cntmgucs em duas vias pan. fi! e contnff; 
8.6. t>ocumemos dlgita:llzado8 serlo eon deredos "4lldo1, de,de que tamb>tm ~tados 05, 

originai• ou existcn1lcl apeou cm fm:mato digital; 
8.7. Even.uws onttave.s à JMcrlçlo de ca.n.d.lda11'CU oo à Junla<:la de documentos devem ser 
imcdia.ta:mcnrc encaminhados ao CMIX!A e ao Minist&o P6b.li.co: 
8.8. As lltfürm~ J>l'e$wiaS " d ocumentos ap.!'"$e0tados por ocasllo da Joscriç!o ao de to.,_., 
rnsp<m!lllbilidadc d.o candidato. 

9.ANÁUSE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, 
Jl.l. Enccmido o pra210 de i;m;cri9lo de candidatun~, a Comissão EBJ-;,,_I El.citoru de5lpadll pelo 
CMDCA efetm.r4. 110 pmzo de S (cinéó) diu, à ua.'1.lse dll doc:wncnláÇ-IIO exigida - Edital, 00m 
a subK<juenm publícaçlo da m laçlo do• candl.datos inscritru; 
9.2.. A rclaçlo dos çaodidato• irucritos e • do=mcnlaçlo "'5peçliw. serio cn"'11llinhadu ao 
Mini•tmo Pllblico para ci&.cia. no prmo de 5 (cinco) dia&. apó• a publicaçlo ~crida no itrm, 
anmrior.. 

10, DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 
10.l . Qualqa,,r oidadl.o poduá n,qucner a impupçlo de candi.dalO, no pnzo de 5 (cinco) dias 
conl.ados da publicaçlo da telaçlo cios candidatos IMcrltos. em petição devidameole fllndamentada; 
10.2. Pirulo o prazo mBflCionado no item supra, os candidato• impua.na<!o• -o noüficadolll 
peüO&lmen1e do 1>eor da .impúgli;,çlO no pnzo S (cinco) diu, com.eçmdo, • pirtir de enllO, a comor 
o prazo de 5 (cinoo) diu pan. apn,scnw ""ª defesa; 
10.3. A Comissllo Espe,clal Eleiton.l analisari o leor du lmpu~ e defesas apiuentaclu pc:105, 

candida~, poru,odo ioli.citar a qualquc,: doo u:,~o• a j~ de docllffl"')to• e outrQ provas 
do alegado; 
lOA. A Comi.sslo E!pccial l!lmmral terá o prazo <l<s 5 (cinco) diu, contados do tl:rmino do P""'° 
put1 •P=POnlaÇlo de dc:fe511 pelOdi QDtjidatos impugnados. pan dc,çidic so~ 11 imp-lo; 
10.5. Conclnfda a ,má!_;,.., du impu&n"9ÕM, a C<>m;iR.do EBJ-ial l!lcimru {art publicar edital 
conléódo o. l'élllçilo ptellminar dos c&odidatos ha.billiado$ e. panlcipatem. do Proceuo de Escolhll ém 

dala Unificada; 
10.6. M decisões da Com.iülo Bapeci&l Eleiioral serio fwldamenwlu, dclu devendo - dada. 
cil!ncia ªº" l_n-do', pan. ru,s de inU:tpo.,içlo do _ ~o• p,;,,viJtos .,.,_,. edital; 
10,7. Du ded.sõea da Comlsslo Especial Eleitonl e&bert teeuno à Plentrio. do CMDC.A. no prazo 
de:; (ci_nco) di..,._ contado _ da d.ata da publica9i!o do edital rEferido no item anterior, 
10.8. Esgomda. • fue ~. • CoDlÍMllo Eispcci.al Elel1om. !mi publi.:&r II ntlaçto definitiva dos 
candidatos habltiladoo ao piei.to, com cópia ao M ini&tério Nblico; 
10.9. Ocorrendo fal&id:ade em qlJalquer infonnaçlo ou <locwnento aptesenw!o, seja qUlll fot o 
111.0m«OlO ~ qu& - for de,cobcr:ta, O candidato ~ IOXCluldo do pleito, lll'OI. pn,j~ do, 
~ dos ftt.tos li. IWtOtidade co~nlé pan. t.pútaÇllo e a d,;vida ~ilizaç[O. 
ltpl. 

11 . DA CAMPANH_A E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
11.1. Cabe ,10 Poder Pdblico, com • col&bor&Çlo <los ó,gio:1 de unp""'8& loeais, dac ampl& 
divulgaçl.o ao Procc&so de E~lha dc.!Jdc o =to d.a publicaçlo d.o p"'5Clllc F.dit:al. incluindo, 
lnformo.ç= quanto ._o papel do ~ Tute!M, dia, b.otúio o loeals de vOtaÇIO, dea~ wttU 
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~ • Pr e f ,e lt ura de 

M~~Y~'-~~! 
informaçi5Cs dcstlnAda!i. a u~gumt ;1 3.mplil p ac.:lp~ão po·pu.l.11t' no plc.1:t« 
t 1.2. ~ vedada a vincul ç..!fo p,otítW:o-pa.rlidárla da~ candid rura t seja a.Lra vés d i.ndlcaçlllo. no 
mgterit1! de prop{lpodg, ou jn~ o.o, m__fdill, d.e JcgellCJ.1;1'" de pl.U"tido:s: p,oUtiços. !!-fmOOlos., -tõ,ogtil\.lh 
n c;i,me!'i ou fot(Jg_ra r:i à!'lõ d.e pe~1'1)uiç que. din=lil o u. indireti:mn:ntc:, d.e.notem tul vi nculuçilo; 
11 .3 .. O s candida.(o..'i. podu?lo dar I nJclo :\. c..amp nha elc!i ror:111 após a. pubHc.açno da m.l.1.ç?lo de.finlti va. 
dos. eo:ndidatos habilitados. previ ui no itcnl .10.8 de te Edital: 
11 .4. A pNp.úipDdi). éléit,Ql'Çil cm, viQ.s e logrudouros ·pdblicXt.:s. observuó. por- 4-n~lo,a:ü.•. os limi.1,:1,, 
iirnpo,.."õEOS pé.lã le.g:isditÇ30 c:léi1ornl é o Cdcligo de. Po~luní.51 do Mun ic:fpio~ garun.1 ii 1,do iSuãld.ii.dc dé 
condlç,ões a todos os. c..andldatos.:: 
11.5. O!! çandidatos pockrflo promO\.'CI" . · u 5 candid tum .. junto clcitorc&-~ por meio de d bates, 
conv.is;tr;u, e d istcib1.1.iç: o de P-'-D(h:tos. õC5de. q1,1e nai,0 Ç.;J.U5Cm dono ou perturbem Oi o..-de;m púbfü;.:Q. 
o u p;nn.l.cufa.r: 
11,6, As lnstimiçõe• p\lblicas ou particulo.res (cS<:olas, CAm= de Vercodo,es, nldio, igrejos e1<,.) 
que tcnh0im if"ltercssc em promover debntcs com. os -C~J1did0itos dever.ão formó...UZll."lr co11vi,c t1 todos 
ttqueJes q~ e$tive,rem apt os. à c;c:,nc:Qm::r á-Q C:3.1"3Q de u,e,ul;l;rQ r.!c> Qns,e:Lheiro ~IUtel.'.1.r; 
11 . 7. 0 • debates <lc, rfo 1er regulamento próprio, a se, aprecscntado pelos organizadores a IO<!os os. 
particip=tcs e à ComiMllo spccio.l E.lcitorn.l de&ign.a<I• pelo Conselho Munic:ipol dos Direitos do 
C..í1mç11 e dJ:J Adole..""-.-:t::nlc com pel r, ~DCJ'- 0.5 (t:im.:o) di11!\õ dt:: anlecede11d11~ 
11..s. Cabo oml!l.saõ -speei3.l Elc:ltor.111 fillpcrvisionu a .l'C3.l l.uç!io dos. de:b.3:te:!.,,, :tc:13.ndo p;1J";1 que: 
.scjan.1 proporcionadas. igwi.is oponunidades. a todo os e: ndid.atos nas. ua exposi ções e respostas: 
11.9 ·. É vcd d11. a. prop~d.ai, a.indll que gratuita.. por meio d<»;. veículos dlc c.omunicaçrlio cm geral 
(jomoJ. rádio ou telc!!rvL'lão). ái.x.3..S. outdoon. etu'nisá.i;. bón.6.s: e o u1t0. me l.OS; iüio pn:ivi!Uos.; iilé~'lle! 

Edltol; 
l l.10 . é. dever do ClllKl.id to port.Dr-sc com u,-bonidodc du.mntc 11. camp:o.nhl1 clcito:ral, sendo vcdnda a.. 
p.ropqamla. im:ctl OU: insidi~ll ou que promovCl tru:Jvc pessoQJ çOatrú. os eonc:orren1C-ti~ 
li .l i. N~o -,1 pcrmll.ido quolqucr tipo de prop•8•nda "º dia do c lclçmo, em qualquer local público, 
ou :ibcrto no pdblico. sendo que a aglomcr.1.çllo de pessoas pon.::i.ndo in~uumcncos de propaganda 
çQJUÇtc:ri ~ . mgnifc.Moçlo colcti vo. -com 01.1 sem u:tilimç.lo de vcJçuJo.s;; 
l l. J Z. A viOlái,.30 dá.$ repã.$ dé: Cáirt:'1,p,.:&._n_h .n i_ro,po-rtãi_rdi n ~ Cá $á;Ç:llô dO ré5i: :lótr0 dá é:ándidnturn Ou 
diplomo de posse do cand ld.1:uo rcspon&áV<!ll, após a l.ns.tauiro~o de proccd.J.rncnto adm.lnlsD'ndvo no 
qual sejo gor.nntido a.o c.and.idato o exerc.(cio do c:.ontr.11ditório e da ampla defesa. 

i-2. O E I .EIÇ- O DO M ltMl)R S DO ONSF.l.l í O TF.l~AR: 
t ·l . t . A dcJç!.o pan os intim.bt'OS do Con&tlho Tu1dar do Munioíplio de Mwi.cJ dos Pon:ch:Li- - P[ 
..,.i;...,,...,,.f no di<t 00 d e outubro do 2019, dos 08h <Is 17h, conforme p,evi.co DO nn. 139, d" Lei 
<1" 8 .069/90 e Reoolu,;"ló o• 152r.Z012, élo CO ANDA; 
1'1.1. A o taçllo deverá oeoncr ptt;fcrcneiaJm.cmo cm umas c le~nlea ccdid s pela JusLiç..ai 
81citoml. observadas as disposições. d.as re-soJuçôes aplicáveis. cx:pcdi.d ,s pelo Tribunat Superior 
Eleit.,,,,_I e Tribvn•l Re~<>mu El"il<mtl d<> E,,t.,do <1<> Ce.u11; 
12.3. -m co~o ele utiliZO:ç4o de 1,JMA de lon11, cu, céd.u lai~ pam vomçllo fi'l.tii_nuail serllo clttbor'Oié:b~ .Qel 
Comisollo do E&pc<>lal El,,l10ral. adotando paf\11.motro.s slmllares a.os empregad<>.s pela Justiça 
Elcicorul -cm soa. con.fecçlo~ 
J ·2 .4. .i.!I. é.abi n!l!1' d.e v()l.:t,ç.50 ,;era() fiJCad..o. J i !l.'t ii...~ com relaç: Q- d.e n()méJ.. co,d•nome,;. ÍOló,l,; e mime n> 
dõ.11- c-.n:ndldta.lO!'I: â M~:ft'lbi'O do Con:M!!lho "l'.\:ih!ilõ.i"'. 
12..S. As m~ mceptorn de votos dcvcrfio lavrar ar~ segundo modelo ío.mccido pel Comi o 
E p,cciml lcüorul. nu qum.i · scrUo .regi trud.a.s. cvcnt:u is intcrçonen4;im.s oçorridas: no cfü1 d.ai vomça..o. 
illé.il'I do nómit.ro ÜICI é lê:.i IOl"é:.'I Vó'l .Ti lé:~ él'r'I t: IKlll urt\ill d~!'c u m il~; 
11 .6. A~ 3. ldenUn~ão-. o dclto.t .a.s:sL,11.tá a lhua do pi~!lé:l'I.Ç;O. e ptoeédéd. a ·voUtç:;Io; 
l:2r7. O clc:Ltor qu nfto souber ou n o puder mss:inar. u á impn:ssftio dig;itmJ çomo forma de 
idcmtitiC-Qça.o; 
1'1 .8. O cl.cslto.- podca••;f vOl.ilt'élO'I npc;rlas mil e ndldaito~ 
1:23. No e: so de vot3.çlo m:11.1.1u.al, vo10 cn"l mais de um -c:audldato ou q-.ie co.ntcnh:un rasuras que 
nilo pcrmi"'-Dl ;i_fer:i,- Q vontctdc do c.lcilor Rrllo :.mu,lad.os, devendo 5CT çoloç;i.d.o.s em nvc]ope 

se:p.ru•;~:do, COr'lforme ptt.'Vh1tO flO :re;gultimê:r'l [O d:. 11!111!:iç:!lo~ 
12,. lQ. Em_ caso de u<Hi"3çil.o de "t"• <L" lon•. ~ 1omb<!0> eons élerado i,;v:!Jido o vo10,; 
a) cuja ddula conten ha ma.l?l de ú J tum) ~ ndida.1:0 a.tiln3.lado~ 
h ) cuja -c6:lul.3 i\.ão 1!1~llvtr rubrlead3 pelos monhl'0..'1- d me. a de ·voui.ç:;10~ 
e) ouja cédula nlocon'C&pondc.r ao mod to oficlal~ 
d ) que ti"-1e!' o igilo violado. 
l :2rl l. Efetuada a apu111.çlo. serão c:.onsidc:rados e leitos os 05 (cinco) c:andida.tos mai votados, 
~salvada a ocon€ocia de algum.a dn.s. vedações legais acima ~cridas~ sendo os dem is co..ndidatos. 
çon iderndo.s. 1,1plcntes: pcl ordem de votnç!!o~ 
12.IJ. l:m cu ·o de crnp11tc ng voe ç o, rc.i;s.Ql vud.g a. cxiste1u;;i11, de o-utro c:rit~rio pJ"CVisto m1 Lc:.i 
Muniçip;n.11 locn.l. :scnl con ·idcrndo eleito o ç.o;odida.to çom i.d:ndc mais clc·yodo~ 

13 , D S ED Çõ SAOS C NDlD T O S D RANT O PR O CESSO D 'ESCO LHA: 
13. l. Conforme ptévÕ.SlO no :ll"I .. 139, §3•, da L,,i n• 8.069/90 . .S ......Udo oo condl&10 door, oferoc,;,, 
pmm~tcr c;tu cntn::s3.r :J:Q d~it:Q-r bem ou v3.nu,gcm pc. !K)3.l de q u3.Jq ·u(!t' n3.turc~. íncluji .... e brindes d~ 
pequeno vaJ or. 
13..2. t tambdm vedada a p:ráüc.a de. condutas abu!d a s ou dcfi..lcais q ue acanc1an vama,s.em Indevida. 
ao candidato. como a ••ooca de uma" e o transpo·no de eleitores,. dentre ouU":18 previstas. n.a Lei nª 
9..504/97 (Lei E.lcitoml), pois cmbom n!lio ca.ractcrizcrn crime elcitoml, in1po.rt-am na. violaç o do 
dever de idon,ejd.nde moral que l'iC constitui num dos requisitos c lemcn.tnres dns. cnndidatu.ras; 
13.31 Os Ctllldid.aros: que praticarem quaü;qucr das cond utas rcl.aç.iorutd:as no.s. itens :anteriores .. 
durante e/ou de.pois d ~- im:.lu.sivc no d~"- d vowç o , t'ClUO ça5 5lll.do seu registro de 
candi<IDtw:u ou djploma de poosc. Km prc,jufz.o do opuroçllo d1t rcsporu; bilidndc civil e me.smo 
crim lntt l . incl u"ive de l~Ín)3i que: é()m ,e!ç_."' Ol)lahô~m; 

13.4. Clber.l ~ Cotnis.:l.o l!>;pe<:i;tl Elei1oru º"· •i>6• """ d i•sol..çll.o, ~ Plerum.il do , MOCA, deeiélir 
pc!:lti. C-1l!i,';~Çil.o do teg-liuro do: c.1.nd idãwm ou d lplom111 d.e!: _posSé. Oif:!d:'ii â in.!ltai.ümçllio de procedimen1.o 
ildmin.i, 1rolivo llO q u cd seJa flí['3J\tido ll.Q eaOdi4AtQ o o,;,erc1c:lo do COóU'ttdit.6.rio e do. UL"npJ,u dc(C$BI. 

14. DIV LGA ÇÃO DO RE LTADO INAL: 
l 4 . 1. Ao fin L de. todo o Proce.sso. a Çomlss:lo specl L Eleho L l!ncaminhará mlai[6rio :to CMDCA. 
que fará d ivulgar no D i:lrio Ofici:1.1 ou em meio cqu i.valcn ce,. o nome do OS (cinco) canc:fü:Lnto 
eleitos para o Conselho Tutelar e seus. respectivos .sup]cntcs.., cm ordr.m decmsccnlc d vo•açlo. 

15. DA l'OSSE, 
1 p 1. A po~~ do,i; mem b~ do n lho T 1:1 t h;ar será ,çonçedid;.,_ peto Pn:..._'0dcntc do OCA locid .. 
no di" 10 de J ru>eiro de 2020, eoaforme p..,vt,,o no o.rt. 139, §2°, <li> Lei n• 8.069/90; 
t S..2. AMm ~ 05 (dne:o) e.aindid3l()S Màljl 'YOUl.dO!t., t il:m·~m dévem t O'l'ií3:f poi:~. pê.lo fi'lér'IO~ 05 
(dneo) ~plem~. ,.:i_mWm ob~~il. ~ ordi:m (lç vo~~;;to,, (1~ modo ~ 1;41s,e:31,1.rar .;a (:QotJJn•id~<t.., uQo 
fun.cionamcnto d.o df830, c:m e so do f6.ti3.°', liCClnç !i. ou lmpcdim,cnms do~ t irufatc • 

16. DAS DJS POSl ÇÔES TNAIS: 
l 6 .I. Cópias d.o presente EdHa.L e dcmBlis atos dn omi slio :Especial Elciiora.l dele decorrentes scrllio
publieodas, com des1aquc, n= ó,gl!.os oneiab <k imprcn• • no s/úo elcmlnloo da PreJbt1ul'II. 
Municipal de Murici dos. Portcla.:s.--Pi bem como afixadas no mur:tl d.a Prefeitura Municipal, d 
Omnro de VCJ"Cadorcs. nm sede. do Conselho Tutelar; do Conselho M unicip.al dos Dire•tos da.. 
Criança e do Adoles<:c.nlc (C IDCA) e do.s Centros de Rcforen.,ja de AS-sisl.tnoia Socinl (CRAS), 
Centros de Rcferêncfa ·pocitlliz.ados de A !!ôsi_~.eocia Soc:íp (CREAS), Postos de So.õde e Escofü_tri da 
Re<I" Ptiblieo M"nielpi.J, 
16 .2. Ô:i!o éii1,..~.0S omi. Sós ~ta:O ré-Wlvidó8 péli;i Cómi.3-~ó E~pccinJ EléitOn\l~ Ob...~~ n.,;. nó.ro\lJ,., 
•e~a.is con1ld"• na._.,; r«ier11l o• 8.069190 ;, ,,., l.ed MuoieiJ)ill o• l 74120!S: 
16.3. '6; de irtté:ira ré:$põli.Sil.bi.l;dàde: do1 ~.1ndidAtOS l'IC:Oni,Pttnh.tr 3:. publ ic;-1,ç.30 de: tod.os o . :..1.0:s, cdhti.i !l. 
e co:mun cndo!. refe.ttnle~ :io proct.üo de e:sco•ha e:m da~ unlflead31 dos membros do onselho 
Tu tt'! lar. 

16.4. ~ faevl<~<Jo ~o• ~,nd-ld .1os, po_ si ou por rneio de rep=tantes cre<Je,,clod-os pera.111e • 
Co:misS-l5o &pt!.Cia.l EMitoml, acompanhar todo dese!nrolar do proce so de. e:scolhai., inctu,ndo as. 
QCJ1 mõnia.'i de L.aeraçilo de urnJi.s, votaç:1:o e lipumçllo; 
16 .S.. Cúclu eandi<lllto p<xlcrll credc:nciru:, ,né 48 quaren1 e oito) bom,; ontes do pleito, OI (um) 
rcprcscntanta pç•r lc:,c.al de VQ't3Ç-?&Q e OI (um) rcpre:QC!nlantc para acompanhar a apuraç!l'.Q dQ!!õ VQ.tQ.." e 
elnpas preliminares do cerume~ 
16.6. Os tn:tbàlbo - dá Comio- o ·peeiàl Eleitor..! se c:néCmirn com o é11vio dé rei · tório finill 
contet\do ;1s ín1ereomônci,i.s e o .resu.lt do ~ votaçao ao CMDCA; 
'1 6.7~ O descumprimento das nom,a!t. provista. n.c . l ei Edital imp nc-.acl na cx:cl u.~o do candid 10 ao 
prooe.sso de cscolhn. 

Publlq_ué•~ 

Encaminhe-,,. cópia.• a o Mlnloti rio Póbli<:o, Poder .iludldérlo e Cilmara Munldpal local 

M ur ici d os Potlelns-Pl, 01 d e abril de 2019 

ANEXO! 

CAL DÁRIO DE ATIVIDADES 
- Processo de escolha para conselhclros tutelares -

ATOS DATA 
Pul>li=o dC> Edillll OS/04/2019 
Pra;',() para inscri,:,ilo 1Sf0412.f) l9 à IS/051201 9 
Divuloo,-,io Pteliminar dos candidatos itlserilos 2010S/l019 
Prazo Data oferecer m:urw oonmi o indeferimento da inscri.ãC> 27/0S/2019 à 31/05/2019 
Dívu lgaç,to do re.~uliado após reetirtt>_~; publicação da li~ 
ddiniti.va do c:mdklatos cujas inscriçõc foram deferidas e 10/06/2019 
a1>tos à cauacimc~o 
Divub:•l;il.o do local de cnD<1Ci1aÇiio 10/06/2019 
Ço.Mdtndio fllll'll os candidatos 20 e 2l/0612-019 
Exame de coohecimen10 esr>ecifioo 07/07/2019 
R~ulmdo 0rclimim1:r do exame de conbccimcntQ c= citico 10/07/2019 
Recu.rso do rcsul111do do exame 12J0712.f)l9 
Rcl:ição definitiva. dos candidatos aprovados no exame de 

19/07/2019 oonheeime:nto 
Reuni/lo para firmar compromisso com os cillldidato 
eleito 
Perlodo de cam111uilia 
Elei.clio· "°'""-~º nnur.1clio e resuliado 
Nomeaello e inicio do e:xercfc io. 

ICP 
Brasil 

apto 3.0 2V07/2019 

23/0712.f)19 à OS/10/2019 
06/10/2019 
10101/2020 

EDIÇÕES 
ASSINADAS 
DIGITALMENTE 
COM 
CAR IMBO 
DO TEMPO 
HO , OLOOAIDD 
PELO 
ICP - BRASIIL 

Todas as nossas, e ições seguem os mais rigorosos 
p dlrõ s de e-g1u1r nça, r ntin,do a inallte-rabilid d 
e .i, 1 lt lmidad d@ nossas publicaçõ s, d@ acordo 

com a Instrução NmmativaTCE/PI 003-18. 
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(Continua na próxima página)

. CONSKLHO MUNICIPAL DOS DIREITOS J>A. · 
CRIANÇA E DO ADOL:ESCi:N't.E DE NOSSA SENHORA DOS ~MÉDIO$ P(' 

Lei.MllllÍcip~_. ~ , 125~01 l"e Leí:F~de(IIJ n:~. 8.069/Ílà'90 . ;· 

. RESOLUÇÃO* oop~MDC~} 04 abrQ ~e 2~1~- . 
. .... 

"Institui Comissão Espocial Elei~ P.W:U efeiçllo dos -~em~ros do Ç◊~llt~ ~l~ . 
de ossa Sem,ora dos R.emédjos(PI), e dá ·outras providêocla!I.": · · 

O Comelh.o Municipal do, Diteitos do Criança e do Adolescente de 
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS- PI-Cl\IDCA (CMJ;)C~). mn Óumprimento a 
Lei n• 8.069/90, e Lei Municipal Nº. 12S/2011 Art. 16º, da Reso!UÇ,lo nª 139/10 do 
CONANDA- Conselho Nacional dos Direitos' da Crilll!-ça .;_ do Adolesoeb.te, 

RESOLVE: 

Art. 1• Instituir Comissão Especial Elei tooo COtD o objetjvo d,e ~~-~ ptoccssêi· 
de escolha dos me0mbros do Conselho Tutela:r, composta por três-f~ -elim.inat6rias; · 

inscrição, prova de conhecimento cspcc1fico e eleição dos c~didatos _aprovad~; · · · 

Art. 2• Integra a Comisaão E.,peciru. Eleito.tal os seguinte;S conse.lheirol,: 
• Maria da Conceição Silva Xavier (Pi:crideate) • OG . 
• GizéÜ!l Maria da Conceição Sousa · ONG 
• , Frnncisco )o,e A1vei1 .· OG, · 

• • Ke;«y Ráyann~ Lhoa do sous"a - ONG 
''.· 

§ t• ·A Com.i~sllo :E$peclai Eleitoral s.er-6 pi:eisidida po~ ~a fó:!é R.ochll de 
Oliveira.. · · 

§ 2~ Não poderão fazer parte da Comissão, 9s CÓOBelhmos que co~tão ao · 

"processo de e!!Ç.Olha dos ~e.mbros-.do, ·eoruelho Tutelar ou que possuam cõnjuge, 
companheiro, aíti.da qué em união homoa(etiva, ou parentes cm. 'l.inhà retâ;.colllter\U. · 

· ou por afinidade, até o terceiro grau, com9:• filhos, 'pais, ~. enteados, padrasto, ·,. 
madrasta ou tios, que irão parti~ipàr do processo;_ . . 

· §3º caso algum membro do, CMDCA venha a tomar~se impedido por cont.11 do 
disposto no §2" deste artigo, será _-afastado d~ Comissão, sendo substituldo ·por 
qualquer outro ço~elheiro, inclusive suplente; ' · · ' 

Art.3" Para mixili.;.. a Comissão serão criadas subeomissõês JteOde> estas oómpostM · 
por consclheil:os titnlates. ou suple9tes; ~ sejo. necessãria; · 

Àrt.4" Compete a Com.issllo Eleitoral: 

§1 º Realizar reunião des~ a dar ~nbe_cimentn- formáJ das . regm da 
campanha ao~ · Clllidi.dàtos ~.nstd~s habilitados ao pleito, · que ~o. 
compromisso de . respeitá•lilS;· sbb" ·P.én~ de ~posição "das_ 'sàrtçlles previstas 'n~ 
legislação muníc:ípal; · · · , · . · . · · · : · · · 

'§lº Estimular e fàcilitlll" o ~to de notíéiás "di fatos que c;onsti~ 
violação das regras do pro<:e$S0 de elei919, por pàrtç dos candidatos ou ê sua~;_ 

§3· Analisar e decidir, em. primeira instância adm!Qistrativa, !)S . ped.íd'o~ de 
ímpugnação e. outros incidentes oooiridos nó dia da pi:ova e de. votÍiçll.o; . , 

§4° l'!ovi4enciar a confecção dos materiais .necessários para ó pró~ 
clcitoJal, bem como os locais de votação; 

~. 

§5" Escolher e divulgar os locais de prova é votação; 

§6" Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos .públícos ·,~unicipais., _ o 
mesários, bem como seus respectivos suplentes, que -serão previamente orieni:ados 
sobre como p.roce.der no_die. da votação, 

. · §r $olicitar:, junto ao COlllando da Policia .Militar, a del!ignação de efetivo 
pata garantir a ordem e segurança dos locais de votação é ap1Jra2.l!o dos .v.o.t4,;, .-_ · 

. §S- Divulgar, irn.ediatamcnte após a apuração, o ~tadô 'ofici.itl clá votàçaci; e.' 

. §9º Resolver_ os casos omissos. · 

ArtS - Esta Resolução entra em vigor a~~ data ae sua aprovaçlo. 

. 0$SBSeohora Dos Remédios ~ PI, 04 e.\>ril de 2019. 
~ .. ~. 

t·"'i: ~ ~--'M residente do C . 1 

· ~ Maria José Rocha d,e Qliveita 

C0o naatho Munlclpal doa Direitos da Criança• (lo Ad,o l-canta ~ .N t>ssa 
. Senhora do s Remoidl.os 

RESOLOÇÃ~ n'! 02/2019'_ - CMDCÀ 

Dispõe sobre es -coradulea vadadas aos(à~) Mndklo.tos(o.s) e réspe.ctivos(aa) fiscais 
durante o P=o de E!:ICOlha doe, Membros do(s) Con~lhq(s) Tutolal'(os) o s·ob_re ·o 
procedimento de sua .apuraçao: 

O CONSEUHO MUNfCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL ESCENTE 
(CMDCA) do Munlcíplo de Nossa Senhôm d.os Rmnédloa , no uso de suas atrlbulçoes. 
conferidas pela Lei Munlclpal n• 12512011 de 04 de julho de·2011 , oori1 corno paio art. 
139 Lei Federar n" 8 .069/90 {Estatuto da Crf nça e do Adotes.cento) e ~o rt. 7", da 
Reei-oluçAo OONANDA n• 170/14, que Ih& conferem a presidência do Processo de Escolha 
dos Membros.do Consef~o Tutelar e, 

CON.SIOERANDO que o ort. 7ª, §1°, tn, ·d', da Resoluyào_ CONANÇ>A n", 170/14', disj)O"o 
Que li Cornissao Elellor-.tl do CMDCA · caba definir as t:allClutas .permitidas e vedadas 
aos(és) candidatos(as) a membros. do(a) CQfl""'lho(s.) Tutelar(es); · 

CONSIDERANDO. ainda. que o ert. 11, §6", incisos Ili e ·IX, da Ree,oluçAo C0°NANDI', n• 
170/14, a.ponta também &er a bulção da Cornluão Elaltoral do CMDCA. ar:1alisar e 
decidir, em prwneira lnstllncia admlnlstratlva, os pedidos de Impugnação e oultos 
inciden~ ocorridos no dkt d,:, vol119'110, bem como ,rewl"Cr os ciieos .omi~,. 

RESOLVE: 

. ,ART. 1° - A camp,:,nlia doe-(asl candidatoe(as.) a membro$ · do Conselho Tutelar é '." 
permlllda·s:omente ~pós a ·publicaçã.o da ffsta final"<ios(as) candldalos(asfhabUitado:!ó{as) 
no Processo de Esoolha e será encerrada .a mekt noite da véspera do dla da votação. 

·ART. 2" - Serao '.corn1kleradas condutas. v~das ao$(~'!) c11ndidsto1;1(,:,,i;) devidamente 
habilitados eo Proces.so de E5colha d(?& membros do Conselho Tule:làr de 2!)18 e aos 
seus, P'Bl)OS!os: · 

• D"A PROPAGANDA 

a,) ofereçer, promeler ou solicitar dinheiro, dMl\ro, m,;,, sorteio ou vantaoc,rn do q~ !Quer 
natureza: 

b.) pertlJlt)ar o sossego pClbllco , com alg,auma ou abus,;,, de instrumen~o" sonoro~ ou sinais 
acilstlcos; · · 

e.) fazer propaeanda por meio de ,mp,.,s&OS ou de obj ,o que pe"'"°ª Inexperiente ou rúslJica 
posse confundir com môõda: · · 

d.) prejudloar a hk.Jli,me e a e,;,létõca urbana ou <IHK)speltar poslura.s municipa[s ou que · 
Impliquem qualquer re,;trição do_ direito; · 

e.) C8Junlat. d~t ou rr'ljutiãr quaisquer pé&&oas. bem como õryãoa ou enlidad~s Qllt!t 

m<erçam auto,ldade p0bllca; . , . .. 
O t~r propaganda d -qualQúor naturm: Q~c for velcu lada por 'melo qe pichação.- Inscrição 

a tinta, flXaça.o ~I! placas, estandartes, •faixat; ,e assemelhados, nos béns "cujo -uso 
dependa de ceaaão ou pen:riiado do ?oçier Pílbriêo, -ou .que a -ete perteliçam, e nog de .. 
uso comum (dne:ma, c lubes, loJà$, oentros..~lals~· 11emplosf g1ná-&loc., e~loS.,_::31ind~ : 
que de propriedade prtv . da), lncluslllé pOstes_ :de · ilurnlnaçao ·pJlbllC"a e slnalimÇllo -<1e
Lrêfe,go, vladlí!Os, pas rela , ponl s, ,pa.radas <I õnlt>u:11,_o outros oqu jpam111nto,;. urbends; 

1-) colocar propaganda dtJ qu lqUõr nã_t.um& "11' àrvol'l'ls e nos já.rtl"in& locel fzedos em énina · 
públlcas, bem oomo em muros, oen:,as e 1lilpumes divisórios, meGmo quó n!lo lhes causem·· 
dano; • 

b.) faz r propaganda mediania outdoors, sujeitellCl.o•se e empre"e ...,.,pona.ãvel ;e 
candklatos{as) li. Imediata retirada d~ propaganda lrr~t.ihir. 

DA CAMPA NHA PARA E:SCOLHA 

a..) oonfoociona,. utilizar ou distribuir por comitê, candld.ato(a) ou com a suo o.utori:taÇâo, 
.cam~ctas, -chaveiros, bonés., canefB:!I., br1ndeSJ ce-:sta ·baslcas ou <1u· i~ucr outiml bcn!!li ou 
materiais que pos_e,am proporelon.,r·vani.g6m ao(à) olcitor(e); · · 
b.) realizar showmlclo e evento as.sem IMdo para ptorn~o do cand!dli~(as), bem 
como spresentaÇjlo, remunerada. ou não. de artl!).IBS com à fln Idade de animar comlcio 
ou,,re'unlao d eamp nM; ' · 
o.) Utili%ilr ttiOs elétrlcos em camp nha, oxccto para a sonorizaçAo de en()nclo de · 
CômlC:,los; . 
d .) uso.r slmboloa, fraua ou me9ena, assocladao ou s.ernelhru-it.es M emproga.das por 
0rgllo do governo, empresa pllbllca ou sociedade do ooonomie mista; 
e.) efetuar qualque, Upo <lo -~gamonto em troca de eapaço ~•11 a'. vetculaçllo de 
propaga.llCla ·ern bens panlculal'l'l,s, cuja oes1'Ao devi;, ,er esPOntêneá e gral.uila: 
f .) contralàr ou utirizar, 11inda que em regime do vollJnlarlaclo. da crianças e adolescentes 
para distribuição de m11terlal de eampa.nha ·ern -,;a,, públicas. residências· de eleitores. e , . 
estebe1eclmentos oomerclals. " · - · 

NO DIA DO PROCESSO DE ESOOLHA , 

•J usar alto-falantes '8 amplificadores de som ou promover oomfc o ou carroata: 
b.) am,glmenlar eleitor ou ~ propaganda de ~ de uma: . . 
t)_ até o término do ho«\rlo de votação, conlrlbuit, d.o qualquer forma, pare aglomeraçAo de • 

pessoas portando veatuIMo pacuonl:u11C10, cio. modo " caract..rizs.r manife,;laçAo coletiva, 
com ou sem umi:taÇão da wrculoa; 

d.) fomeOBr aos(~e) eleltores(as) transPOrte ou.refeições: 
"·) dollr, oferecer, prometer ou enltegar ao(à) e leitor(a). com o fim da obter-U,a o voto. bem 

ou vanla,gem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou furiç.!lo pública, desde o · 
registro de callCl idetura até o d da elelçao, lnctinlve (captaç;'lo _de sufraglo); . 

f.) padronizar, nos tra.b lhos do volla.Çll.o, o vHfüàriO doa(u) 8éus(sua11) raspectivos(as) ~•- . 

DAS PENM.JOADES 

A RT. a• • O desreA!)eito à& ~r,u, apontad s no art, 2" desta Resoluçao cara~rá 
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(Continua na próxima página)

· CONSELHO MUNICIPAL DOS J>IR.EITOS DA.· 
CRIANÇA E DO ADQL,ESCENTE D.E NOSSA SENHORA DOS IU)MÉDIOS PI 

Lei ~unicipS;I .11:,· 12s120 I l" e Lei:F'~deral. n~. 8.069/i ~90 . ;· 

ínidonecld-!>oo mor;;I, deil<and:o o(a) candldsto(a) passivei ele lmpugnaçao da eandidalura, 
pot conta da lnobaervancia do ,equl•ft o provt .. 10 no .,,t. 133, l'!"i•o 1, ·da L°" Federal n• 
8.009.190 (Eo.taturo da Cttonça do AdOlés.cento) . . ' • 

oo P~Óceo1MEN'ro· oe APu,u.ç-':~ 'oe CONDUTAS VEDADAS 

ART. "•·Qualquer cldadao ou eand.idbto(Ó) podóra 'reprosentar à Comlaaao E 1er10~1 do 
CMDCA contra ,!lquole(o) (IUC Infringir ª" normas eatabelecldas po~ melo d03ta 
ResoluçAo. instruindo a rapraaenta~a cóm pr0'Vai,; 01..1 indfelO$ •d~ prova~ da intraç=Ao~ · 

Par.6grafo úniçQ - C".bc Comi,..ao Eleitoral do CMOCA regl$lrar ,i fomoccr protocolo . 
ao teptes - nta nw. com envio de cópia da, represen~o '110 M inii1io'hiri0 Põblico, 

ART. li" • No pra,&e d 01 (um) d le. contado do receb manto d;, noHcla da Infração às. 
oondvtoo vod.ada• pl"4iit\liataa neata Reaolu~, :ii comiCGõ.o Ek>ltorn_l do CMOCA davoré 
instaurar pmced mento admrtiRlitrtltivo para a davíde ,apure:ç-,Ao de su.a oeoft6néf.t1. 
e><;pedlndo-MO notificaç,llo ao(à) lnfrator(a) P-!lrtl quo. so o desejar, a.presente defesa no 
P,.z:o do ·02 (dola) dias contados do reocbimcmto da notlflcaçllo ('!rt. 11. §3". ln,el$,O 1, dlO 
RCSoluç4o OONANDA n• 170/14) . . 

Pariigra(o llnlca. - O procedimento adm nt!ltrativo blimb6m poderé. ~se; lnalauredo do ofrcio 
l)é l' . Cornls.aao E,leltor;ol do CMOCA. as.sim que tomar COf'h$0im...:.ro por qualquer melo, 
da pr,11r~ dg infraÇClo. • · · · 

ART. 8° • A Com aaAo Eleitoral do CMOCA pode.rá. no prazo dê 02 (doi") d im, do t&rmlno 
. do p razo da déifõ.NI; 

1 - a.rqutvar o peaoedimenlo administrativo se enten.d r nlõ eonflgu,..da a tnfraçao ou nao 
hpu-v r proves a.ufl~ntes da autoria,, nottQe:ando-&o pea.aoaJmente o representado e o 

· rwpres.entante. se for _o caso; 

· li • · CIMerml:n•.- • proch,ção. de provas am l'O!Unlõ.o d $ignoda no ml\ximo em 02 (dofa) dJalS 
00.nt3d011F- (t:O dooureo do prazo para d,(1110•41! (~1!1. 1 1,. §. 3~. lochio, 1,. da Resolução 
CONANOA n• 170,14). · 

1 1 111 - No ca~o do ln.ciso· U aup.ra, o repr:-esento:ntc'. :a.ctti -ntimado pesao'9lmente- a, 
qu·orendo, . comparec&r .$1 l"'Ouoitlo dm,~nada e efetuar euaten:taçãc. orei ou por e0ierilo1 ,4 
lu: d-o~ prov s e argumentos apresentados. p~la defe:$.a; · 

t ZO • Após a manlt..,,taçtlo dei ,.-••nuinte, ou m85mo .na ausência deste, s.erá 
fa.cultado ao repirê-.e;or"ltAdô à éfe:b.iar auaientaçao. Ofal ou por e1et"rto, por eJ ou por 
d c f cns-or c:ona·mu'fdo: · 

- § :,• ; Ev,,ntu11.1 e""6ncla do reproeenlante ou, do ropresentado hll.o Impedem · rcolizaç o 
da reunJa.0 .a qll.le $e r'e!fC'r'e o incia;o li auprat dcad111• que tonttam a k:10 e.mboa not[flcadoa · 
p11ra o.erto. 

ART. 7" • Ffn:.>11%'3da :., r,;unil!O d _ lQhàdà para à p\1,du\)40 dn& provas lndlcadil& pela& 
partas, a Comlaaao leltore.l deddlrá. f'und mentadamente, em 02 (dois) d ia ~. notltleando-

se, am fg:uel prazo, o(a) repraeentado(e) e . ae o ceao. o(e) mpmsentante, quo tnrão 
também o mé$:mo prazo para interpor ,oourso, l!ié:m ef~ito •~-.sp ~,vo. a P1e·ntirlt1; do 
Conso1r10 Munlclptol dOdl Olreitos da Cria.rlÇQ e do Adolescente (art. 11 , § 4 °. da R~aoluçllo 
CONANOA n• 170/14). . 

. - . . 
§ 1° -A Pie ·,; do ConselhoMun,c,ip I cíos,_Ol•eltos da Criança e doA<loleeoent&decldlré 
em 02' (dois) dlH do ~rmlno do prezo da lnterposlçao do recurso, reu nfndc,..oe. ee preci"o 
for, a,c!raordlmuiamenle (ert. 11. § 4•. de Reo.oluçiló CONANOA n" 170/14)1 , · 

li 2" • !'lo julg - m nto <lo recurso • - (li obs~o o mesrno proeed,mento 1n91C:ado no· ~rt. 
i;iº, §§ 1" a 3° da presen Reso1uçao. 

ART. a• • Ca-,, seja cassado o registro da candlda1llra; em havendo tempo hébll, o nome 
do candidato ca""8do sera axctuldo de cédula eleitoral ou da ·programeçAo de uma 
o1otrõnica 

Parágrafo único - Em nâo havendo tempo háb~ para exct1.1$a0 do nome do eendlcleto 
co:,,sado da cédula eleitcral ou da programaçao da uma eletr()nlca, os vo10<S a ele 
porventura cf!Bditat(toa senão considerados nulos~ -

ART. s•. O{'°") repreSQn nl do 1,>1;.,;,.1é,, o Pilblleo, t.l qw,I c1 · wrm1r1a o àrt; 11. § 7". da 
Reaoluçào CONANOA n• 170/1 "• devem ser clcntif'ica,do de toda& eá decieões de 
Coml&B-Ao Eleítoral do CM OCA d cu P1oml.nD, no pnBo do 02 (dois) aioa do auo 
pror.açao.. 

. ART. 10 • Oe prazoo previ:,.to:,. no art. 3° ,sogulr&o regro do art. 172 <lo Código de 
Processo CM I (Ler Federal n• :;.~9. c!e 11101/1.973). ou j.8, re Jw,r,MJ4ó em dias üt Is, 
das 00 (seis) àlj, 20· (vln1e) horaa. ' 

OA ~UBLICIOAOI: Dl:STA Rl:SOLUÇÃO 

ART. 11 ~Para que o 1.eor,desta Reo.oluçao 111e a de conhecimento de todos 0$ munícipes 
o candldato&(as) , era deverá ter ampla pUbllcldade, sendo pubUcada no Oiãrio Oficial do 
Município ou meio& equr'Vafentea , arém de :aer afixada -em locais de {1.fllJlde acea.&o ao 
pübliCO e noliic:::iada e.m irádios, jomaffl e outros meíos da divulgação. inclusive:· e se 
posslvel pela inlsmel 

· Paràgra.fo anlco - o conselho Municipal dos 01rà11.oa da Criança e do Adolescente d ra · 
ampla dr,-ulgação dos tGlofones, andatoços ekltr6niéos • locais onde pode'11o ae, 
cncaminh · d & dén)ánç· do v íolaç6o dM r9gn,,o do eam~"h ; 

ART. 12 • A rim de ciue os(as) eandldatos(as) nao a,1egvem desoonh~mento do teor 
de.~~ Ftesoluç,lk). to Comll!~O Eleltoral do CMOCA, fará ,reunião com eles(a&) em 01 · (um) 

. momenl.o do Processo de Eeco1ha do6 Mem broa do Conselho Tutelar: 

a.J Ant s do certame, tao logo seJa publlcada ~ ralaçao do~(as) candldatos(aaJ rnsct'itos(as) e 
conslderados(as) habilitados(as). art. 11, §§ S" e 6"', d~ Resolução CONANDA n• 170/14: 

Parágrafo ;únleo • Em cada reunião, será lavrado Termo de Compromisso, assina.do por 
todos(as) candidatos(as) · a Membros do Conselho Tutel!ir e i!lteg~ntss da_ CÇ".11_11issão 
Eleitoral, no sentido de gu!,l as teg~( prevls1as negta Resoluçri.o ser.lo ~evl9amente 
respeitadas, sob p~na de l!Tlpugnação da cand ~tµra {art 11, §_6°, ln'dso I_, da Resolução 
CONANDA nº 17.0/14). . . . . . . 

Nossa Senhora d.os Remédios: 04 ~e ~nl ele 2019. · 
... ·' ._ .. 

· l · IÃJOSÉ ROCHA OE Ol~ 
Presidente do CMDCA 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E_ DO ADÓtESCÊNTE'. 

Conselho Municipal dos Direitos da Crian.ça e c;fo A~olescente de Nossa 
. . · . .. . Senhorá dos Reméd.los . . . 

. . . ... . ,• : 
RliSOLÚÇÃ(? ": 02/201_9·· CMDCA. 

Dispõe sobre a~ çondutas vedadas aQS{às) eandidatoa(asJ e · ~ctM>s{BII) :físcaíil 
durante o Prccesgo de E.scoha dos Membros do{s) Conselhq(s) Tutela((es) e sobre -o 
prooedimerrto de s~e. apurapão, . . •. . 

, .. 
Ó CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C~NÇA E DO .M>OLESCENTE 
(CMDCA) do Munieípio de Noss.11 Senhora d0'8 Remé<fios, no UllO de suas 11tribuições 
conferidas pela Lei Municipal n• 12512011 de 04 de julho de·2011 , bení como pelo ;ut. 
139 lei Federal n• 8.069/90 (Estatuto da Oriança e do -Adolesoenle) e pelo art. 7°, da 
Resolução CONANDA n" 170/14, que lhe oon(erem 11 presidência do. Proces90 de Escolha 
dos "'embros.clo Conselho Tutelar e, 

CONSIDERANDO que o art. 7", §1°, letra "e!', d11 Resolução_ CO~ç>A nº.170/14; •di!lpõ"~ 
que ê Comissão Eleitoral do ÔMDCÀ · cabe definlr as -oonduta.s .p~rmifid:as e vedada& 
aos(às) candidatos(;is) a membros do(s) CÓrise o(s) Tutetar(~); : · · · · 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §60, incisos m e'IX. da Resolução é0NANDA n• 
170/14, &,ponta també.m ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMOCA, ana6sar e 

· decidir, em primeira inst.Ancia adminislr11tiva, os pedidos de inpugnação e outros 
iriciderile$ oconidÔ6 no dia da votação, bem como resolver ôs câsos.omiss~s. 

RESOLVE: 

. . . . . . - , •, . . . . . . ·~ . . . '.;. 
. ,ART. 1° • A campanha dos(as) dandidatoa(as) · a membros do .. Conselho · Tutela( é· 

permilida··stmente ~pó$ a· publicação, da lista final ·cios(as) candidatos(as) habilttados(as) 
no Processo de Esooha e sará encerrada ,a n,eía noite d~ véspera do dia da votaça.o. 

-ART. 2" •· Serao 'oonsrderadas condut11s·vedad\lls aos(às) candidatos{as) devidamenle 
habilitados ao P'roceuo de Escolha ·d(!S .membros do Conselho Tutelaf de 2919 11 aos 
seus_ preposto&: · · ' 

• O_A PROPAGANDA 

a,) oferacer, prometer ou. soficitar dinheiro, dá~iva, rifa. &orteio ou val)tagem de qualquer 
· natureza; · · · · ·. · . · 

b,) perturbar o sossego público, com algazarra ou ·abus~ de instrumentos son~ ou sinais 
acústicos; · . 

e.) fazer propaganda por melo de lmpressoi;·ou de objeto que pessoa inexperiente ou nlstica 
possa confundir com moed.a; · · · 

d.) prejudicar a higiene e a estética. urbanà ou desrespeitar postura!_> mun~is ou q~ 
impliquem qualquer resbi.ça.o de direito; 
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· CONSELHO MUNICIPAL DOS J>IR.EITOS DA. · 
CRIANÇA E DO ADQL,ESCENTE D.E NOSSA SENHORA DOS IU)MÉDIOS PI 

Lei ~unicipS;I .11:,· 12s120 I l" e Lei:F'~deral. n~. 8.069/i ~90 . ;· 

"-> caluniar, Oifemar ou fr!Ji.lrlar qua squer pessoas. bem como O,nãos ou entklades ci,ue 
exerçam autoridade polbl lca; . . . 

t;) tner propag .nda oe CI alquer na,turéza; que for veiculada potmeliO (!e plellaÇllo, lnserlçao 
a tinta. fixa.ç.Ao de plãQil;s. ~entes. ·faiotas ~e a&"Semelhedos. n.os bcnw: ·-catio- -u•o
dependa de cesacÃ'a ou permiàaAo do "Podor PC,b~00. º" 'lU" .. ... 1 .. . p,,rtençam. a no& de . 
uÇ,O OQITIU.m (Oinem~. Cilubo:11,, loj ' &1, centro&. conÍer'clà:la, · temp10lilf 9 f.00s:l0$, •ttãdlo&. ailnda • 
quo tjo p ropriedada privad;;). ln0!,..t1l"6 Pó•t.."' d-.. ·11umlnaçao p<lbllca e alnell:ta_çao Oe 
tráfego, vlad utos, pa.&aarelaa. pontes. paradas do Onit,;1,,11, o o tros equipamentos urbanõs; 

e,) OQlocar propaganda de qualquer naturez: .. em érvonl$ e """' !~ln$ loo;,!!uodo,s em ~""'" • 
públicaa. bem conio cm muro31 eer'CO$ t;; ~r,.,M~ dMaôr'loa, meamo que não lhea cauaem 
.;l!ano: ' 

.b.) fazer propa_9anda modlo,,te outçlo=, euJe.l~nd"'se a empmea responeéval ' o 
candkfatos(a") à lmed ta re~rada d.11 prap g11nda !rmgul.,r. 

OA C,AMPANHA PARA ESCOLHA 

•-> .c:onflll!!~ciona,. utilinr ou di&1rlbulr por oomltê. cand1dato(a) ou com a sua aut.ortzaçAo. 
ç&misctas , dt;ive!to,., bon6s .... netM. brindei, eosla báe:loa$ ou que, aguer outroa bena ou 
m~teiilals que· _pos,sam proporck>narvantagem ao(é) e loitor(a); . · : . 
b.) realizar &ho,vmlclo e evenl.o a&aenH!llhado para p:rornoçao de candldatoa.(a:a). bem 
como ,op,-.;..,nlaçO<>, re,mun♦rM♦ o,,, ri o , d: ♦r\istH 00m a fonuJid ~ de non,., eomleto • 
cu re~un,:iio de Cãli'ipã:nhlil~ · · 
ê.) utlllzar trios erê1r100s em cam,panha, exceto pata a. sonortzaça.o de anOneiO de 
eomlolo.: · · 
d .) uaar fflmbotos, frases ou rmagen.11,, associadas ou semelhantes às empreg,adea por 
Org· o de govcmo. cmpro~ públQ 01,,1 ~od;;a.dõ do oOOnómlõ m1$b;ai 
e .) efetuar qualqo, r tipo de pagam8"to em troca de espaço para a·. veiculação de 
prop,ag,Clnda •em l)en:s p~rUQl.11~ ~ Çt;Jj{I QO:$.:tJ;;tlO ~ ~ r e$l)Onténecii o gr,e11luita: 
f.) c:õnlnitar ou u tll~r. ãlndil que em reg;lR'le da voluntariado, à'.a crfãnÇãS é õdõkts,OOn1:ff 
pare dlatrlbulçao da matarlel do campenha·em \/Isa pCJbUcea .. realdênclaa de eleltorea a 
e,rn,beloc1mont0$ ço"mel'Qi;\!$. 

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA 

•·> _ u~ t aitto-..falantes e mpltfieadores de :som ou promoYer •com•clo ou carrB-ata; 
b.) arregimentar e l Uor ou fazor prapa1,1and.11 d& boca do uma; 
e.), até o t.§rmlno do hor-ér1o _da volaçAo,, COf'ltribuir, da quaJquer forma,- P-DAI aglomêraç&o de ·: 

pes.w.as portando ves.tuarro padroniza.do. de modo a cara-ct:e:rlzar manlf88laçAo cc,lstiva, 
conr1 ou sem utlllzaç:ão do velculos; 

d.) fomeoer aos(O$) elellOteS(esJ transporte ou ,n,,fetçnea; 
"'-) doar. ofereoer. prom-r ou enueger l!OO(é) ele!tor(,0) 0 eom o 11m de o.bt..,.. lhe o voto. bom 

ou va_ntogem pe:s:soal de qualquer natureza. lneluahte-empmgo ou ful"iÇ40 11)1.JbllCOI, dêOde o -
regia~ d.e candidatuf'l.l t11lb o dill d.a_ eI,e:Iç.1io. lnt:.IU&l've (c.ap1açao _de aufréglo); . 

f .) padronizar. no& trabalnoa d.& votaça.o. o ve,.tullrio doa(e•) ocu$(1U •> <O$pee(ivos(e_a) 
fmcafS~ 

DAS PENALIDADES 

ART. 3-6 - O desrespeito &a regras ã,pc>nt.ít;Sa~ no e.rt. :20 ·dasta Ro&Ohsç;ão c:an.lete·rtzarà 

inldoneldade mora.í. -deil><,mdo o(;,) candidato(a) paRlvel de lmpugnaçcão da candidatura. 
pot conia da fnobae'ívàncla do requl:alto p i:-evlslo no art. 133~ inciso l, ·da Lei Federal~ 
8.069/90 (E,&ta1ll!O da Crt>nça ♦ (IO A<IO!ô-n\ ). . . . 

DO PFtÓCEDIMENTO DE ÃPUl'tAÇÃO 'oe CONDUT_;._S VEDADAS 
. .. . . .. 

ART. 4" • Qua1q.,.,, çl(l<>d:lo º" e.Qndldato(o) podàra roproo;ontar. 11, Comiesão Eleitoral do 
CMOCA oontrã · QquoJo{a.) q ,ue infringir- a:a nOrmas eatabalecldaa por melo ·- dB~ta 

Re,iofuçAo. lnatrulndo a repreeentaçaoc:om i:,rovai ou indíoios·d~ - - ,. d . ';nfr111,llô. · 
. . 

Parágrafo olnlc,o - Cabe à Comlssao Elello,al do CMOCA re,gistr r ,e romeee, protoeoro . 
ao repi:-eaentanlB, com envio de."OOPla d;;. tOpr'OS.·~~o an:;Jo Minh;.tério PCibUco. 

ART. s• • No i,,-azo de 01 (um) dia cont3dO do - rm nto d:i · ootfda da tnfira.çllo à& 
condutaa vadadOe prOVIOlu!); no~tu R ovoluçD0 1 a Comia&Ao ltore.l do CMOCA dever.ai 
in3tãu rar procedimento admln~atratlvo pare a devlcte epu çao de :n.ia. ocorrõnoia, 
expedindo-se notlflcaç&o o(à) infl"ale>r(a) para que. aa o desejar. apre-ente delesa no 
P-•~:to dó 02, (doi") dia,. contados do ,e,ceblmento de notific111çt10 (a.rt. 11, §3º, lnct,io 1. da 
Resoluç4o CO~OA n~ 17011<1). · 

Par6graf<> Ílnlco • O prooadlmento edmlnlalratívo também pb(lcnl, 'ser ,nstaw-ado d.e o ~cio 
pela Comla.:9ao Elehoral do CMCCA, asslrri que tom.ar conheelmento por êau tqu t meio, 
d3 pl"<!ltlea da infreçdo. 

ART. &• • A Com,.,0110 loitorol do CMDCA poden!i. no pn,zo de 02 (dois) Cli<!>& do t rrn\no 
. do pnac, da dafosa; 

1 - ,8n'Quh.til..r o p1rq,cecHmento a dmr.nr.st~l\io $e entend:er n o conf°'J;IUrttda a. Ínfraçao ou nao 
houver p rovas su.t'i'ci~~ d:a iii111,1to nwi 1 nofflkando-àe pessoalmente o representado,,,. Q 

· fflpn,~1:tnt:Jint ., g ror o êa&o'; 

li - determinar a produç;õ:o .d pi"O\l'il• m reunieio deai~nada no méxlmo e.m 02 (dola) d ilaa 
conlados do decu.-..o do· prõíl~o Pil.ra defee.a (art. 11 . § 3º. Inciso· u . da Reeo1uçe.o 
CONANOA nº 170/14). 

!i 1º - No OáilD do inciso li aupra, o representante será ln(lm~o pe,,.,,owrnente e, 
qu'omndo •• comparecer à reuni~ Cle _lgm1<1:111 o ot;,tuar &uatontaçAo. óral ou por ""crlto; .. é 
lu:z, de,~ proves,: argumentos ap""'8ntadoa pela dele"": · ' · 

§ r · Após e manlf&Staçflo do r,epre$enÍan te. ·ou mos.mo n• •usencia deste, seré 
f~eun~o :.o n,:pffl:g nt:adó a eféb.ie.- suaientaçao, oral ou por e:acrito, por si: ou por 
defensor canatltu•do: 

§ 3° : Eventual eua6ncla do ropreGentente ou do ropíe'SÓntedo 'nao Impedem e rea11za9(1o 
df!I ...,unllo a que se r9fare- o inciso li' :&upra, deade que• tent,am aido ambOl!!I notificados 
pare o alO. 

ART. ~ - F fna11zada a ,-eunlAo desrgnada p ra e prpduçao daa pruvea indEC:Elda:a pclwa 
parms, com;,.,.11,o eJcitorall decidirá, fundamenlndá'mente, c::m 0.2 (dois) dia~. nau ,cando-

se, em Igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o{a) representante, que wrao 
ta~bém o mesmo prazo para inÍerpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenilria do 
Conselho Municipal dos.Direitos da Criança edoAdolescenté (art 11,. § 4º, da'Resolução 
CONANOA n• 17011_4). . . . ' . . 

§ 1° • A Plenária .do Conselho Mun!ci~81 d~. Direitos de Cr:ien~: dp AdOlesoent~ deàdlrâ 
em OZ (dois) dias do ~rrnino do prazo da interposl,;Ao do recurso, reunind~se. se preciso 
for. extraordinariamente (art. 11, § 4°. da Resoluçàó OONANDA rf' ·U0/14); '. · 

§ 2" · No Julgamento do recurso será obs~rvado o mesmo prociedii:1Íentc) in'dicado oo· a~. 
~. §§ 1° a 3º çja presente Resolução. ' · 

ART. 8° • Caso_ S8ja cassado o 'reglairo da candidatura; em havendo tempo hábil, o nome 
do candidato cassado $~ excluldo da cédula eleitoral 011 da ·programaçao da urna 
eletrónica . 

Parigrafo único - Em não havendo tempo hébil para exclusê.o do nome do e11ndidato 

CIISIMtcio da cédula ele[toral ou da programação da uma eleltõnica, os votos a ele 
porventura creditadossereo consrderados nulos. · • · 

ART. &• • O(A) represerrtante do Mtnfstérlo PQbllco, tal qual deterinJrla ó art. 11, ·§ 7", da 
Resoluçao CONANDA nº 170/14, deverã $er cle11tlficado de todas as decisões da 
Óomluão Ele oral do CMOCA e de $Ua Plenária, no prazo de ·o2 (doís) dias de ~ua 
prolaçlio.. 

. ART. 10 - Os prazos previstos no art a" seguirão a regra do art. 172 do Código ele 
Processo Civil (Ler Federal nº 5.889, de 11/01/1973), ou seja, reallzar-~ãó em dias úteis, 
das 06 (sei&) às 20 (vfnte) horas. · · · 

, . DA PUBLICIDADE DESTA ,RESOLUÇÃ.O • 

AAT. 11 ~Para que o teor.dssta Rssoluçao seja ,de conhecimento de todos os munlcipe~ 
e candidatos(as), e ta deverá ter amp1-.i public!dade, sendo publicada no Dlério Oficial do 
Municipio ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao 
púbfico e notlc:ilada em rádios, jornai$ e outros meios de divulgação, lnc!usJve· e se 
possivel, pela internet 

Pa.rágrafo llnlco - O Conseltlo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesoente dali 
ampla dlvulgaçao dos telefones, endereços eletrõniocs e locais Onde poderão ser 
cnbamin~adas. denpncia& de violai,ão _da!l ~raa de ~panha; · 

ART. 12 - A fim de que os(H) çandklat06(a&) não areguem cleaconhecimenlo do teor . 
desta Resolução, a Comissao Eleitoral do CMDCA fárá !e ião com eles(a&1 em 01 · (um) 

. momento do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tulfi!lar. 

a,) Antes do certame, ~o logo seja publícada .a relaçao do!!'(as) candidatos(as) insoritos(as) e 
. considerados(as) habilllados(as)- art. 11, §§ 5" e eo, _da Resol.ução CONANDA nº.170/14; • 

P~rágrafo único - Em cada reunião, sera lavrado Tenno de Compromisso, assinado por 
todos(as) candidatos(as) · a Membros do Conselho Tu!eliu e integrantes da Cpm_issê.o 
Eleltoral, no sentido .de qu~ as regras. prev sta~ nesta Resoluçao serao ~evidámente 
reslleitadas, sob pena de ii:npugnação da candidatj.ira (a~ 11, §6°, iriciso 1, da Res·o1uçao 
CONANDA _nº 17.0/14). . . . . 

Nossa Senhora dos Reméd!()-s:_ Õ4 de ~bril de 2019. 

Presidente do CMDCA 

'. 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIRE ITOS DA CRIAt,IÇA E_ óO ADOlESCENlE.< . . . 

Marcía Rocha de Olíveira.~,f>Ll..,..,_Aol.. ...... ~~---"""'-...,,......,_.~~-----

lsaias Siqueira Gomas_ ,t:z~:.Q:"'--- l:r.{.ru<1.t1~rz.....!...a.~a.::=1-----
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(Continua na próxima página)

CO SELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRL\NÇA E~DO . . 
ADOLESCENTE D:E OSSA ENHORA DOS REMÉDIOS 

.•1 .-·_.· 

Dispõe sobre os atos preparatórios., ti 
r~ccpç!io · de votos, !IS garantias eleitorais, 
a totalização, a divulgaçl!o e ·as nomia.s e 
Proêcdimcntos ·para Mes.ários e Juntas 
Apuradoras ·para o Processo de Eleição 
dos membros do Conselho Tutelru: no 
Município _ de Nossa. Senhora .dos 
Ren:iédios. 

Considerando o· disposto no art. 139 da Lei n• 8.069/90 (Bsti\tuto da Criança ô'• d~ 
Adolescente) e na Lei Municipal nº 125/11 e fundamentado na Re3olução n" 
03/2019 do Conselho Muo.icipa1 dos Direitos da Criança p do Adolesc1mle, no uso 
de suas atribuições 

RESOLVE: 

<;e.pítulo I , 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

·Art. t •. So:rao realizadas eleições para os memb~os do Conselho Tutelar do 
Municlpio de Nossa Senhora dos Remédios, em ··06 de outubro de 201~, .por 
sufrágio univ~al -e voto dn:eto, s!)creto e facultativo. · 

Art. z•. Nas eieiçõ~ serllo utiU.iad.$S uni.as e~ettônicas fornecidas pclo T"rib~al
Régional Eleitoral, segundo as orientaçOes e 0deliberações do CMDCA, bem ccmo 
o:i demais recursos, humanos e·. materiais necessários pB.fB· Ó bÕm nndomento do 
pleito.' · 

J>1u·ágrafo úoi.co. ·& umas e demais recursos previstos no. caput deste nrtigo se:rilo 
inl!lalados, exclus.ivainente em equipamento·s previamente designados pela 
Comissão Eleitor-dl designàda pelo CMDCA. · · 

Art. 3•, Podem votar os m.aiotcs de 16 (de2eSseis} anos, inscritos regularment.e 
·como eleitores do Munic!pió . de ." assa Senhora dos Remédios; eguindo 
orientaç,ões do TRE. · · 

Art. 4º. Em hipótese algu~a o. élc;:itw pod<!:ni votar fora ~a,.regional a q1.tc pertence, .· 
devendo vow·em.um dós candidato~ rcgbt:r;ados ·~ mení;i,6:nadaregionaJl . . .. : · 

: . .. -
Art. 5". O eleitor vota,;á uma úoi.cii. vez.em,_OJI. (wn) ·candidato. 

§ r. Terão · preferencia pai-a votar os canliidllto$, ·· O$ com.porienies _'4â ._ M'esii _ 
Rec~ptoro, os Promotores leitora.í!I, os Policiais Mílitami.., mer;nbr~ da ç.-uarda · 
Municipal em serviço, os eleitores maiore de 60 (sessenta) ànós. ·os enfermos, 'Ó$ 
e!eitol':S <::0m deficia-11c:Ja; ou com mobi.lidade reduzida e · as mullieces grávidas e 
lactantes. · · 

§ 2°. São documentos -oficiais para compmvaçl'lo da identi?ade do eleitor: 

I - carteira de identidade, p8$Saporte ou outro docµroe nto oficiat com foto de ·ve.1or 
legal cquíval.cnle, inclusive cartcira de camgç,ria proflssíooa~ reconhecida por lei; 

II - certificado 9ro reservista; 

m - carteira de trabalho; 

JV - carteira DJ1Ciona1 de habilitaçlio:. 

§ 3". Não será admitida a certid1lo de nA'lcimcnto ou CB$àlllénto oomo prová · de 
identidad.e do eleitor no momento da votação. 

§ 4". Na cabina de votação 6 vedo.do ao eleitor po,rtar apare.Ih.o de·telcfonia celular, 
máqumps futogrificas, 6Jmadoras, eq_uípamcnto de radíocomunícà.çlo, ou qualquer 
insu-wnento que possa comprometer o sígUo. do voto. devendo ficar relidos na -
Mesa Receptora enquanto o ·clci.t9r ·cstivct" votando (Lei .oº 9.504/97, art. ~l-A, 
parágnill> único). 

§ 5°, Sen\ permitido ~ uso de instrumentos que auxilJe:m o . eleitor. a:nal&b@to a 
votar, os que.is serilo submetido$ à-deeisllo do Pre$identc da Mesa Receptora, não · 
sendo os componente$ da Mesa obrigados a fomeci:los. · 

§ e.•. O eleítor com deficiêo~ia ou m.obllidode reduzida, • ao votar, poderá ser 
.auxiliado · por pessoa de sua confiança, o.inda que não o tenha requerido 
imtcéipu.dliincntc u Comis,ilo Eleitoral 

§ 7•. O Presidente do.MesaR,eceptora de Voto_s, verificando ser irnprescindlvel que 
o eleitor com deficiência seja auxiliado por pes·soa de sue, confiança ptll'll Vot!U', 
autoriz:a:n!. o ingresso dessa segunda pes~ c~m o eleitor, na cabina, podendo esta, _ 
!nc!W)ive, escreyer ô nol)le e/ou ápclido ou o número do candidato. 

§ s•. A pessoa que auxili.anl o eleitor com deficiência nllo poderá' ser o candidato, 
seu fiscal ou ter participado d,a. campanha do candidato. · 

§ 9°. A assist!ncla de o~ pe,'ISOB i!O: _eleitor co_m . ~e:fici&i.cia" d~erá . ser 
consignada em ata. . · · ·: .. : · _ · · . 

• • • • • ·1 • ,• : - -

Art. 6".'0s locais ~s.ígnados pare. :votação e. apuração dQ.s votos serão pub~cados 
no sítio eletrônico com víncu,lo a Prefeitura ~unicipgl de·.Nossa SeD4ora:_dOJt 
Rémédios, do CMDCA e em edi!ais afixlldos em looais-p\1blioos c;-om ,ãn1e·ced·eooia 
mínimade IO(dez)d.ia.sdadata·dopléito_. .-· : . ·. . · , 

Art. 7". ~ umas eletrônJ,ca que serio util:izad~ para ;01açlo se~'devi~~-~ 
fechadas e Jâcradas em cerimõnía especlfica, no d.ia OS de outubro de 2019, is 
09:00h na sala de "rcuniõe3 do ConseJ.ho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adole:;cçnte /local de votação, sendo · convidados todos os intere!ll!odos e 
pessoalmente no1ifi<:8do o representante do Ministério Póblico. •, · 

§ l º, As umw1 de contingência também serão ptep.'lf~ e lacradas, smido 
jdmltifi.ca<tas com o fim a que ,e destinam; 

§ z•. Os lacres ·da.. umã.$ dc$<:rita., no c;apul e §1º deste artigo, serão àssi.niti:to,,_-por' 
dois membros da Comissão Eleitoral e pelo rep~tfli:ire do'Mfrtisufi,io Público. 

§ 3•. A.Dres de ·lavrar a ata da ceriml.mia, os 1acteS n4o utilizados "devera~ '. ~ .. 
acondicionado., em c:nvclope lacrado e assinado pel9& pte$eo.tcs; aqueles assinacios 
e não utilizados devetllo ser destruídos . . 

§ 4•; A ata referida .no §3° deverá ser àssinada pelos p~se:ntes e- conte~, denti:e 
outros, o~. seguintes dados: 

I ~ data, horário e local 'de inicio· e t.érm~o.o das: atMilades; . 
n - nome e qlllllfflcação dos pre5entes; 

·m - qu'.antidade· e id~caç«o ilas umas a ~erem. distn'bti!das para os ;ocais ·de 
votação, assim com.o as de oontlng&iéia. : . . _ • 

'§ 5". C4pía . de. ata será af:i.xalia · no local' onde sé realizou _o ~imento, 
mantendo-se· a o~l arquivad.ã na Seeretma E~ecutiva do CMD~ · ·. · ·. __ 

§ 6~. Nac hipótese de ser constate.do problema eoi uma ou mQia umas antes do início .. 
da votação, o President.e da Mesa Receptam, na presença dos fiscais, poc:lenl. · 
.detennuiar a substituição por outta_de eoilting!ncia. · · · 

Cap·í~lo II _ 

DA COMISSÃO .ELEIT<>RAL 

Art. s• . . Em preparação O:Os· !J;abalh98 n .o dia de. eleição, compete à 'Com.is$ão 
Eleitoral designada pelo CMDCA, sem prejuízo_ de ou.Iras provi.dl!ncías: 

I - a esçolha dos .locais · (je yotação·. e apuraç~, pbservJlllcl.o, _cm q'..:.a!q1;1=_cas~, a 
facilidade de ac·esso ,à pop'ÚÍação .e. as . eondi'(ões ele· ~1,ibi)idade de eleitores com 
defiollnéia. idoso.a e que possuam 4ifüiul.dade-de lo'co;n.oçllo; · · · · · · 

' . . . . .• 

ll ~ a realh:aç.ão de reunião d~e. ~ infp~ 80!1 eai:uiid.$s, fis'cais Ç dcfliai.$ 
participant<:s sobre as conduta., ve~ durante ·à 6lmp~ e no !lla 'da_votáção, 
com e. elaboração de wn termo de comPrQmisso d .e que s'edo .OÕSCJ:VadBS as no.rmas 
respeçtivas,' a _ser assinado pGlofcand\dat0$; · · '. · _': .' ." 

m - a realização de ~ .~u mais audjências p!lblicas, para que os candida.t~ 
exponham suas propostas à popula.çlo, assegurando_ a . isonomi~ entre os mesmos, 
facu ltativa. 

IV - a ampla divulgnção da eleição Junto à população, áUlro coroo dos locai$ e 
horádo d e Inicio e lhmioo votação, tanto por meio dos 6~ oficiais, quanto por 
meio de, cartazes e chti.mada.s cm programas de rá.dio e televis.llo; . 

·v - a ampla dÍvulgação do local. e horúrios em· que receberá denúncias'.aç.érca- dé!·' 
itTCgularidades oa propaganda; · . . . · · · . · · ·_ ·_ · ~- . 

VI - providenciar e. seleção e adequada capacitação dos mcsárioJ, scc[étárl~s- d~ 
me.sa, escrutinado~ e demais servidocmi di,,si,goados, para atuar no dia da ·eleição; · 

VII - providenciar apolo junto aos órgllos de segurança pública, mediante conraro -
prévió junto ·ao_s comandos- da P:,olície. Mili.tar e Guarda Municipal; para g11n1ntir a 
segllral)Ç4 dos locais de votaç4o e apuração de votos, além• de coibir poss!veü1· 
abusos e/ou tumultos (CQm o .fomecimento. aos integrantes da própria Comissão, 
President!ls de· Jlllcs.á e Mfajst&J.o Público, dos nomi,s e telefones de c;o.ntato dos 
;,gentes que estamo do ~,:vjço nq d.ia-~a ~otação);_ . · .- : . · · · : .. __ ·._.-:. 

Vlll - · ó transpone ~eguro das ~ eleitÔrâis até os Lo'cals d,e vÔtaç«Ó e oni:!e 
·ocorrei:á. 11. apuração dose votos, devendo prever, c;.oin a anteced6noia devida, a 
forma C9mo isto occnem; · 

lX - a devida orgao.iiação d.os 1~ de votação, com a colocáção das W'll!IS e 
cabines-de votação e:in locais adequados-, fot:Qeçim.ento de canetas de ·ccr ~ (e· 
dif=clada) para as cabines dt! votação, mesllll receptoras o. e.pµnLdoras, cartazes 
contendo orientaçao aos eleito.rei,, alim~ta.ção. para os mesários etc..; 

X - o fomo,Oim~to de v-efoulo e motorism p~' eis mem.brÓs da Comissllo Eleitorol 
e represe:nmnte do · Ministério Püblico, paca que pÓssam acompanhar de pettO a 
votação e realizar o trabalho de :fi.scalizayllo, efetuando as diligências n,ecessérias 
~ aferir poss(veis irreguíaridades; · . · 

. . . 
xi - a confec9llo, de em<:hás ou outras formas _ de identificação do_s -mesários, 
secretiÍrios, auxilJ8'C$, es~ado~, m<:mlm>s da própria Comis=i.ão ~leitora! 
(e.lém de outros servidores que atmll1lo, em caráter oficial, na eleição), assirp C!)ntO 
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· CONSELHO MUNICIPAL DOS J>IR.EITOS DA.· 
CRIANÇA E DO ADQL,ESCENTE D.E NOSSA SENHORA DOS IU)MÉDIOS PI 

Lei .Municipal ~ , ·12S1201 l"e Lei:FederaJ, n~. 8.069ti~90 . • . - .· . . ' 

dos fi.,c_ab indicá.dos ,Pcl~:,1. CEnldi!""~"• .sc~n_d? . modc_lo, ~ J;>rcv.iánlc~te 
aprovado, qu~ dcve.rão $él'"ll·todoe. die.~bufdo& C(),;i>. a _aJ)~.:lenc,a dCV1dà; 

xti - a . definição QO númec~ ~o (k_ .fi~ ilo~ ' can~dl!,tos qUG podédo 
acompanhar ·os trabalhos de . votação <s " · api,ttaç;lk). ,.com~. forma .'de;: .e'irita:f 
a,g!omera~. eóm a previsllo de qu~. :em sendo nea&s4t;i_o, hav~ ."'ro<llzío•~-en~. 
O ,:!I ffiC:MD.DSi . . ' . . .. . .: 

. .. 
XIII - a des1gnaçao de se,::vidorcs pan, atuar nos locais dé v.:.taçao· e ap~. 
orientando clejtores e prestando apoio admini.stnltlvo aos meslirlos,. escrutl.ruldorei 
e à própria -comissãÓ.eleitoral. . · · . 

§ 1 •. Para o adequado deGêmpooho de suas. atribuições a Coniissllo Eleitoi:a[ 
re<>ebeiá as:Je,;sonu:nento técnico, dentre outros, pela ePJ:ocumdoria do Municlpio ou 
órgllo equivalente com conhecimento em maiéria de Direito; 

§ i•. ~O-dia d .. \/0~. a Comissão Bl~torai permanecem em -regime de pllllitão, 
que somente se cnot::rmrá após a apuração dos votos e proclftlfülÇllo dO•fC3u~fad.o da,
eleiçllo; · · · ·· · · · · · · 

§ 3". Pan. facilitar o acionamento dos membros da Comjssão_ Eleitoral. · ••cu..; 
telefones de contato serllo fomectdos aos• inte~ms dJu Mesas R.eceptoràs e 
Juntwi ApuradoJ'áS, anim como ao representante do ~rio Público. 

Art. 9º. A Co~issllo Ele.itriral c;nviJU'á 110 F:resideme ~e C!ld.a Mesa Receptora de 
Vofqs., no._<l~ couber, o segulnU;_ma.teriál: 

1 - unia(s) l.11cl'1l~(s); 

11 - lista. co_nterulo o nome cloú ·apelido ,e o númim>· dos candidatos· habllitàdos,' à:·. 
.qual estará disponlyel nos· rcci,ntos das scçõe,s eleitorais; · 

m . -. cadernos de votação dos eleitores da Seçllo; 

IV - cobi_l).I} dé votb.Çlk> $CID. alUl!'llo a entis!odes exteinas; 

V .- fürinulários "Ata da MC$a Rcceptoro de V.otos", confon,nc modelo fom~id'o·· 
pélll Comissllo Eleitoral; 

VI • almofada ~ara carimbo, -~ando à col• da impressão digital 'do "eleitor .que 
não saiba ou nllo J):OSSa assinar; · · 

VJ.I - senhas para serem distrlbuidas aos eleito~ •p6s as 17:00 h oras: · 

VIII - canetas esferográficas t;)a!j CONS ll'ZUl e/ou pre~ e papéis necessários ~s 
U'abalhos; 

IX - envelopes para ocondlcionàr os documentos _relativos à Mesa; ·e, . 

X • 1~ pm-a II urna, ,;i. ser <><!lQC.l!ldi;, "'~ a ~o. 

P•ld&rafo 6:~ Ó ~,~ai. d~· que tm~ :~ _'~g~ deveté ser ~gue .JW 
Presidente da Mesa ~eceptoni. média(lte preto.colo, BCOtnpanhado da rela~, na · 
qµaJ o deatirutlári.o declarará o que e c-0mo ~ée~, llpon~o SWil.assinatura (Cód,igo 
Eleitoral, ~- 133, § 1 º). ' . 

Art. 10. Todas as decisões da Comissão Elehoral -~ , in_l;edi~~~te;_ 
comunicadas ~ Ministério Nblico. 

Capitulo m 
J)AS MESAS RECEPT9RAS DE·V.OTOS 

A rt. 11. A cada Seção E leito.ral co~de.n!, ~ Mesa Receptora de Votos, 
~alyo na hipót~se de llgJ'egllÇA'.o de $CÇ0c&." · 

Parãg"'fo úJJlco. A Comi:;sllo do Processo de Bk::içào, a q~q:tlcr teropc), .~de:rá.' 
determinnc a agrcsaÇll(I de Seções Eleitorais visando à tacionÂli~ d.ó, tiabalJ:ios 
eleitorais, desde ~e nao importe qualquer p~u~zo à votação. · ·. 

Art. 12. Comtiluirllo as Mems Receptoras de votos um Pres!denre, wn Mes:ário:.e -
um Secretário e um Suplente. nomcadoi,. e convocadõs pela Comiss«o Bleítoral. · 

§ t •. Em cumprlm~to . às RB$<>lu,;,Gei · do C~ sob nwnei:oe 02/20 l Sl e 
03/2019, bem como de suas emitas, 5'U'ão designados mesários suplente.a da ordem 
-de. 10% (dez por é-ent.o)_do n~ef o totn11 pW,"a·evemuai.ll Sl.!bstiíui~es facultn1ivo. , . 

§ 2•. É ·fàcultadíl "à Çomissllo E•leitoral a __ di~pen.sa do Suplente ~ .MeSllSc 
Receptoras de Vot.os.,. bem como 11 reduçllo do nmneto de- membros das álúdidwr·.' 
Mes~; J)Mlnomfnimo,02(dois).membros. , · · · ' 

§ 3". Nilo poderão ser no!llBlldos pera compor as Mesa!I Receptornit de_YQtos , 
' ' . 

1 - os Cillldidato•: ., seua · paren.tes, · consangumeos ou afina, at6 . o t~iw gra.\l, 
inclus1"'.e·; · · · 

. . 
Il-•o cõnjuge ou o (a) comp~iro (a) do candidato; 

lll - 11$ pessoas que, notoria(nente -e:;tejam úizcndo cam~nhll ·para um ' dos 
candidatos conco~ 110 pleito; • 

IV. - os eleitores menores de 18 (dezoito) ano.s. 

§ 'l". Os nomeados que não declararem a exist~ncia dç,s impei:limén tolil referidos ,· 
nÔ$ inciaos I a IV do §3°' deste artigo incorrerão estarão $Ujeito, a . san\)ÕeS de 
ordem civil e a.dministrat!,va, inclusive na forma. prévisbl. pela Lei ~º 8_.479~2-

§ 2•. O eleitor d~ àpteSenla,r 39 Presidente .da Mesa.~tora lie 'Votos,•o 
titulo de e1eitór e .a cartêira · de id.entídad.ê 'ou · ó:utro dOCU01çnlb 06.cial com 
fotogcafia. · · . _·, . · ·:.. . ' . · . . · · · ·. : · ·. .. 

§ , ~. Exbti~do dúvida quanto à ideirtidade 'i:Io .eÍeitor, o P~idente da lll~ ~~erá 
questioná-lo sobi:c os dados co~ no titulo de eleitor ou no dc;,l:um~nto ~~ 
identificação, confrontando a as3i:natura do dOCUJncnto · iic i~cqtidarls, com aquela 
feita pelo ~lei!or, na sua prê$ellçil. e mencionando na ata à. dâvida suscitad.a; , •. .: :. 

§ 4". A impugnação- da identidade do eleitor, formulada j>OJ' membros dll mesa, oü 
fiscais, candidatos; Mini.s~rio Público ou qualquer el.eitor, será apresenlad.a 
verba!mco:tc ou por ~crito, antes de ser o m .esr:no ad.m.i.ti~o a votar; . 

§ s•, Constará da ata as impugnações e o número de votos impugnados; 

§ 6". Nas ~C!i,8!1 Receptoras de Votos será permitida a fiscl!,li2ação de votaçllo, a 
formulação de. protestos, impugnJ19<'1es, il:lclusiye -quanto à identidade do eleitor, . 
d.evc.odo ser registrado cm .!lta. · . • , . . -_·. :. . -'. · •· -_-

~- 13. Após a apresentação do eleitor paza votar, ~ mesário'·deve(á '~ficái: ~~ li 
nome do eleitor COJ)$ta na listagem foi::tCecida pelo Trib~!',I Regiomtl Eleitoral. · 

Art.: 14. Após a habilital)llo do eleitor para votar, o mesmo será encaminhado à 
c.abina de, votal)llo, devcndi;, .º mesário colJ;ier sua assinatura no caderno de votação. 

An.. 15. Fica assegurado o sigilo do vo~o mediante: 
' . . ' 

1 .: o ü olrunento do eleitor, apenas pora tofeito dé escolha do~ can.didatos; 

ll - a impossibilidade ·áe ser acompanhado p'or qualquer J>C$ioa à cab,ina. eleito~:' 
:3alvo as .bipót:esea previstas nos panigra{os S,º .,_ ·8º0 do art. Sq, _desta Resolução. 

C■pftuJo IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA . 

Art. 16: Co~pete ao Presidente~ Mesa Receptora de Votos: 

l . • recebei: o material de votaçiló~ co'ne.spondcnte a .sua mesit. ~ceptora de .,;o~ da • 
~omissão Bleitoral; · ' 

D - comparecer no ·local de votação, juntamente 01)00. os "d.ema.is membros dá M'.esa • 
Rc.ceptora de Voto:s, até as 07:00 horas do · dii, d!!. eleição, p ará ínspeção e 
preparação do local, instalEll!do as cabinas, conferindo e ÓrganizandQ o material-de 
votação; · · · · 

m - ,estar presente no a~ de abertura e de ence.:ramento da eleiçlo, :llalyo força • 
maior. comunicando o impedimento à Comissão Eleitoral, pelo menos v:ln:te ·. e 

quatro ~oras llOtes da.abertura dos, trabalh.9s, ·ou jmed.i11~~te; sé o impedimento 
se der dentro deue prazo ói.Í no curso de eleiçM; ·: . , ·, · · ·. • · 

- ' . '. _. '\ ... · : . . . . 
IV:- IÜtxat as listas dos candi&'°:' 'pró*inio à_.cabina de VQtação; 

V :- provld@ncia:r alma.fada com tlnJ:11, para ' os. àWLlfi\betós e· os que '. n![o pu°dcrem 
á$$lna:r., exercerem o seu direito ao vo_to; . · · 

VI - substíµ.,it urnas eleit~rais, caso seja necessário; 

VII - autori~ os eleitotet â votãr, 

• -, .i 

i,º. 

VIII - informar à Comissllo Bleito:ral, 0:1 flltos que impeçam ou· dJficultem o início 
do processo de votaçllo; 

IX - resolver imedia~ente todas ns dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

X :. m- a . ordem, para o ·que poderá acionar a Policia Militar. ou GOarda 
Mllllicipa.l; · .• -' . . 

X( - consultar a Comissão Eleito.ral e o Ministério Pílblico sobre oei)~nçía:i ~jici 
· soluçõe deles dependerem; · · 

Xll- receber a, impugnaç;ões dos .fiscais dos candi<!Àtoe, ~mignando-os cm ata; 

Xlil ~ fiscalizm:: adi tribu.i9i!o da.! senhas; · 

XIV'-. zela:r pelll preservaçru:, •das; umas, da .c~ina de yotaçllo e da IÍl<ta contendo os 
nomes e/ou ape!idos e osnwnéros do:, candidatos; disponível rio rec:J1;tto ~ Seção; · · 

XV • verifica..: !UÍ :crede~ciais doa ·repre6~tos e/.J)U fiscais 'dos- ~did11toa; .. . 
' . 

XVI - coordenar o tnwalho do mésãrio, seccetário e fiscais, no intuito de organímr 
·. o processo de e1eiçã9; · ·. • 

XVII · decl~ cncc.rrada a voraç«o W! 17;00 horas e detenninar o ~n,ável 
encaaegado . da dislrlbuil)ão c:íe senb,as numeradas aos el eitores prcsentés, . 
l"Ccolhendo ~eus tiiulos de eleitor; · · · · 

,cvm · vedar a -uma, eletrõnicrui com o· !~e -apropriado, ~bri~o por ele e pelo . 
$ecretárfo e, fae,ultati.vamente, pclos"•fiscais d011 •candidatos e d.o i:cprcscnt:ante do 
Mioístério Públko; · 

XIX- recolhet todo o material de votal)ão e·· entregá-lo .mediante rc'ci bo cm 02 
(duas) vias, . com a índicaçllo de hora à Comissllo Eleitoral · é/ou, representante 
indicado por ela, que por $ua ve,z entregará o material no local designado · paro 
escrutfn.io, pátita contagem finaJ,.dos votes, logo após O'CllOé.rramento dacl.eição. 

· Art. 17. Compete ao Sl!:Cr<rtá:rio: 
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· CONSELHO MUNICIPAL DOS J>IR.EITOS DA. · 
CRIANÇA E DO ADQL,ESCENTE D.E NOSSA SENHORA DOS IU)MÉDIOS PI 

Lei .Municipal ~ , ·12S1201 l"e Lei:FederaJ, n~. 8.069ti~90. • . - .· . . ' 

I - elal;,orar a ata d.~ e1lei9«0, onde . constarão. as imp1.1~. ·O$ i~_dc'?1é!I 
ocorrido~ no ~uí:so da vota~ e Q n~c:ro dc'clcit9~ vQ~; 

II ~ distribuir ªº" clci.to..,,,, às ··1 ?':Oó: ho~; ás senh~-do :entrada; p:reviálnerite 
rubri.cada, ou carimbadas. segw;ufo a onlcm,nw.n!!:nea; · · .. · · 

., ·. ,. · 
m - cumprir ""· demai" obri,ga.,,.,.,3 'l\1e lhe for: 11tribu(d~ 

Parie:,ra:fo waico .• A ata de;_.erâ ser assinada pel~ Secretário, ?,;csidc:ntc "Mc:sá'rio; 
além dos fucaia preacotca: . · ,:. 

Art. 18. ~pete aos Mesérios: 

1- identificar o eleitor e cn~ o comprovante de ".otaçllo; 

II - substitui,:- o Presidenu,, de m odo que haja ommpre qn<:m re#pOnda pessoalmente 
pela ordem o regulandadc do proccsao c.lcit<>W,, Cjlbendo-lhes aind", -~ a ata 
dacl0içJo. · · · · · 

~ .. ~·· . 
Parigr-elo único. Nilo comparecéndo_ o ~residente · at~ M O?ltJOmln; ••umfrá ~ 
~idencia, o Medrio e, na sua mi~ ou impedún.ento, o SeCRtário ou um. doa 
!:!uplem:cs indicados pelo Coordenador Loca!- · · 
Art. 19, C.ompet.. o.os comp<mBO.tes das Mesas Re=ptoma: 

I - cumpra as no:rmas e p~dimento c~belecidos pela Co1ni~a.ão ~ leitora! ;, 

Il.- regiatià,:-11 impugn~ d~ VOttl9 aprcsc1i°tados pelos fiscais na e.ta·e pi:ocedc,r a 
colhei.ta 40 votç em ,,iepo.rado; · · , . . ·.. . ." . . . · , 

' . ' , . _ _. .. -
m - verificar a urna e o material. necessário para ·a -votação; antes 'do ínJÓio •tli: · 
eld9!10 ·e. em = de irrcgularidad.e, co'rnún.i.car· ao Min,i!Jté,rio Pó:bHco e oo 
'Conselho Municipal dos Direitos da Criança e . do Adolescen.te CMDCA. 
tomando 8$ p~vid4nclas cablvseis; 

IV - CUD;IJ>W k4 demais obrigll9Õe:!1 que lhçs forem atdbu!das. 

C-apltulo ·v · 
:»A VOTAÇÃO 

Art. 20. A clQ9Uo será fiscalizada pelo Min;stério · Público, , P!>lú. Comissllo . 
Eleitoral e pelo Conselho Municipal do Duei.lOS da Criança e d,; AdoJe,.cci,,te -
CMDCA. . . . 

§ ·1•, Poderão pennancccr º" seções de votaçll'o, .o.o m4xfrno, 07 (sete) p-~~' 
entre clc:s, o candidato ou seu ~eVrcpreaeútante, membros dô Conselho . 
Municipal dos Di:rcito'-' da Criança e do Adolescente • CMDCA, rcprss.,n:tante do 
Ministério Pt'.tblico, lllém dos mernbn:>$ da Mesa Receptora. . · · 

§ l:". O candidato ou pcs•~ ,eor e: e d·esignada a represC!l~~lo. que por qualquer 
nção ou omi.s!l!lo venha a tumultuar au preju•d,car o -bom ándatnc.oto dos l:f>lbalbos, 
será convidado pelo Prcsidcntc da_ Mesa R-eceptora de Votos à. se retirar do loc·ai,_ 
sem prejuízo da posterior aplicaçl.\o de 'ouínl?,Sao.y0e3 decorrentes d e tal conduta. . 

Art. 21. Scrllo obsei:-vados ru,. votaçiio .º" seguintes proce~imentos: 

I - o eleitor, ao apresentar-se na Scç:11õ e antes de ~dentrar :o reéinló d; ~esa :' 
Receptora dc ·Votos, deverá postor:-se em file.; · 

D - adm.itido a adentrar, o eleitor apresentam seu documento de identificação cofn 
futo à Mesa Receptora de Votos, o qual poderá se.r e=m.lnado pelos fiscais dos 
candidatos ou pelo repr-esentante do MJnJstério Público; · 

m - o componente da M..,.a locallzari o enda,;,1:ro w,; eleitores da urna e no cada.mo 
de voroçao o nome, do eleílor e o confrontará .com o l\Ottle CQootlln!e no docIDn.el\to 
de identificaç.to; · 

IV - ol'lo havendo dúvida sobre a identidade do eh,itor, será.ele con;,d~di a apor 
sua ossínatura ou impressllo digita.! no caderno de votação; 

Art. 22. As llSSinatums do• c,l.citorcs serão recolhida.$ n~s e11demos de vou.Çllo, ·os · 
quais, JuntamWllo com o rele.tório finaVata da eleição e o material restante serão 
entr:egues no local designado para apura~. 

§ 1°. O lrálllipône dos documentos da ,elei9llo sero providenciado ·pela Comjssõ.o 
' leitorol ou pessoa que ~- designe.r para CP,t0 fün; .' . ' '' 

§ 2". Cabe à Comiss!IQ Bleltoral - garantir_ a s.egurançà dos, ettcar{Cga<(Qa do · 
transporte das umas até o local de apuração. 

.. Ciipítulo VI 

DA APURAÇÃO . 

Art. 23. A ,apuraçll'o: dos vo10si ocorrerá imediatain.éJ;l.tc após' ·o reoebfmento dll~ · 
untrul no .local -designado para escrutínio, o~ervadoi. . no que couber, os 
procedimento.~ previstos nos artigo,.. lS9 a 187 do Código"Elcitoral e o disposto . 
nesta Resoluyllo. · · 

§ t •. A 11pura.çllo seni feita por meio de uma Jun!Ji ApurodOni. cm. n6:mcro de 03 
(Ir~) memb.t?s, mais 02 (dois) auxiliares por ~e:ção _eleitoral; 

§ :2•. Haverá 0 1 (uma) Junta Apuradora para cada 02 (dullS) umas; 

§ 3". No cu,so dos' trabalhos; todo.s O$ membros das Juntas Apúmdoras e 
respectivos auxiliare, somente poderão portar 'ê uti_llzar caneta esferogtáiien de cor ·. 
vermelha; · 

§ 4°. O representante .do M:in,i$tério .Públlqo \ierá .notincado -_P,DB participar do ato 
de que trata o éapu:t ,e os• <:áll.di(U\tnS e seus ~ ci:e~· ser11o convocados 
para acompanhar os proc:edimentQs. relil:.tiv'os à. ap~o;: · · -· · 

§ 5~. As Juntas de Apuração procéd~~ da sfiNIJ_tte fo~ - ·. 

l - receberão 03 documentos da.· votação, ~do· . suá .~aónei~~ :'e 
regularidade, inclusive quanto ao funcionâm~nto .normal da S"eçÁ'.o;· •.. 

II- recebeciio·as umas e p~videnoiarllo a abertura du me=s; 

m - resolverão todas as impugnações e lncid:entos verificados durante os trabalhos 
de apuraç!lo; 

IV - registrarão todos os pmcedúnenros e oooutncias em ata esp~ífica para tal . 

Art. :24. Scnlo cons[demdas vál.idas ll5 oddulas que corresponderem ao modelo 
õficial, conforme estabelecido no caput do art. 99 destallesol~~- · · 

§ 1 •. Serio nulos para todos os efeítos, _o$ ~to:,.; 

1 - qu.e c:o.ntiverc:m o nõmero e/ou nomé e/ou apelido de candidatos inexis.tente11·na 
regioruu; 

II - dados a candidatos i.neleg(veis ou não registmdo.s para c:onconer ao p leito 
elei_toral; 

IIl - q_uc 0tomem du~dos!l a v~r1;~de do eleito~ 

§ 2". Em' cll.'lo · de düvlda quan.to à -validade 'do voto, · de~eri ser· ·u:ncdíatamem'e 
acione.~ a Comissão .Eleitoral e notificado o r~1mise.i;t:nme ~o Mlnisterio P'Clblico: ... 

Art. 25. A apuração dos votos ocorrerá nun'i local único, especiálmente d~igna.do 
pata ta~ da seguinte maneiru; · · · · 

1 - retirando-se o .lacte· d~ uroas, oa presença do~ candidatos ou ·!!CUS fiscais, do 
Ministério P<ibllco e· dos demais escn.iti.rwlores; . . -· · .' · . ·. · · , .. 

JI - ler os votos e apor, nas o&luJa,,.as expressões "em brau.co" eu "nulo", se fo.r o 
caso, colhend~se e. rubrica do ·s~oi . . . . . ' ' .. 
m - preencher 110. mapa de apuraç_llo o número de votos recebído_s pelo candidato . 
e/ou digita.- ,no slst.c:ma de apuração o . número. e/ou nome e/ou. _apelido do 
candidato; 

. ' . 
IV - após• conferência, gravar _a zn!dia com os dados da votas:Jlo da seção ~pe.cffica. 

§ 1 • . . As ocon!o.ci~ relàtivaa · ao3 ~otos somente poderão ser suscita~ nessa · 
oportwµ.dade_ · · · 

§ :2•. O~ eventuais e~ de . rlisgitação devc:cão ;ser c:op:igi~Oll -c:nquanto :IJ!lo for 
comandada a _cónfirmo.ção·fmaf do oor,itel'.ldo da '~ -~ . 

Art. 26. ~ erificada a não co~~pond~'éia-- ·.o ~úm~ se~u~cíal da cédw~ ~m 
apuração e o apresentado pela~. deverl!o_ eis _e~crutina'!.ores~. · -

1 - emitir o espelho peroilll; . .; 

II - comanpac a exclusão <kls <bdos reft:rentes às ~dulà:i incoincidenÍes e ritbmâr 
ae.puraçao. . . 

Parigrafo ó.a.lco. Havendo motivo justificado, e. critério da Junta Apuradora, a 
apuraçlo póderá ser reiniciada, apagandO-$é todos os dado.s da Seção até então 
registrados. · · · 

Art. 27 • ./',. ineoincidê;ncia entre o número de votaotes e o de ~ulas apuradas nllo 
çonstituifá • mólivo de nulidade da votaçll'o; d.esde . que não : ,:esulte de fl:aude 
'comprovada (Código Eleitoral, art. 166, §1°}.- .'.·, 

§ lº. Se os membro:9 da JutXta Apwudom entenderem que a incoinciéltncla 0resw~ 
de · fraude, será . imediatamente acionada a Comissllo .Blcitoml e noti;ficado .oi 
reptt:$entaotc do Ministério l>óblico; 

§ 2•. Caso a Co.miasllo Eleitoral entenda n~o anular a votaç,!o de ~ . 
determinada um.a, determinará sua apumçl!o e.m :;cpa.ra4o e recon-enl, de oficio para 
a plenária do CMpCA. . 

Art.. 28. Con!Jlu(da a contagem .dé votos, · O$. membros da Junta Apuradora 
providenciarão ~ _emis!!=ão do bol~de\unaem 03 (três) vias. . . .· .. 

f l", Os boletins de uma serio as.sina.dos pelos 03 (tr!sfmembrt>$ _da Junta. 
Apuradora e pelos 02 (dois) auxiliares e, se 'presentes~pelos fiscais dos candidatoe 
e pelo cep,e:se.u,tante do Ministério Pt'.tõl.ico. · 

. . ·. -
f 2". Apçnas, os boletins de uma. poderllo servir como prova po,steri.or perante o 
CMDCA. . · . . · :· · ... · .. 

Art. 29. o· en~e.nto da. apuração. ·de uma Seção CO!J'li,tirá na eHW1sllo do 
boletím de uma com oll rerul.tadoa. · · 

Arf. 30. Apurada$ todlls as ~.: ã ComissllÕ Eleitoral ~cbcn!. o resultado 'das 
pla:nil.hás de apura'çlto . e, não haverido íropuguaçõe3 ou recunos, fará ,a totaJizayllD · 
do~ votos por' candidato, lavrando a ata respectiva. : · 

A.rt. 31, Resolvidas as impugnações api:cscntadas durante avo~, a éonussllo 
E1eitotal divul ará o resultado ~ ele~çll.o e o Conselho Municipal dos, Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA·, proclamará o rcesultado da eleiç!o, que será · 
postcrionne,nte publicado nos 6rgltos oficiais. · · ·, 
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· CONSELHO MUNICIPAL DOS J>IR.EITOS DA. · 
CRIANÇA E DO ADQL,ESCENTE D.E NOSSA SENHORA DOS IU)MÉDIOS PI 

Lei ~unicipS;I .11:,· 12s120 I l" e Lei:F'~deral. n~. 8.069/i ~90 . ;· 

Art. 32. Após. à proclaml!,ção do. resu!Jado o.s candidatos · poderão apresentar 
impugnaçõ~. ·que serãd decididas pela Co'mi,ssã_o ~lqto~ após ouvida. do 
Ministério Público. · · • · · 

Parágrafo único. Caberá recurso, da decis~o da Comi.ssão·.&leitoral ~ C()ll!ielho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ãdoléscente -: CMDCA, iui.ediatainente 
após adedsão. · . · · · · · ·: : · . · · · . ·. 

Art. 33. Os pedidos de ÍIQpµgnação referentes ao resultado ~eral da eleição ~u ~açê 
propaganda irregular de.candidatos, deverão ocorrer no prazo máximo de~ (dom) 
dias após a publicação oficial do resultado\ devendo o CQnselho Municipal dos 
Direitos da Crianya e do Adolescente CMDCA decidir, em reunião extraordinária 
especiaJmente designada para este fim, no prazo máximó de OS (cin'co) dias . . 

Parágrafo 11nico. A decisão do CMDCA será prece4ida de parecer da 
Pr9curadoria Juridiea do Município, com· notificaçio pcs~oal do Ministério 
Público. . . . 

Art. 34. A pendl!ncia do julgamento de recunos cllo íni~e ·a ·divulgação -d~ 
resultado da votação, que deverá, · no entanto, conter· a ressâl.va · quau.to . 'à 
?ossibilidade de' alteração. · · · . · · · . . 

Art. 35. Uma vez:julgad.os os recursos, cabe ao CMDCA dl!f ampla publicidáde ao · 
resultado final da eleiçã.o, sem prejuizo da retificação das publicações. 
anteriormente efetua.das, caso necessário.· 

Capítufu VII . 

DISPOSIÇ(ltS F(NÁfS 

Art. ~~- Em caso de . empate na votação . d~ candidatos:· e · d~ supiêntes d~ uinâ. 
'. mesm.!i Regional, senfconsiderado eleito o candidato mais.idoso (Código Eleitoral, 
art. 111) e edital. 

Art. 37. Serão eonsiderados suplentes dos candidatos eleitos todos os demàis 
candidatos pertencentes à mesma regional que não foi:em eleitos, · na orâem · 
decreséente de votação. · . · . · · · . · •. 

Art. ·38. Ao tinal d.os trabalhps~ a Jimt~ de Apuração e seus aU}[ili.ares preencherão· 
. os relatórios por regional (mapas d.a -apu.raç~) conforme modelo fornecido pelo 
CMDCA, em duas vías, as quais serão assinadas e rub.ricadas por todos os 
componentes dá refe~ida Junta, fiscais dç,s candidatos que estiverem presentes e 
pelo representante do Ministério Público, dos qüais' coostlirão, pelo .menos, os 
seguin~ dados '(analogia ao disposto no art. 186, § 1 ° do Código Eleitoral.): 

l - o número d~ votos apurados. diretamente pelas urnas; 

Il • as umas anuladas e as ~o ap~das, os moti~os e o nÚID:ero de'votos anulados= 
ounãoap~os; · · • · _. . · · . ·. · · · 

. ' 

m" a v~tação dos capdidatos por_regiQn~, ~ -.o~em da_ ~~ção ~ebida; 

IV-- as impugnações apresentadas.àsJuntas'd~ Apuráçã~--e como fo~-~soi;Í~; 
assim como os recursos que tenham sido ~terpostos. · · 

. , 
Art. 39. Tpdos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral/ cbm 
consuJta à Procuradoria dó ~unicipio e notificação 'pessoal do Minis~rio Público.; 

Nossa Seiiliora dos Remédios, 04 de Abril de 2019. • 

W),1Jb#f4/4 1ft~~ ,:. 
:=[ ~osé ~ocl).a de 07 eir 

Presidente do CMDCA 

. .. 
' . ' : .·· .-

ESTADO DO PIAUI 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita 
Rua Demétrio Booto da Silva, NoS5 -Centro - Nova Santa Rita - PI 
CEP: 64764-000 CNPJ:01 ,612.599/0001-87 

DECRETO Nº 0l5/ZOJ9 
Dàpt,r sobre a ■omcaçlo dos membros do 
Co■íel~o M11•icipal dos Di:rtitol d■ 

Cr-i.nça e do Adolekeate do M■-iclpio de 
·ova S.ata ttllll · PI 

O Prefeito Municipal de Nova Sanla Ríta, eslado do Piiuí, no uso de suas alribuiçoes .legais 
e nos ramos do An. 58, inciso XXV, da Lei Orgâruca do Município de Nova Santa Rita•PI. 

Decrm: 

A.rt. r - Fíc:am nomeados, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Os Membros tilU!a.res e suplentes, abaixo relacionados; 

1- Repmçntallle~ da Scoretlml Municipal dç Assistência Social: 
Tit11lar: Edigllfse Sousa Tolentino, CPF: 024.711.603-36 
Suplente: Regina PC'Ieira da Costa, CPF: 06S. 735.483-02 

li Represen.lallles da Secretaria Mllllicipal de Educação: 
Titular: Del~·anin Onofre Rodrigues, CPF: 246.807.023·20 
S11plentc: Andrea Costa Lopes, CPF: OI S.S7S. 73344 

III - Rcprtsenla.ntes da Sccruwia Municipal de: Saúde: 
Tirular. Mareia de Sousa Cllelho, CPF: OI 1.014.073-79 
Suplcnle: Valdecir G..altcr Rodrigues, CPF: 504.707.103-06 

IV - Representantes do Gabinete do Prefeito: 
Titulu: Jinio ~ da Silva, CPF: 038.689.00-95 
Suplente: Heli Marques de Carvalho, CPF: 008JO.l4SH 1 

V - Represenlantes da Igreja Católica 
Titular: Josivan Coelho dos Reis, CPF: 916.630.833-04 
Suplente: Dilza Gomes dos Sanlos, CPF: 209.444.463-53 

VI - Reprcsemames do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Tirular. Denise Rodrigues Alves, CPF: 016.967.953-54 
Suplente: Raim□ndo Nonato Lopes, CPF: 198.887 .S92• 72 

VI 1- Rc,presenwnes da Igreja Evangélica As!embl.cia de Deus: 
Ti1ular: Valmira de Sousa Andrade, CPF: 0l2.744.6n-Os 
Suplenre: Marlene de Sousa Bczcna, CPF: 004.139.4 IJ.99 

VII 1 - Represmtantcs da Igreja Batisla: 
Titular: Paulo Paes Lindim Maia, CPF: 792.9Sl803-6J 
Suplente: Wagner Barroso Amorim, CPF: 023.605.853-39 

Mt. 2' -O mandato de cada membro do CMDCA terá a duração de 02 (dois) anos. 

A rt. 3• - As funções dos membros do Conselho são consideradas de interesse público, não 
percebendo, aos que exercem, remuneração na fonna de salário. 

Art. 4~ - Este decreto entra em vigor na data de sua pUblicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabiac'!c do Prefeito Municipal de 0\11 Sanla Rita- PI, 03 de abril de 2019. 

1 
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(Continua na próxima página)

.. ESTADODOPIAUI 

~-•.l'-11 
r--.f1'0WJ019 

NN~ Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 024/2019 

F>ROCESSO ADMINISTRA nvo N" 054/2019 
PREFEITURA MUNIC•AL DE NOVA UNTA RfTWI 

l'lli.PI" __ _ 

A Pn!fei1ln i..in~ de Nova Sanla Rlla. lllrBYés do Plogoeiro u - eq\$16 de apolo. lema pOlllieo 
q tealzaré • lbe®II de Pieglo P~al abalm cllado, na confonnldade da LIii F-ral r(' 

10.S20lll2, subsklh da Lti f'f'. 8.666193 •o-_, p,,,11nantllS. bem como se coloca à 
d'l1')0Siç6o dos in~ para. pt9Slar QU;ai5QUill' ~ • í99plito do ceitame lldtlllórlo. 

,Poderão participar da bal:ação os lomecededS que ~ ~idade~ •o objelõ 
lk:i1ado a q1111 11Wlifl!S1em seu Interesse pr11o à Prele'llln ~ de Nova Sanla Ribl/PI. 

Objeto: Con1ntaçlo de Empnu pan1 fomKilMIIID e» M...w GriflCo PIia lt9nci• .. 
nec_,... da P~ Müniciplil IM Nova Santa Rita-PI, SNS llecmariM t Õ,vlot 
Municipais. 

Cnpia ccimphtl do Edlt.l: Selor de licitlçio - loclliDd• na ~~ IDemélriO Bento. 65, Censo, CEP: 
64.7Ma000, Nava Sal'lla Rillll'PI. Fone (0 .. 89) 9417 8215. Tr112.91"do consigo 01 CD ou 01 -p,ltlldrNe 
para cópia. 
Enwkl,- de Habllluçlo • PIIIPCISlaf: 
■) ........,ltto: até as 09:00 haras do dia 23 de Clbtl dê 2019. 
b} Local: sala Comlaào Pennanent8 de llcitaçio. 
e) Fonte de Recursos: ~IO Geral do I\IUrjç~ 
d) Valor Ed11t.11do: R$ 1:20.&1&.00 (cento u .;..,.mil, ...-oio. • dunHis reais). 

ESTADO DO PIAUI 
!!'!~ Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita.PI 

PREFEITIJRA MUNlCll'AL DE NOVA SANTA RITA-PI 
PREGÃO PRESENCIAL N• 024/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 051/2019 

RA.N~ ______ _ 

Objeto: Contratação de Emp~ para rornecimento de Material Gráfko pan1 atender 
as necealdades da Prefeitura Mu:nldpal de Nova Saata Rita-PI. $lia$ Secretarias e 
Órg:los Mwllclpals. 

ERRATA .AO EDJTAL 

A Comi55.io Pennanente d.:, Udta~o. formalmente designado pela 
Portaria n* 002/2019 ªP"' enta proposta de alteraçves no edital de forma a 
adequá-lo à legislação e a jurõ~-prudf,icia ,rigente no país e às oric,nta~s do Tribunal de 
Contas do est;,d,;, do PiauI, nos ti'nno da Lei n• 8.666/93.. 

Onde l~-se: 

"6.t.2,.Z - Doaunentos bripdos pela Constttldção: 

a) O.,dara;Jo, a ~ln.ada por quem de dlrelto, de q.,.,, cm eump mento ao estabelecido no inciSc) 
XXXUI do anigo 7• da Comtituição federat na Lei n.• 9.85-4, de 27.1D.11199. publlcad.i no O~rio, 
Oflcl:il da URiio de 28.10.1999, e lnc. V do 1tl"t. 13 do Decrmo ,._o 3.SSS/2002, a Udta_nte nllo 
empn,ga menores ole d~oito an.os em trabalho noturno. per(g0$0 ou Insalubre ou menorff &!. 
d('Ze1J$els .anc,..., <:m qu.tl'lu.;-r tra.balho, salvo na condJ,ç.jo de a_p,...ndliz. a partir de q11 tone anos. 
acompanhad;; d3 Certidàn NCÇ8tiva de in~o à lcglsl~o de proteçio a cri.11nça e ao 
ad.olescen~ expedida pe.Jo Mintsrério do Trabalho e Emp·rego.· 

Lela•se: 

"a) Dedarav,k,. assini!da pc,r qu"m d.e direito, de qu11, em ci,mprlm nto o estabelecido no Inciso 
XXXUI do artlge> 7• da Constituiç:ão federal, n:i Lei n.9 9,854'. de 27.10.1999, publicada no D.i;lrlo, 
onda! <ta Un.Uio de 28.10.1999, e hlc. V do an. 13 do Clecr-elO n.1 3.SSS/ZOOZ, a Ud!ante nl 
empn,ga menores de dno1to , nos em trabalho nonimo. perigoso ou lnsalubNe ou menores dt!' 
de-.ceucl,s imos, em q11ª1qucr tr,,h;,lho, uivo na rondlçlo de aprendiz. ~ partir d<, quatorze anos.• 

Res:salta•sê, pon:anro, ,que devido as alterações ,eali'.Z3dil$.. a datá da sessão de Julgamento, 
do pregão supracitado Oca remarcada para o dia 23 de abril de 2019, às 09:00 horas.. 

Nova Sant;, Rita•Pl, 03 de abril de 2019-

Hth Marques d11 Carvalho 
Pregoeiro 

--amftllM~ 
IDDIIIOIEMI 

WADO DO PIAUÍ 
CONS~LHO l NICr PAL D~ DJREIT(8 

DA CRJANÇA E DO ADOL.ESCENTR{(MDCA) 
RlJA D: MÉfRIOBENTODA lLVA 0 065 

NOVA SANTA RITA- PL 

EDITAL Nº Oi/W19 
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NO A SANTA 

RITA, PIAUÍ. 

No,-a Santa Rita • Piauí, abril de 2019. 

O (a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Município Nova Santa Rim - Piauí, no uso das atribuições que lhe é conferida pela Lei Municipal 
199/2015 de 30 de abril de 2015, faz publicar o erlital de convocação para o processo de escolha 
em data Unificada para membros do Conselho Tutelar do município de ova Santa Rita - Pia,uí, 
para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO N° 003/2019 do CMDCA de Nova. 
Santa Rita - Piauí. 

1. DO PROCES.50 DE ESCOLHA 
O presente proce~so de esc-01ba em &ta unificada é disiciplinado pela Lei nº 8..069/90 

(ECA), alterada pela Lei 12.696112, pela resolução nº 17012014 do Conselho acional dos 
Direitos da Criança e Adole0scente - CO DA e pela Lei Municipal nº 199/2015 de 30 de abril 
de 2015, e resolução nº 00112019 do Conselho Municipal de Direitos da Qiança e do 
Adolescente, sendo realizado sob a re ponsabilidade de te e fiscaliLação do Ministério Público, 
que ama perante o juízo da Inmncia e Juventude desta Comarca,. toma pi'lblico o Processo de 
Escolha em data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quruiriênio 2-020/2024, 
mediante condições ~tabelecidas neste edítal 

2, DO CONSELHO TUTELAR 
2.1 O Co=Iho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdiciona~ encarregado pela 

sociedade de zelar pelo CUDlJlrimento dos direitos dJl criança e do adolescente. 
Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal h.a verá, no 

mínimo, 01 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. 
oomposto de 5 (cinco) membros, esc-01hidos pela população local para mandato dé 4 ano , 
permit ida 1 (u ma) recondução, mediante novo prooesso de escolha em igualdade de esoolhll com 
os demais prelendeotes. 
2.2. Cabe ao membros do Conselho Tutelar, ag indo de fonna colegiada, o exercício das 

atrilruições oomidas nos an. 18-B, par. úoioo, 90, §3°, inciso ll, 95, 131, 136, 191 e 194, todo da 
Lei n• 8.069/90, observados os deveres e vedações estabe.lecidos por ~te Diploma, a sim como 
pela Lei Municipal 11º 199/2015 de 30 de abril de 2015; 
2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Munic(pio de Nova. 
Santa Rita • Piauí visa preencher as 05 (cinco vagas existentes, o colegiado, assim como para 
seus respectivos suple-ntes; 
2.4. Por força do dispo to no art 5º, inciso II, da Resoluçã.o 11.º 170/2014, do CONANDA, a 
crutdidatura devera ser individual, nã.o sendo admitida a composiç,ão de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETENDE TES A ÇÃO DE 
CONSELHEIRO TELAR 
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3.1. Por força do d.ispo~to no art. 133, da Lei n• 8.069190, e do art. 19", Lei M11niclpal o• 
19912015 de 30 de abril de 2015, os candid(lto n membro do Conselho Tulelill' devem preencher, 
cumu.la.tivamentet os seguintes requisitos~ 
3.2 - reconhecida idoneidade moml (comprovada pelas certidões negal.ivas crinúnais, d <11 
Justíçll Federa.!, Eleltontl e Esmdunl); 
3.3 - Ter iclad.e a partir d.e 21 (vinte e um) anos, nté o encerramento da., inscrições; 

3 .4 - Re1,.idir no município de ova Santa Rita - Piauí há mais de 02 (dois) ,u,os; 
3.5 - Apresentar. no momento dn inscriçã.o , cert' 1cado de conctusllo do ensino m.Wio; 
3.6-Estar cm gozo ele seu direitos poJítico ; 
3.7 - iJo exen:er qualquer cargo pd blioo, emprego ou função ou outra advidnde com vinculo 
emprega,tlcio ou com carga horária r,..a, salvo opçllo pelo vencímemo do emprego ou função; 

3 .S E:;tar quite,; oom as obrigaçõe,; milltare,; (para oamlidó.tos do ~xo IJ>ll>éulino); 
3.9 - Pll.rticipar de. Cápac.ltnção promovida pelo Conselbo Municipal dos direitos dti criill}Ça e do 
adol sccnte e comprovar not.ório de conhecimento da Lei oº 8.069/90 • Bstatul.o da Criança e do 
Adolescente :i.trnvés de prow escrita, atingido m6dia mínima de 60% de :i.certos. 

4. DA JOR ADA DE TRABALHO E REM ERAÇÃO 
4.1 . Os membros do Conselho Tutelar excroerão suas atividade em regime de dedicação 

~c)usiva, du.ra.Dlc o horário prcvislo PO m. 14 d>I lei Mun icipal n• 199/2015 de 30 de al>ril de 
2015, para o f\mciooomento do órg:lo, sem prejuízo do alendi:rrumto em regime de 
plantão/sobreaviso, assim como da rclllizaçllo de outras d.iligencia e tarefas inerentes ao órg o; 
4.2. O V(l\or do vencimento é de : um salário mínimo nacional 
1 - cobertura. previdenciilria ; (lndu!d.o pela Lei n• 12.696, de 2012); 
li - g.020 de férias anuais remunerada.,;,, 0.cre.~cidas de 1/3 (um terço) do vo.lor do. remunemçllo 
rnensal; (Inclu ído pela Lei n• 12.696, de 20 12); 
m - Uoença-m:itcroiclade; (Incluído pel11 Lei n• 12.696, de 2012); 

IV • licença-paternidade: (Jncluido pela Lei n• 12.6%. de 2012); 
V • gralificaçllo natalina. (lncluldo pela Lei n• 12.696, de 2012). 

4.3. Se eleito rara integrar o Conselho Tutel.ar for servi.dor municipal, poderá optar entre o wl.ot 
da remuneraçllo do cargo de Conse lheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando lhe garantidos: 
a) O ret0m.o ao CàlgO, emprego ou função que e.seruia, as,i,n que findo o seu mandato; 
b) A c.ont11gem d.o tempo d.e serviço p!lni todos os efeltos legai.<;, exceto para promoção pot 
men::eimcnto. 

5. DO IMPEDIMENTOS: 
5.1. Sllo impedidos de servir no me mo Conselho Tutelar o cônjuges. oompallheiro , aindo. que 
em unillo homo nfetivn, ou parentes em linha reta, colil.tcrol ou po.r afio.idade, o.té o terceiro gro.u., 

inclusive, conforme previsto no art. 140, da Lei nº 8.069190 e a.rt. 15, da Resolução nº 170/2014, 
doCO ANDA; 

5.2. Existindo candidato impedido de aluar nwn mesmo Conselho Tutelar e que obtenham. 

vota.ção MJfieiente para figu11UCm entre<:>• OS (clnc-0) primc iro8 lugar.::•. 
considerar-se-á eleit.o aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será 

recla ·ificado como seu suplente im.cdiato, a sumindo na hipótese de vacância e desde que não 

exista imped imento; 

S.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tulclar cm relação li autoridade judiciária e ao 
repre,;entante do Mini. tério Público com atuação na Justiça da Infânc ia e da Juventude da mesma. 

oomarca; 
5.4. É tam.btm impedido de se inscrever no Prooe so de Escolha unilkndo o membro do 

Conselho Tutelar que: 

:i) tiVéc ido e-mpoSSádo pilJ'tl o seg11ndo ID!lndato con5é:Cutivo nt6 o di:i 10 de janeiro de 2013; 
b) t.iver exer.:: ido o tnàndato, em regime de prorrogaçlío, por periodo ininterrupto superior ;, 04 

(quatro) anos e meio. 

6. DA COMISSÃO ESr'ECiAL ELElTORAL 

6. 1. O Co11sell:x> Municipal dos Dlteito do. Crio,oçn e do AdOIC$õCl\té U1$!Ítuitá, 110 pti'.l:Z0 de 10, 
(dez) dias, a conw da pu blicação do presenre Edital, uma Comissão Especial de campo içilo 

paritária catre representantes do governo e da sociedade civil, p3ra a organizaçtlo e conduç!o do 
pre;iente Proce so de Escolha; 

6.2. Compele à Co~são Bspccial Eleitoral: 
a) Anal1s.ar os pedídos de registro de ca:r.dido.tura e do.r ampla publicidade li relo.ç./lo dos 

candJd.1110 inscrito ; 
b) Receber as impugnações apresentada, contra candidatos que não atendam os requisilos 

e.~gidos, fornecendo protocolo ao impugnante.; 

e) Notif,car os c:andida1os impugnado , conced\:ndo•lbes prazo para aprei;enta.ção de defesa; 

d) Decidir. em primeira instfutcia adminislrativa. acerca dn impugnação das cand idaturas, 
podendo, se noccs...sário, ouvir testemunhas eventualmente arroladru;., determina,- a juntada dc

documenlos e a re.aliz.açl[o de outras diligênciai ; 

e) Realizar reuniil.o destiruida a dar conhecimento form11l das regras da campanha. aos candidatos. 
considerw:los habilitado, a.o pleito, que firmnrào compromisi<O de respeil >i•la.~ sob pena de 

indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposiç:!.o das 83.DÇÕCS previstas ua 

legislaç./lo loc.nl; 

f) Estimular e fac ilitar o encaminhamento de notícia de fatos que constituam violação das regras. 

de campanha p<>r prute do$ candídato · ou à 11a ordem; 

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa os pedidos de impugnoção e outros 

incidentes ooorridos no dia da votaçã.o; 

h) Escolher e divulgar os locai de votação e apuração de voto ; 

i) Divu lgar, imedi.aiamente após a apurnçllo, o resultado oficittl da o taçll.o; 

j) Notificar pessoa.lmente o Mini tério Publico, c.om a. aruec~ia devida, de toda llS eu1pa d.o, 
ocrtamc, dias e l00:1is de reunião e decisõc 1omadas pelo col.egíado; 

k) Diwlgar amplamente o pleilo à popu.lação, com o audJio do CMDCA e do Poder Executivo 

loc~I. estimul.nndo ao !DÁ:timo a participnç1!o do ele.tore . 

6 .3. Das decisões da Comissão Especi.11 Eleitoral caberá reouNO à. plenária do Coasclho 

Mu.nicipa.1 dos D ireito da Criança e do Adolescente, que se =irá, em car.i.ter extraordinário. 

para decido com o máximo de celeridade. 

7. DAS ETAl?.4.S DO P".ROCESSO DE &SCOUIA: 
7.1. O Prooesso de Escollla para membro· do Conselho Tu telllr observ:u-á o co.len<l.ário a.ne"'o l!O 

pte5<mte Edilal; 

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de sua ~ atribuiçõe.,;, 

fará publicar editai especlficos no Diário Oficial ou meio equivalen.te para cada uma das fase: do 

p1ocesso de escolha de membros do Canse.lho Tutcl11r, dispondo sobre: 

a) Inscrições e entrega de documento.!; 

b) Relação de candidato~ in.-.:;riro\; 

e) Relação pre liminar dos candí<la10 considerados habilitados, apó a análise do documentos.; 

d) Relaçilo definilíva do candidatos considerado.!> habilitados, após o ju.1,garnento de evenluais 

impugnações; 

e) Dia e locais de votação; 

f) Resultado preliminar cio pleito, logo após o encerramento da apuração; 

g) Re~u.tlado final do pleito, apó o julgamento de e,;entuai impugnações: e 

h) Te.nno dt Posse. 

8. DA SCRJÇ . O/E, ITR . GA DOS l>OCUMEN . OS: 
8.1. A pa.rcicipaçtl.o oo presente Processo de Bsoolha em Dara Unific-ada iniciar-se-á pela inscrição, 
por meio de req~rimen!o impresso, e será efetuada no prazo e llllS condi<;ões eslabelecidas ncsl.e 

Edital; 

8.2. A in11erição do~ candidato~ ser>i eferuada pe. SOJ1lmenle Centt0 de Referência da A~~i!l'le.ncia 

Social Nova Santa R íta - Piauí, localizado na Rua Benedito Clcmentíno de carvalho, n" 221, 

ne la cidade, das 8h00min às 12h00min horas. 

8.3. o ffl\Jiur a ins.criçiio, o candidato deverá, obrig11toriamente e sob pena de indeferimento d 

sua odida1urn, a.presentar original e cópi:i do seguintes documentos: 

a,) Carte.ira de idenl.ida.de ou documento equivalente; 

b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou ju tifiCáliva na úl.tima eleição; 

e) Certidões nc:gati\'as cíveis e: criminais que: compr-0vem não ter sido condenado ou estar 

respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administraliva, ou condu.ta incompa.tlvel 

com a função de membro do Conselho Tutelar; 

d) Em sendo candidato do sexo ma.scu.lino, certidão de quitação com a.s obrigações militares; 

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados scni imedíatamenre 

comunicada :to candidato. que poderá supri-la até a data-limiJe para inscriçã.o de candidatura , 

prevista ~te Edital; 

8.5. Os documento · deverão ser e ntregues cm copias e apresentadas as vias originais para fé e 

contrafé; 

8.6. Evcntuai entraves à inscrição de candidatura ou à juntada de dOC1Jmcn.10 devem ser 

imediata~nte encaminhados ao CMDCA e ao Ministério Pllblioo; 

8.8. A informações pre tada e documento apre.se.ma.dos por oca 'ã.o da inscri~o são de total 

responsabilidade do candidato. 

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
9. 1. En.cerrado o p= de inscri.çllo de aindidaruras, a Comissão êspecill.l êleil.ornl d.e ignada 

pelo CMDCA efetuará, no praia de 11 (onze) dias, a antllise da documentação exigida nes1e

Bdi1al, com a subsequente publicaçilo da 1dação dos candidatos inscritos; 

9.2. A relação dos candidatos inscrito e a dooumc:ntação respectiva sedo cncaminhadas 

ao Ministério PClblico para ciência.. no prazo de 06 (sei ) d ias, apó a publicação re[erida no i1em. 

anterior. 

10. DA JMP GNAÇÃO ÀS CANDJDAT RAS: 
10. l. Qualquer ci.dadilo poderá requerer a impugllllÇllo de aindida lo, no prnzo de 05 (dias) dias. 

coolltdo da publicação da relação do ai.odidntos inscrito , em petição clevidamen1e

fuudamenlada; 

10.2. Fmdo o prnz.O me.!1éio011dO no iJc:m supra, os cw:td.idato impugnado · ~ilo notificados 

pes.soalmeule do teor do impugua.çilo no prazo 04 (qualro) dias, começando, e partir de então, a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua defesa; 

IO. 3. A Comissão Especial Eleitoral ana.l.i.sar.i o teor das impuganções e defesas apresentadas 

pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de documentos e outras 

provas do alegado; 

10.4. A Comfasão special Eleitoral tcró o prazo de 07 (sete) dias, contados do término do prazo 

para apresentação de defesa pelos candidato impugnados, para decidir sobre a ímpugnaçllo; 
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10.5. Concluída a análi · d.as impugnaçõ a Co11Ul1São E pccial Eleitoral fará publicar edital 
contendo a rclo.çã.o preliminoc dos candidatos habilitado · :1 partícipa,em do Processo de Escolho 
em da ui Unificada: 
10.6. As decisõe,, da Comisj;jlo spcci;,1 Elci1oral serão fuodamerit!ldas, dela, de.-..:ndo ~ r da.d.! 
ciancia aos interessados, para fins de interposição dos =sos previstos nesre Edilal; 
10.7. Das dcçisõcs da Comi s.ão Especial Elci1oral caberá rc,;urso à Plc:oária do CMDCA. no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicaçllo do edita l referido no it.em anterior 6; 
10.8. Esgotada a fase rccursal, a Comissão Especial Elcitoral fará pu blicar a relação definitiva. 
do, cand idatos habili tados ao pleito, co,n cópia ao M in istério Público; 
10.9. Ocorrendo falsidade c.m qualquer inform:ição ou docume.nto apresentado, sej:n qual for o, 

momento cm que esta for dei;coberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do
encaminhamento do..~ fa tos à autoridade compet.ente para apuraçllo e a devida res.ponsabil ização 

lel!tl.l, 

11. DA CAMPA HA E DA PROPAGANDA ELEff()RAL: 
11.1 . Cabe ao Poder Público,. com a cola.boraç.ão dos órgãos de im,prcn a locai, dar ampla 
divulga,; o ao Processo de · scolha desde o momento da publicaç~o do presente Edital. incluindo 
infotn)itlçôes quaoto ao papel do Conselho Tutelnt, d.ía, botdrio e locai$ de votação, deutre outtu 
in formnçlle destinadas a assegurar a ampla pa.rticipaçllo populnt no plelto; 
11.2. É vedada a vinculação político-partidária das candkfawras, seja através da indicaç:lo, no 
material de propaganda ou inse~õe · na mldia, de legendas de panidos polílicos, slmbolos, 
logaas, nomes ou fotografüu; de p ·soas que, direta ou indiretamente, denotem lal vinculação; 

11.3. Os candidatos poderão dar inicio à campanha eleitoral após il. publícação da relo.ç./lo 
defmitiva dos candidato habilitados, prevista no item 10.8 deste Edital; 
11 .4 . A propaganda eleitoral em vias e logradouros publico, observará, por analogia. os limir~~ 

impostos pela legislaçllo eleit.ora.l e o Códil!o de Posturas do Municlpio, garantindo igualdade de 
condições a todos QS candidatos; 
11.5. Os candidatos poderllo promo\'et as suos candidaturas junto a eleitores, por meio de 
debate , entrevistas e di u-ibuiÇ o de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a 
ordem pllblica ou particular: 
11.6. As instituições p1iblicas ou pw:tict1Jarcs (escolas, Câmara. de Vereadores, rádio, igrejas etc.) 
que tenhan1 ir1tere, ·se em promover debates com o~ candidato. deverão formahzar convite a todós 
aquele que e tiverem aptos a concorrer ao cargo de-membro do Conselheiro Tutelar; 
11.7. Os deoo.tes deverilo ter regulamento proprio, B s.er mpresentado pelos organiz.adores a todos 
o participante e à Comi 5-ão Especial lcitoral designada pelo Coru;clho Municipal dos Direito 

da Criàoça e do Adolescente oom pelo menos OS (cinco) dia· de antecedencia; 

11.8. Cabe à ComMsão Especial Eleitoral supcrvlsionu a realização dos debates, zelando pau 
que sejam proporcionadas iguais oponunida.des a todos os candidatos nas :mas expo~içlles e 
respostas; 
J J .9. É vedáda a propaganda, ai,,da que gmtuíta, por meio do veículo de coro.uoicação em gern.l 
(jornal. ni(lio ou televis~). farus, outdoors, c11misas, bo~-s e outro meios aa:o previst0s neste 
Edital; 
11. 1 O. É dever do candidato pmtar•se com urbanidade d.urnnte a camp;mha eleitoral. sendo 
vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contr.l os concornmtes; 
11. 11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda .no dia da el íção, em qualquer local 
públic:,o ou aberto 110 públic:,o, !ié,ido que a aglomeração de pe~;,,:,u portando i11$lrumentos de 
propaganda caracteriza maniíesiaçilo coletiva, com ou m utilização de ve(oulos; 
11.12. A violaçllo dos regras de campanha importará na ca sação do registro da candidatura ou 
diploma de posse do candidato responsáve~ a.pós a illstau.raç.llo de procedimento administrativo 
ao qual seja gamntido no candidato o exe-re/do do contraditório e d.n ampla defesa. 

12. DA ELEIÇÃO DOS 1EMBROS DO CONSELHO TU"fKLAR: 
12.1 . A eleiçllo para o membro do Conselho Tutelar do Município de ova Samn Rita. - Piaul, 
rea.li=• se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h 11 17h, conforme previsto no art. 139, da Le i 

nº 8-.069/90 e Resolução nº 152n0 12, doCO ANDA; 
12.2. A votação d ~rá ocorrer prcfün:ncialmcntc cm urnas clctrllnicas cedidas pela Justiç@ 
EI itoral. observadas as disposiçlles da resoluçlles aplicáveis expcdidu pelo Tribunal Superior 
Ele.i1oral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piau!: 
12.3. As cédulas em caso de vo10.ção manual serão elaboradas pelil C:Omissao do Especial 
Eleitoral, àdotillldo parilmotros im.ilaxes o.os empregados peln Jusiiça Eleitoral em sua confeoçil.o; 
12.4. Nas cabine de votaçil<> ser.10 fixada .listas com relnçilo de nomes, c«tinornes, fo ros e 
número dos candidatos II membro do Conselho Tutelar; 
12.5. As mesas receptoras de votos deve o lavrar atas gundo n-.idelo fomecido pela Comissllo 
E,q,ecial Eleitornl, nn, quai, s.erão regi,trndas eventuai., intercorrências ocorridas no dia da 
vo taçã.ot além do número d.é e lcito~-s voumtc. em cnd.a uma da.." umà~; 
12.6. A,pós ~ident ificação.o eleitor a.s inará a Us1a de prcscnç e procedera~ ,·ot.~çilo; 
12.7. O eleitor que não souber ou n o puder assinar. usará a impress.i!o digital como fom13 de 
idcntifica.çllo ; 
12. S. O eleitor poderá. votar em apenas om candidato; 
12. 9. No caso de ,·otaçlo m:inum.l, votos em mais de um candidato ou que contenham rasum.s que 
01!0 permitam aferir a vontade do el.ei1or s.erã<> anulo.dos, de-<endo ser colocados em envelope 
separado, collforme previsto no regulamento da. eleição; 
12. 1 O. Será lambém considerado inválido o voto: 

a) C•uja ~ula conlenha mais de OI (um) candidato assinalado; 
b) cuja cédula niio e t iver rubricada pelo· membros da mesa de votação; 

e) c,uja cédula não cxmespondcr ao modelo oficial; 

d) que tive-r o sigilo violil.do. 

12.11. Efetuada a apuração, serão con idtrados eleito os 05 (cinco) candidatos mais \'Olados, 

ressalvada a ocorrêJlcia de alguma das vedações legais acima referidas, sendo o demais 
,.andidatos con iderados suplentes pela ordem de votação; 
12.11. Em e.aso de e~pate na votação, ressalvada a ex istência de outro c.rit.éri.o previ!>lo na Lei 

Municipal 199/2015 de 30 de abril de 2015, será considerado eleito o candidato com idade mais 

elevada. 

13. DAS VED ÇÕES AOS CANDIDATOS DURA 'TE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
13.1. C.Onforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069190, é vedado ao candicfato doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pe,soal de qualquer nature1.n, 

inc]u.<,ive brindecs de pequeno valor; 

13.2. É também vedada a prática de condutas abu iva ou desleais que ucarretem vant11gern. 
indevida ao candidato, oomo a "boca de uma" e o transporte de el.eitores, dentre outras previstas 
na Lei n• 9.504/97 (Lei Elei1oral), pois embora n:11.o cara.cteriz.em críme eleitoroL importam na 
violação do dever de idoneidade moral que ooo titui num dos requisitos elementOies dAs 
candidaturas; 

13.3. Os candidat.os que praticarem quaisquer das condu1as relacionadas nos itens anteriores, 
durante e/ou depois da campanha, illclnsive no día da votação, terão e do seu regislro de 
candidatufa ou dip loo,a de posse, selJl preju(zo da apuração da ~pon.sabilidade cjviJ e roesm.o 

criminal, inclusive de terceiro que com eles colabo.rem; 

13.4. Caberá à Comissão Especial lciloral ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA, 
decidir pela e.a s:ação do registro da candidatura ou diploma de po se, a_p6 a instauração de. 
procedimento admini t.ra.ti\'O no qual seja garantido ao candidato o exetelcio do contraditório e da 
ampla defesa. 

14. Dl . LGAÇÃO 00 RES LTADO FINAL: 
14.1. Ao final de todo o Proce,so, a Comissão Especia l Eleitoral enca minhará relatório ao 

CMDCA, qac fará divulgar no DiáTio Oficial ou em meio equ ivalente, o nome dos 05 (cinco) 
candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos uplen.tc , cm ordem dca'cscentc de 

votação. 

15. DA POSSE: 
15. l. A poi;s.e dos membro do Conselho Turelar será concedida pelo Presidem.e do CMDCA 
local, no d ia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no nrt. 139, §2", da Lei n• 8.069/90; 
15.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados., 1ambém devem tomar posse, pelo menos, OS 
(cinco) uplcntcs, tamb(!m ob!óen -ada a ordem d.e votação, de modo a a · ··gurar a continuidade no 

funcionamento do órgão, em caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS; 
16.L Cópias do presente Edital e dentai. atos da Comi, ~o &~pecial EleilOfal dele dC()Orrtntes 
· :rilo publicad4s, oom de ·li!que, no · órgão · o&.'i.úí~ de impre1l!iii., no -ítio ele!r-Onioo d!I Prefeitura 

Munlcipnl. de Nova Santa Rita - Piauí, bem como afm,das no mural da PJC!'eítura Municipa~ da 
Câmara de Vereadores, na .'lede do Con!lelho Tut.e,lar, do Cent.ro de Referência de A~~i~ti!:ncia 

Social {CRAS), PoStos de Saúde e Escolas da Rede Púl>lic.a Municipal; 

16.2. Os casos omisso scrilo resolvi.dos pcl3 Comissão spec.Í)ll Eleitor.11, observada a normas 
lel!ai s oonlidas na Lei Foden.l nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 199/2015 de 30 de ~l>ril de 2015; 
16.3. É de i111ein responsabilidade dos caodida.tos acompanhar a publicação de todos os atos., 
editais e comu nicad.os referentes ao prooesso de es.co lh.a em ditta unificado. do; membro~ do 

Cons.elho Tu.telar; 

16.4. É facu ltado aos candidatos., por si ou por meio de .represent.mntes credenciados perante a 
Comissão E..speci.al EleitornJ, aco.mp nhar todo desenrolar do prece so de escolha, inclumdo illi 

cerirn6nias de lacra.ç./lo de urnas, volaç![o e ap111r:tçio; 

16 . .5. Cada candidato podera credenciar, até 48 (quarenta e oito) h.ora.~ antes do p leito, OI (um) 

representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos; 

e ctapw; preliminares do certame; 
16.6. Os traoolho da Comiss.ão fapecw.l Eleitoral se c.ncemun com o envio de relatório fmal 

conlcndo as intercorr&cias e o resultado da votação o CMDCA; 

16.7 . O descumprimento du normas previ!>las n.e te Edital implicará na exclusão do candidat.o ao, 

processo de escolha. 

Publique-se 

No,,,.,, Santa Rita - Piau í, 04 de abril de 2019. 

u~gaiL~f[!.:r~~ 
Presidente do Conselho Mu.nicipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de ova Santa Rita - Piau!. 
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~_;s·r ,U>O 00 í• IAl)Í 
CONSl!L-ff() t N IÇ IP L DO$ DIRHIT(J!> 

OA CR.IANÇJ\ ~ 00 AOOl.e5C8NTR (CMO ) 
II. AD MÉTRI.OBB ·'TODASILVA " 065 

O A.SANTA.RITA - PI. 

A EXOí 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

- P-rorewi dt cu-olht para conselhtlnu mltlal't' 

Provldfntil 

Elaboração, opro çffo e publicação 
de R.csol~ão pelo CMDCA que 
.-egu.latne□lará todo ó plUCesllO de 
csoolha do$ mcmbro!I do Conselho 

Tutelar 

Elabot,ição, OJln)~ e pu.blicaça<, 
de R.cso lução pelo CMDCA que 
lratm. dai; wndulali que ~riu 

coosidcrws vedadas ao longo de 
fa</o o p=sso de =olha 

Publicação do edital ~ wnvoCllyio 

Regisaro de candidaturn 

Anãtise de pedido de regi.sim de 
aindldalura 

l'vblíc-açio da relação ~ coa:idídalos 
~critM 

Impugnação de condídalUrO 

Nolilicaç5o dos C311dida1os 
impugnados 

quanto Ili) ,pnm:, para defé.!ill 

Apresentação de defesa 
pelo camdidato impllglll\do 

All31isc ç decisão 
dos pedido~ de ÍlqlugJlliÇ~ 

Inteq,osiçio de recurso 

Análi5c e dc,cisàc, 
dos== 

Capacit;;çio eliminatória 

Prova e limu,atl)ria 

- -

laJecposiçio de rccuuo 

PubliC'-IÇK() d0$ Cimdidol(I$ 
b:,bl litildo 

Reuoião para firmar compromi= 

Solicito.ç4o de uma, cletnlnicru, 
com,._ das ~u de candidatos 
habilitado li eleição e solicil~çllo da 

lista de eleitores 
Seleção da.s pessoas que lnbalbario 

Pruo 

.l'nw legal 
aie 3010312019 

Prazo legal 
ué 30.'IB/2019 

Informa~ complemeol•m 
(Fundam~nto legais) 

Prozo pare que a pttblicaçllo do cdiial e o processo 
de escolham ocorram em tcttlp(> hábil, de brm8 

que os inlrt=dos em pnrticiiw tc,d,.,m 
conhecimcn1n do trimite. 

Art. l l,. *Iº, Resolução n" 170J2014 • CO DA 
f'nzo em razão da necessidade-dos illleres.sados 
cm concorrer no pre.scntc ccrtlllJIC ta-cm tempo 
sufi.cieut.e para se prepararem p:mi o mesmo. 

an. 7°, 1°, letra '"c", Resolnçio n• 1700014 • 
--+C~O_NANDA 

Prazo legal 
O.S/04/2019 a 
03/05/2019 

Prazo legal 
06 a 17/05/2019 

Ocvcní conter rod," a.s nom,a'I, datas e pn,ws que 
rqiulamcnlario o pmocsso eleitoral. 
P~: art. r, Resoluç:ão a• 170/2014 -
CO A fOA 

EÇA, além de outros requisitos expresso nm 
legislação local (an. 7", t2°, e art. 12, §t i• e 2", da 
R=lução n" 170/2014 - CONANDA} 

: rut. 15, Rc.<1. 17012014 -
CONANDA e/e art. 140, Lei 8.06911990 - ECA 
ApellllS líéra permitida • c•adid,,tm-• iudividw,J, 
não sendo lldmirida a compo . .fç!o de chapM (Mt.. 
S', li, Re$olução n" 170!2014 - CONANDA) 

Art. 11, 2', R0S1Jluçã(l rf 170/2014 - CONANDA 

l'raw legal 
Até 24/0S/20 l9 Art.. l l, §2", Resolução n" 170J2014 - CONANDA 

F'nizo legal Pode s::r proposta por qualquer cidadão, cabendo 
AI~ OS cimco) dias da ioditaro . elemen1()S t'(lbatório 

data 
d11 publ"ca.ção da Art. li, §2", da Resoluçi:o o' 170/2014 -

n:laçã.o de CONANOA 
candidatos in5critos 

Pnmlegal 
03 e 07/06.'l-0!9 

An. ll, 3°,1 d.a Rcç_ 170/2017 - CONANDA 

Pnzo legal 
Art. 11, §3', 1 da R~. 170/2017- CONANDA 

10 a 14!06/2019 
Ptll2olegal Art. ll, §3', ll c/ç §6º, !ll, Rts. 170/2014 

Até 21/06120 1!) CONM'OA 

~legal Colltra decisões <Ili (Omis,s!o especial eleitoral 

2432 06/2019 
Devera ~er dirigido i p!etwia do CMDCA 
iln. l l, §4°, Res. 170/2014 • CONAMDA 

~IC'll•I 
O CMDCA se teunirà, em caráter exttaordillátio, 
para decisao com o máximo de celeridade (art li, 

O 1 • 04/0712019 ~4•, Res. 170/20 14 - CONANDA) 
Pnmkgal 

Att. 12, §3° d.a RC8. 170/2014 • CONANDA 
OS/0712019 

Olllasugçrida 
Art. 12, §3" da Res. 170/201 4 • CONANDA 

06/07/201~ -
Pruo a ser 

<$tiLbclccidQ cm lei 
Art. 12, §3°da Res. 170/2ól4 -COi · 'DA muní,:ipal d<>u no 

edital de com,:,Cil(ào 

Dllh Copia d.a re!Jlção dos eaJldidatos habil~ado.s deve 
ser encaminhada ao Min~ério Público IS/07/2019 
An. l l, §5°, Resoluc«o n• 170.12014 • CONANDA 
O CMDCA, por meio de su• ComiMõo Especial 
Elcitofll~ dC\'CllÍ 11:•li= 11.,miiío com os 

Pramlegal 
candidatos habili1adns pam lhes dar conhccimcn10 
fonDIII da n:ilJ'IS do proçesso de ,:,swlha, o ~uais 

Até 22/07/2019 ftrmarilo compro~ de respe~á-las, sob pena d~ 
imposição dai; sanções previstos na. legislação local 
Art. ll, 6' , 1 d.a Rcs. 170/2014 - CONANDA 

!'mo Sílgetido 
Art. 9', §2" d• Rcs. 170/2014 - CO. 'DA 06/07/2019 

D~ ser seletioDBdos p,cíercncialmmte deatrc 

oa e!ei9(1es (O!'l'IO !JleSários e/ou Pmwlegal o runciotwios ~Otcipa.is, obse,rvatt,00 . 
cscrulmadorcs Até 31/08/2019 subsidiariami:ntc, a Lti l:Jcitortl quanto IOS 

impcd imeruos ao exerci cio d$ fünçõcs, no que 
forcabivtl 
Art. li, §6", VI, da Rcs. 170/2014- CO ANDAc-
:ltt. 120, ½lº da Lei n• 4.737/1965 (Código 
Eleitoral) 

Conforme pmisto em 

Reunião de orien1ação lci ú:U.llli~ipal 011 

aos mesários, cs,cn,tinadorcs resolução M ll,§6º, Vl, d'a.Rcs. l7onOl4- CONA DA 
rcgulamcaJadora e supl:ntc.s 

Praizok.'g•I 
A1é 14/09/1019 

Soli(ira~o de apoio PfflQlegal 
M 11, §6°, Vil, da Res. 17012014 - CO ANDA da Policia MilÍl1lr e Políeis Civil Até 14/09/2-019 

Confc(ção das ci:dulss de votação, Pra@legal 
eincaso de votaçió úW!ual Al6 05 (cmco) dias da An. li, §6°, IV, da R , 170/2014 - CO ANDA 

{so,:r,eirte se a ulilizaçlío de umas realização do pleito, 
cktrónicas for impossi~I) llllpt(;tcrivclmcnte 

Deve-se garantir que ja reali2Ddo em locais 
públicos de flcil aoesso, obser'"ando a 

Diwlgação dos locais PfflQ legal a=ibilidadc e a quantidade de votant do últímo 
do processo d.e csoolbB Alé 20/09 019 proocssc d.e escolha. 

Art. !O', Parágrafo úniw, e/e 8ft. IJ, {6", V, da 
Reso lução n° 170/2014- CONANDA 

l'm:I) legal An. 139, 1•, Lei 8.069/1990- ECA 

Eleição 
1° domingo d.e 

o-utubro: M s•, l. e art. 14, caput, Res. n• 170/i-014 • 
06/I Cl."20 19 CONANDA 

Devetá ser pitblicado no Diário Oficial do 
Prazolegal Município ou em melo equivalente 

Di\i\Jlgação do r=ltado ela escolha lrned~amcote após .a 
apuração An. 11, §6', vm e art . 14, 1•, c1a~. 170/2014 -

CO'NAl>"DA 

Pnmlegal 
Art. 139, §2", Lei l:t.069/1990 ECA 

Po do conselheiro 10 dejanei..-o de2020 
Art. 5°, IV, e art 14, §2", Resolução n• 170/2014 • 
CONANDA 

EXTRATO CONTRATUAL N~060/2019 

MODALIDADE: CARTA CONVITE oº 005/2019. 

PROCF.SSO ADMl JSTRATIVO: 049/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEClALlZADA PARA l'AVJMENTAÇÃO EM 
P ARALELEPlPIIDO DE VIAS PúBLICAS NO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS (PI), 

CONTRAT rTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS -PI. 

CONTRATADO: T. L CARVALHO WPES, inscrita no CNPJ n" 23.670.372/0001 -20, com 
sede na Rua Lourenço José da Silva nº 55, bairro centro, Caridade do PillllÍ., roprese111.ado neste 11.10 
por Silvestre Francisco da S ílva, inscrito no cPF oº 006.221. 665-14. 

DATA DAASS.INATURA: 25 d.e março de 2019. 

VALOR DO CONTRATO: Valor Global de RS 170.306,76 (cento setenta mil. trezentos e seis 
reais e setenta e seis centavos). que será pago medilo1e apre.sentação de Nota Fiscal emitid.a oo 
val.or da medição e devidlllllente atestada pela comissão de fiscalização e pelo represenffinte da 
coo tratada. 

:PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de entrega do objeto contratual erá até 90 (noventa) dias, a 
contar da data da homologação e expedição da ORDBM DE SERVIÇO, podendo ,er prorrogado 
por igual período conforme, an. 57, inciso II, da Lei n• 8.666/93. 

FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS. 

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ VALDINAR DA SILVA 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MUNIClPAL DOS DIREITOS DA CIUANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PADRE MAJtCOS - PI 

RESOLUÇÃO n• 001/2019- CMOCA 

Dispôe sobre os atos preparatÓrios, a recepção 
de votos. 8.S gitrantias eleitorais. a total~o. 
a divulgação e as nonnas e Prococlimcnto5 
para Mesárioo e Junms Apuradoras para a 
Proces..<:Q de Bscolha dos membr0$ do 
Coo.selho Tuwl11r no MunieJpio de P8drc 
Marws-Pl 

Cemid.erando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolesoente) e na Lei Municipal nº 550/2015 de 22 de junho de 2015, no uso de $u:as 

nlril:mi~ 

RESOLVE: 

Capítulo I 

DISPOS ÇÔES PRELlMJNARES 

Art. r. Serilo realizoda.<1 eleições para os membros do Conselho Tntelar do Municlpi.o de 
Padre Mareos - PI, em 06 de oulubro de 2019. poc sufrágio univemll e voto direto, secreto e, 
fàoultativo. 

Art. 2°. Nas elciçoos s:erao utilizadas umas de lona fornecidas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, as cédulas aprovadas e confeccionadas segundo as orientações e deliberações do 
CMDCA. bem como os demais róCUI'Ws. humanos e inaterillis ncce:ssários p.Uà o bom 
andamento do pleito. 

Pari,p-afo úaico. As umas e demais R!ÇW'SOS previstos no caplll deste anigo serio instalados,, 
exclusivamente em cqnipwnentos pn-Ninmente designados pela Comi$Slo Especial designada. 
peloCMDCA. 

Art. 3". Podem. vow oo maiores de 16 (d=seis) anos, inscritoo regularmente como elcil01'C$ 
do Mwiiclpio de Padic Marws - PL 

Art. 40. Em hipótese algwna o eleitor podClá votar fora do municlpío a que pcrtcncc, de\111;11.do 
vo1ac em um dos candidatos registrados no município de Padre Man:os .. 

-. 
Art. S". O eleitor votará um.a ünica vez em O l (um) candidato do municfpio de Padre Marcos. 

§ 1º. Terão preferência para \/Otar os candidatos, os componentes da Mesa Receptora, os 
Promotores E leitomi$, os Policiai$ Militares e membros da Guarda Municipal em $el'Viço, os 
clci.torcs. maiores de 60 (SC$$Cnta) anos._ os en·fcnnos, os clc·itorcs oom deficiê:ncin ou com 
mobil!dw:le reduzida o as mulbcres grávidas e 1-les. 

§ 2•. São documentos oficiais para comprovaçllo da iélcutidado do dc.itor. 

r - cartei,a cu, identidade, pas.""porte ou outto documcnm oficial com foto de vaJor lesai 
equivalente. inclusive carteira de C31egoriA profissional reçonheeida por lei; 

li - certificado de rcsc:rvista; 

Ili • cartei_ra de lrabal ho; 

IV - carteira naGional de habiHtaçlo. 

li: 3°. Nilo """' udmitida .-.. =rtidao de na:l(;imento ou ~mente oomo provi,. de identidade do 
eleitor no momento da vote.çko. 

§ 4•. Na cabina de votaylo 6 vedado ao eleitor pol't4r ~lho de te[o:forua celular. máqui"" 
fotógnlfica:s, filmadom,,, cquipomcnto de ndl<><:omwncilç,lc'>. ou q....,,lquer !n~trwn.ento que: 
possa compromder o sig;i1o da votot devendo ficar retidos na Mesa R~ptora i!nquanto o 
clcílor estiver votando (Lei Dº 9.504/97. lU't. 91-A. pi11il8tllfü único). 

§ S--. Será permitido o uso de inmwncntos que a:ux:U.i.em ó eleitor a.nàlf'i bct.õ n votar, 00 qua.is. 
serã'o submeôdoo à decisS:o do Presidente da Mesa Receptora, n.lo seooo os componentes da, 
Mesa obrigados li form,ci!-los. 

f 6'°. O elcitc;>T co.m deficil!ncin Qtl mobilidade reduzida.,. ao vQtar ... ·poclcm ser auxiliado por: 
péSSOil de NA con6- ainda que nllo o tenha requerido M"L«ipadamen.te à Comisslo 
Especial. 

f r. O Pre,;id=te da Mesa Recepton> de VotQ!l. ""1'ificando ser im{'=•ndlvd que o eleitor 
com dcflei!noia seja awdli11d.o por pessoa de suo confiança para VOUU'. aatori7Al'â o inaresso
dcssa segunda.~ com o cl.citor, na cabina, podendo ~ inclusive,. C5Crc-,i·cr o no·mc e/ou 
apcl!do º" o n..mcro do Qllldldato. 

§ r. A pessoa que ux_illaro o eleitor com ddlcién.cia não podcnl. ser o C11ndidnto. ~ fi$C41 ou. 
ter participado da campanha cio C8l)didato. 

f 9". A assisttncia de ouua pcssoo ao eleitor com defiei eia deverá ser consignada em ata. 

Art. 6•. Oó [(>(;li.is dc:sigm,dos para. volaçllo e apuraçllo dos vot08 5Cri.o publicados DO site 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Padre Marco,i - PI. do CMDCA e em editais .afixados 
em locais públicos com ame~ mln,n:111. de 10 (dez} dfas dií <laia do pie.to. 

Art r. As umas de lona que sedio utilizodas para volaçRo ser1lo devidamente fechadas e, 

lacradas cm a,rimOnis.~ífica, n,o dia 04 <l<!i outubro d,o 2019, As 09:00h na sala doo reum/11!,$ 
do Conselho Muniçipal dos Direitos da Cnaaya e do Adol.esce,ue. S>Cúdo convidlldos todôs os 
i:nl.én:ssa.dos e pc3,'SO&lmcntc notifica.do o ~r-csc.ntante do Ministdrio Público_ 

§ 1º. As urnu d,e conunsa,neia Lambem 5'0rt:o pr,.pamdas e tac,ada.'I, sendo i.dentifieadu com o 
fim a. que se destinnm: 

§ 2•. Os lacn:s das urnas dcscritaS no caput e §1° deste artigo. serão m,.,mad~ por do-,. 
membros da Comissão Especial e pelo :n:pre:senta:nte do Ministério Público. 

' f 3•, Ante$ de làvrar a ata da Oé::tim0nia, os laaes nllo utilizados deverão ser acondicionado<5 
em envelope lacrado e ~il)ado pel.(>$ pre$Cntes; aqueles assinad.os e Dão utiliza.dos deve~ 
~• dc:st,u!dos. 

§ 4•, A a.ta referida no §3° """"1-á ser a inada pelos pccsen!<:<1 e cootcr. dentno outro:,,. wli 

sc!ll.lintes dados: 

1 • d.áta, horário e local de inicio e término das ativi.dadcs; 

li• nome e qualifiCl!Çl!o dos presentes; 

m- quantidade e Jc:lentificaçll.o du umas serem distn"bulw para os locais de votaç.110, assim 
coroo a .. ,- de CQnting&.cia. 

§ s•. Cópia da ata sera aJix:ada no local ondo se ~u o procedimento. rnanrendo-se n 
original arquivada oa Secre1aria Executiva. do CMDCA. 

§ e.•. Na. hipótese de ser const lado proble:ma em uma ou ma.is umas antes do inicio da 
votoção, o Pn::sidente d:a Me&a Receptora. na presença dos fi..scais, poderá dctcnni.llAI' n 
~ul;,stituiçllo por outra de contingência. 

Art. 8". As cédulas eleitorais oficim serio confocciom1da.• coofonn.e modelo aprov&do pelo 
CMDCA e impressas por empresa espec-ialízada. 

Pilní~ro li.nico. Na hipótese de o númuo de oédulas eleitorais oficiws im!)l'CSS8S 
di~tribuíd&s nas seções, ali.o atender ao número de clciton,s, scrilo u.ti!izadas cédulas 
remanejadas entre as seções, oom o devido registro cm ata. 

CapJtuJo O 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO Dt: ESCOLHA 

Art. 9"'. Em preparaç,110 aos c:ral;,alho, no dia da eleição. oompete à Comissão Espeeial do 
Prooesso de Escolha, desigmlda pelo CMDCA, sem prejuf2io de Oútras provjdencias; 

I • n e5CQlhn d0$ locni~ de votação e apumçlo, obscn.-cndo, cm qwilquc:r caso, a füe-ilidadc de 
acesso à populllÇ-!Q e as condiçõe:, ele acessibilidade de eleitores c-0m deficiêru:-ia,, idosoo e que 
possiwn dificuldade de locomoção; 

U - a realização de reuru.ão destinada a informar aos candidatos. fisçajs. e dcm~$ participante$ 
sobre as coodutas vedadas durante a campanha e 110 dia da votação. com a e laboração de um 
tenno de compromisso de que 5Clilo o~adM ~ nomui.s respectivas. a ser 115Slnado pelo:. 
ca:ndidatos; 

UI - a te,aliza\)lo de wna ou mil.is aud.ianci&S públicas. para que os ~ndidatos exponham suas 
propos.tll$ à p0pu.lação, ~ a isonomia entre os mesmos, 

rv - a ampla divulgaç.ão ôa eleição junto ll. população, assim como doo locais e honírio de 
início e térmioo VQta9'10. tanto por meio dos ór~ oficiais. quanto por meio de chmn.ad&s cm 
cano de som e po11Bi~ elctr&úco d,: publicidade; , 

V • a ampla divull!)IÇllo do local e horarios cm que receberá de~uncias a.cerca de 
incs,.,Iaricladt5 na propaga,,~; 

'VI - providenciar-. con fc<>Çiiu das cédula,; o:lcílonw;, confonne modelo previamente aprovado. 
criando mecani3mos de segurança que impeçam a duplic;,ção dnquctas poc terceiros, de modo 
a evitar fraudes; 

VII • providenciar a seleção e adequilda. capocíta.çl.o dos mesários, sccmários de mesa,. 
cscruti.Dadores e demais servidores desip;nados paro atum: DO dia da eleição; 

VIU • providenciar apoio jwrto ao, órgão.i. de ,i;cguran9B p(lbli~. media.me contato pr6vio 
junto aos coOlMldos da PoUcio M ilitar para gitrantir a segurança dos locais de votação e 
apuraçtlo de votos, além de coíbir po!tsiveis abusos e/ou tunJultos (com o fom«:imento. aos 
i.ntepntes da própria Comi.sslo, Presidentes de M- e Ministério Publico. dos nomes "' 
tcl•cfonc., de oontat0 do.~ ~n,:es que csta1'ào de senriço no dia da Vóblçllo ); 

• o U'allspone seguro das c6dulos e urnas elcitorais até O!! locais de votação e o.ade ocorrerá. 
a apuração dos vmos, devendo prever. oom o anrecedSJ;1.Cia devid11,. a fc;mna como isto 
ocorrcri; 

X - a devida org,,nizaçi.o do, locai:, de votação. com a col~ das uroas e cabines de 
votaç«o cm locrus adequados, fornecimento de canela:, de cor padrffo (e diferenciada) pata as 
cabines de votação. mesas recepioms e 11pura&:>nis. ~ contendo orlemação aos eleitores. 
alimentaÇlo para os mesário;; etc.; 

XI • o fornecimento de veiculo e rootoris;ta paro os membros da Comissão Especial e 
repte$CDronte do Miní$lérlo Público, para que pos,mn acompanhar de perto a votaç,110 e 
realí:2M o trabillbo de fücalizàÇilo. efetuando as dwç:éncias ~ias para aferir passiveis 
irreguluidades; 

Xll - 11 coní=çilo. juutam,ontc com u ctdu1as para vota.cio manual. d,: craehA-s ou 01ttns 
formas de id.en.tifi"9Çllo do,; mesários. ~crctári.o:;. auxilfaues, escrutinadores. membros da 
própria Comis:são E$pecial (al,61, de o!llws 5Srvidores que 1Uarão. c:m caníter oficial. no 
pcocesso dé ~lha), """im como do,. fü,cais indicados pe.los caodidatcn. sesuiDdo rnodol.o 
padrito previamente aprovado, que déVCl'ão :ser a todos distribuídos com a antccoden.cia 
di:,vi,fa; 

XID - a definição do níuncro máximo de fiscais dos ca:ndidatOs que poderão acompanhar os 
trabalhos de votação e ap WBÇ!k,, como forma de cviw: aglomeração, com a previsão de que. 
em ser>do nec:essârio. havenl. "rodlzio" entre os mesmos; 

XIV - u designação de servidores para atus:r nos. loca.is de. votaac, e apuração, oricruando 
eleitores e prestando apoio administrativo aos mesilrios, escrutinadores e à própria comissão 
Espec"aL 

§ t•. Pan. o adequado dcsem{'CRho de suas atnõuições a Comissão Bspecial ~berâ 
assessoramento técnico, dentre 01ttros, pela J>rocumdoria do Municlpio ou órglo o:iuivalS'l.te 
com conhecimento em matérla de Di rcito; 
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§ Z-. No din da votaçlll;>. n Comi!i$1o &pccial pcnrnuwccrà cm n,,gimc dç plantllo. que 
.omentc .e enccmm!. IIJ)Ós a npura,;llo do~ voto,, e p.-ocbunaçllo d,;, re,,;ullado do pn;,cc,;so dc 
escolha; , 

§ 3•_ Pare fàciliw o acio.n.11m.cnto do~ membros dá Coil1ÍAsl!O Especial, seus telefone:<. d!e 
conta.to Sttl:o fomeci~ aos iA!egnu,tes ~ Mesas Receptoras e 1-.1 .. w Aptu'lldot11$_ assim 
como ao ~enlantc do Ministério Pt'.lblico. 

Art. 10. A Comis.sllo E!spc,cial enviará ao Presidente de cada Mesa Rceeptt>:ra de Voto.s, no 
que couber, o sc:guintc maluial: 

I - urna(s) l0;crada(s); 

n - Lista contendo o nome e/ou apelido e Q númen;, dQOJ candidato, habil~dos., a qooJ ~ 
disponlvel n.os recintos das seções clc:itoms; 

m - cadernos dó votação dos eleitores da Scçllo; 

IV - cabina de votação sem alusão a entidades c>ctcmas;; 

V - céchtlas eleitora.is; 

V - formuldrios "Ata do Mesa Rcceplórn de Votos•. confonnc modelo fornecido pela. 
Comissão Esl)cc:ial: 

V[ - almofada para carimbo, visando ,1 coleta da impn,ssllo digital de eleitor que aio saiba ou 
oll.o poo..sa ass:inar. 

VU - senhas para serem d.istribuldas aos dei.tores após as 17:00 horas; 

Vlll - canetas e:sfcrognilic.lS nas cores fim.\ cfou preta e pa.pé:is nece:ssários 110s trnbal.ho.,;; 

IX - envelopes para acondicionar os docwnentos r-e.la.tívos à Mesa: e. 

X - iaae para a fenda da umo de lona, a ser colocado após a vomç;Do. 

l'u·(gniro único. O materu\J d.e que tm.ta este ortigo devc:ra ser entregue ao Presidente da 
Mesa Reoepton,. mediante protocolo, aeompanhw:lo da rclaçllo, na qual o destinatário 
declarará o que e como ~u, apondo sua assinatura (Código Eleitoral, an. 133, § 1°). 

Art. 11. Todas as dceisO<Zs da C-0misslo Bspc,cial SCJ'8o lmediataroc:nte comunicadas ao 
Mirti$1mO J>ubl ico. 

C.p(tolo Ili 

DAS lUE$AS RECEP'lUitAs DE VOTOS 

Art. 12. A cada ~ Blei.toral correspondení uma M- Rééeproni dc: Votas, Sàlvo na 
h ipótese do "SJ'C~ de sa;;aes. 

Parávaro iinlco. A Com.is.'l'lo do Processo de Ê'iiCOlha, a qualquer tempo, poderá dctc:r:minar 
a nw,:p;i,.ç.lo de Seções Eleitorais visando à. racionali2açllo dos lrabillbos eleitorais, desde ,que 
nllo Í.ff\POIW qualquer prejulzo à vota.9io. r 

,\.rt. 1.3. Col'l$tiwiril<:> as Mc,8$ Receptora,; de VQl:o$ um Pno'$idcntc e um MMãr[o. n.omcndoo e 
çoovooa,los pc,bi Comi.saD Espo,cial. 

§ 1•.S..fâ.o desígn&d.os mesátíoo S-uplent..s da ord,om ó,; 20¾ (vin\e por cento) <k> núm.;ro IOtaJ;. 
para eventuais substitui ç&s. 

§ 2•. É facultada li Comissão Especial a dispensa do Suplente nas Mesas Receptoras de Votos. 
bem como a redução do nÚJ'Oero de membros das aludidas Mesas, pu-a no minim,;,, 02. (dois) 
membros .. 

§ J•. Nio poderão ser nomeados pana compor as Mesas Réceplotas ele Votos: 

l - os eandi.datos e seus pe...enle$, coosangllh, eos ou a.fio.., ali! o -•ro u,,u.. inc.lu..""'°; 

D - o cónjug:e ou o (a) oompanheiTO (a ) do candidato; 

m - wi pessoas que notoriamenic estejam &zcndo campanha para um dos candidatos: 
concorremes ao pleito-

IV - os eleitores menores cl 18 ( dw.oito) ffDO$. 

§ 1 • .. ~ nQmcadQ$ que nlo dcclusrcm a c:x:i.stência dos. impcdimcm.tos n::fcridos nos i nci:505 l 
A IV dô §3° deste ortigo ineottt:rão estAtilO strjcitos a ~ de oédcm. eivll e adm.irristra.liva., 
inc,lusivc-na forma prevista pela Lei n• g.429192. 

§ 2". O eleitor dm-e:rá apre...,ntar ao Pr'Midient1> da Mesa RcceptOra de Vot<>s, o título de e leitor 
e a carteira de identidade ou ouin> docwnemo oficial com fo.togra.fia. 

§ J•. Existindo duvida quanto à identidade do eleitor, o Presidento da mesa deveJá quc3ti0Dá,. 
lo $Obre QS dadc;,,i COl1'$tanlc$ IlQ tltulo de eleitor ou no docwncnto de idcntifiea.ção, 
confronlmldo a. ~inatuta do documento d.e idcn.tidad<l com aquela fi!itn pelo cleito.r, na sua. 
presença, e mencionando ria e.ta 11. dúvida suscitada; 

§ 4 °. O;,:ostanl da ata a3 impu~s e o número ele VQIQS impugnados; 

§ S". Nns Mesas Rcccptoms de Votos scni. permitida a fiscalize.çiO de votaçilo, a formulação 
de protestos, im.pu~. i..oeh1sive quantQ à identidade do elciwr, devendo ser registrado 
e:mata.. 

Art. 1'. Após a. apresentação do eleitor Jlànl VOtàr, o mcSàrio -d.cvcnl. c~car se o nome do 
elcitocoonsta na lisiaacm fornecida pelo Tn"bunal ReQional E1citoral. 

Art. 15. Após a babili1ação oo ,:ldt.or para YOIBr,-...o ffl"5m.O será CDCIUTiinhado à cabina de 
YOtação, devendo o m.c:sário colher sun usínarum no caderno de votaçn.o. 

Art. 16. Fioa assegllnldo o sieilo do voto mediante: 

l- o iwJamc,:ntQ dQ eleitor, ap,m,a, l)IU3 efeito dic c~lha dos. cau<lidato.,; 

U - a impossibilidade de ser acomp&nhado por qualquer pessoa 4 cabina eleitoral, salvo as 
hipóteses previstas nos parágrafos s• a 8" cio art. 5". deste. Resoluçilo. 

Parjgraro iínico. Os votos setão efetuados através da cédula eleitoral, onde o eleimr marcará 
com n letra "X~ em local qllé i.ndique o numero e nome cfou apelido do candidato . 

Capítulo f\l 

DAS TRIBUIÇôES DOS MEMBROS DA SA RECEPTORA 

I - n,,ccbcr o material de vn.taçào, oorrespcmdcntc a sua mesa receptora de ~otos da Comissã& 
.Especial; 

Jl • compareçi::r no local d$ vo~, juJttamCllte com 0$ dema.i$ membros da Mesa Rcceprorai 
de Votos, até· as 07:00 horas do d.ia da cleó.9io, pwa iDSpcção e pccpaniçlo do local, imtalando 
as cabinas, conferindo e organizando o materilll d.e votaçlo; 

W - ..star pn!seolAó no a.to doo ab.ITTwa e de eocerramcnto ela elci.çlo, salVQ (cm;:a maia<, 
comuni.cando o impedimenro A Comis.,Jlo Especial, pelo meno! vinre e qWltro horas antes da. 
e.bcrtWll dos .trabalhos, ou imediatamente, se o írnpcdimento se der dentro ~ pnu.o ou no, 
C\UW de clciç{IQ; · 

IV - a!har as listas dos candidlll0$ pró:dxno à cabina de votaçl!Q; 

V - pn;,.,;dcn.cia.- alroof~ com tinta para os analmbetos e os que não poderem áSSÍnúr. 

cxcrccn,,m o seu dí~ ao vo.to; 

V[ - substituir urnas e rcma.nejar cédulas cl.c:i.torais, caso seja nocessàrio; 

V(I - autori.z:ar QS eleito= a votar. 

VIU - infürmac à Coml$51.o &pccial, os fatos que impeçam ou dificultem o inicio d& 
processo de VQtaçlo; 

IX . rcsol"·cr troocli11tamentc todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

.X - mautC{ a ordem, pm,. Q q,..., pó(lerá !l(tlonru- a Polícia Militar, 

XI - consultar a Comissão Espc,cíal e o Ministério Públ!co sobre oconencias cujas soluções 
deles dependerem; 

X1I - rccd,cr as impupÇ3es dos fiscais do;; ctlndid/ttos, cons.ignando..as em ata; 
•. 

XJII - tiscal!:mt a distrlbuição das .senhas; 

XIV • zclor pcm p rcse:rvaçllo dAS u=. da cohirw. d.e vo11tçl!o e da lista comendo os ,:,omcs 
cima apelidos e os números dos <:nndldatos, disponível no tt:cirr1o da Seção: 

XV - verificar as credenciais dos repr-escntantcs e/ou fisenis dos cand.id&tos, 

XVI - coordenar o ttabalh.o do mcsârio, sectetúrio e fiscais, no intu.ito d.e OrçllJlimr o processo 
de cleiÇ41o; 

XVJI - d.eelarat ~ a votação à$ 17:00 hora$ e determinar o rc:-;ponsável eDcarTCgado 
da d.ismbu:içto d.e senhas numc.radas aos eleitores presentes, reool.hendo seus tltulos de eleitoc, 

XVIU - vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado por ele e pelo 
Secreúlrio e, fllcultativamente. pelos fiscrus dos candidatos e d.o representante do Ministério 
Público; 

XIX- recolher todo o material de votação e entregá-lo mediam.e recibo em 02 (duas) vias, com 
a ind.iC891lo de hora à Comissão Esl)Clli.al e/ou i:cpresc-ntantc indicado por elá, que por sua ~ 
cntragazá o material no local designado para cscnd.lnio, para a CO\llilSCm final dos votos., logo 
após o cm:crnuncnto da clc:.iç:10. 

rt. 18. Compete aos Mesários; 

1 - elaborar a ata da o:leição, onde constamo as iropugnaçõe3. os incídentcs ocómdm no cutso 
da vo1ação e o núm""o de elciton,s votanlcs; 

U - dism'buir aos cleiton:s, às J 7;00 horas, as senhas de entrada, previamente rubricadas ou 
carimbadas, segundo a Qrdem numo6rica; 

lll - cumprir as d=!ais obrii;;a9005 que lfu, for atnl,uida. 

IV - A ata deverá ser assinada pelo Pmii~ ll M,:,:.ário, além dos fiscal$ presentes. 

V - identificar o eleitor G cotl'cgw: o comprovante de votaçllo; 

VI - substituir o Presidente, de modo que haja SCIIlprc quem 1C$ponda pessoalmente pel111 
ordem e rcgulatldadc do processo cleitoml, ca.bendo-.lbe:s ainda, nssinar a ata da eleição. 

Parigafo ÚJLico, Nlo comparecendo o Presidcme ató as O?hJOmirl, assumirá a Ptcsidencia, o 
QU wn dos Suplcmcs índicados pelo Comisslo E$p«:ial. 

.Art. 2D. Compew aos componentes das Mesas Roocpt(ITTIS: 

l . cumprir as normas e proccdim.ento estabelecidos pela Co-mjssão Especial; 

U - ~gismu- a i_mpugnação dos votos apr-cscmados pelos fiscais nn a.ta e proceder a oolheiia. 
do vn.to cm~; 

m . vcri:ficw: a uma de lona e o IJllltérial ncocssário pan,. a votação, antes d.o ínJcio da eleição. 
e, em caso de in egularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Comelh.o Municipal d.os 
Direitos da Criança e do Adolcsce11.te • CMDCA. tci.mando as providencias cabfveis; 

IV - c:um,i,rir 8~ dcmtri~ ubrig~ qw: ihe:s forem &tribuídas. 
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Capítulo V 

DAVOT Ç Ã O 

Art. 21. O proccs..so de csçolba será fiscalizado pelo Mini~tério Público, pela Comissão 
Especial e pelo Co~tho Munícipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

§ r. Pude,'ão pen.,wtecéc ne.s s.;ça.,,, de W>te.çilo, no rná>timo, OS (cin.:o) ~ ..,;1r.; .,1..s,., 
fiscal do candidato, membros do Conselho MuoJc:ipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente • CMDCA. repre,;cntante de:, Minj:;tório Públioo, além dos membros da Mesa 
Re,ceptora. 

§ 2•. O C1tndidato ou pes._- pc,r elo desie,,11d11 a representll-lo, que por qualquer at.!lo ('li 

omissão vcoba • tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos tra.balbo,,, será con"idado pelo 
Prc$idcntc da Mesa Re,cepwn,. de Vot~ a $e redtar do local, scm pn,jutw da posterior 
aplicação de outnis sançõeS doeo= de llll condu1á. 

Art. 22. Setil.o obsCIVád0$ na votação os seguintes proeedimentos: 

I - o eleitor, ao apresemar-se na Scçilo e antes de iidenuu o recinto da MC$0. Receptora de, 
Votos, <levetá postar-<se em flla: 

ll - admitido a adc:ntnu-, o eleitor apn::scntará seu doe-to de ide,uificaç.llo oorn foto ,\ 
Mesa Receptora de Votos, o qu.l poderá ser examinado pelos fiscais <IM ca.ndidãtM ou pelo 
repres.."nlant<> do M inisl.Olrio Público; 

m - o componente da Me$& lcx:á.lÍZBtlÍ o cadastro de elcitows da uma e no caderno de volaçll"o 
o nome do eleitor e o confrontanl. com o oome COn$UIJ:rtt: no docw::mmto de identmcaçaB.o; 

IV • não havendo dúvi~ sobre a identidade do eleitor, sem ele convidado a apor sua 
assinatura o;,u impoessão digital no caderno de votação; 

V - identificado, o eleitor será insuuldo wbrç a fonna de dobrar a ci!dula após a anomçlo do 
voto, bem como a maneira de colocá-las na uma dic lona; 

VI - cn!Tcga da oédltla abena ao eleito , 

VU - o elei ior será convidado " se dirigfr à cabina paia preencher a oédula de vot&Çllo. após 
prec:nchcir dever:á dobrar a cédula; 

VIU - 110 sair dn cabina, o eleitor depositru'II a cédul11 na uma de 101111, fà7.cndo-o de maneira a 
mostrar a parte rubri.cada ao mes:ãrio e aos fiscais dos CàDdidatos, para que vcrifi.quern, sem 
n<:la tocar, se nllo foi substilulda; 

IX - se a c6d.ula não for a mesma. o eleitor s:cní convidado a voUar á cabina e a tmzer o seu 
·voto na cédula que recebeu; 

X - caso o eleitor nlio queim retotnM à cabina. sem anotnda na ala a ocon:Cncia. ficando o 
eleitor retido pela Mesa R«.eptora dê Vol(k$, com imediato acionamento da Comisslo 
Especial e do Ministério Público: 

XI ~ se o eleitor, ao roccbcr a Cêdule.,, ou durante o ato de votar. verificar que se. acha ras~ 
oo de algum modo viciada. oo se ele, por impru~nc:!a. imprevldeD.c!a ou !f1D.on1ncia, 111 
Íliullliar. e:stnlll>\I' Ou a&SÍnálár erradamente, nllo podem pedir outra cédula ao mcsàrid. que 
sen!. imediatamente, inutili_udo. à vista dos p,:esenles e sem quebn,. do siailo do que o eleilOr 
nela haj.e. indicado: 

XII - após o dq,6$ito da cédula na uma de lo.na. o mo,s:Ario devolverá o docwnenlo ~ 
identificação ao eleitor. 

Pariiirafo ánico. Caso nocessé.ria a inutilização de oédulas de votação poc erro do eleitor que 
,roliciw nova ~ula. o fato deverll sec resistrado esse fato, com. o recolhimento e 
àltrulzA::namento da cédula inutilizada cm se-pa.rado, nela Grifando a t>,q,rcssão 
' 'tNUTILlZAIX>ff ou sim,ila•: 

Art. 23. JU a.ssin,mu-as dos e.let1ores Séri!lo recolhidas nos. eademos de votação, os quais, 
juntamm:,tc com o rolatório final/ata da eleição e o materíal restante scrilo cot,,,gues no local 
de,ri_gw,do PI"" a.pw:t,Çl(J, 

§ 1°. O transporte dos documentos do proc"'5..so de c.'ilCOJha será providenciado pela Comissão 
t-:Speeial ou pessoo que esta dcsl(l)\lir Pfl.1'11 e~fe lím; 

§ 2". Cabe à Comi!'i!iAo Especial garantir a segµmnça dos encarregados do transporte das urnas 
até o local de apuração. 

C111pft lo VI 

DAAl'URAÇÃO 

A.rt. 24. A al)\lnlÇ30 dos votos ocomer6 imediatamente pó o recebi o,ento das urnas no local 
designado para cscru1fnfo, observados no q uc couber, os p.-occdimcntos previstos ,_ artigos 
I S9 a 187 do Código Eleiloral e o disposto oesu. Resoluçlo. 

f 1•. /\ apu.mção será feita por meio de uma Junta Apumdora em número de 03 (três) 
01,cmbro.,.. mai, 02 (dQi~) auxiliares po·r- seção eJeitQta.1 ; 

§ 2-º-Haverd 01 (urna") Junta Apuradora para cada 02 (dúa.S) umas de lona; 

§ 3•_ No curso dos trabalhos, todos os membros das Juntas Apuradoras e respectivos 
awúüa,..,. ,o0mentc-poderiio portar e ulili:<ar e.wt.. esfi:rosn,fiea d.e e.,,; V<:tmclha: 

§ 4•. O rcpn::sentantc do Mínistério Público ocni. notificado para participar do ato de que ttatn 
o caput "' os candidatos e = fiscais- crodcnciadoo sel'ãO convocados para a.co.mpanhar os 
proeedimemos relativos à apuração; 

§ s•. As Junta$ d<> Apwação proccdcrilo da ,cguintc )-(uma: 

1 - r=eeb..dlo O$ docum""lõll da wlaçlo, examlnàtido SUá idooeidt.de e regul.mdade. inclusive 
quanto no funcionamento normal da Sc:çlo; 

Ifl - resolve~ todas a, impugnaç,!e$ e incidentes verificados durante os trabalhos de 
apuração; 

IV - registratão todos os procedimentos e ocon!ncias em ata esp«,lfica para tal. 

A rt. 2!!.. Senlo coI11lidc,,ada$ válidas m cédulas que ~nderem ao modelo oficial. 
conforme estabelecido no wput do art. 9'" désta Resolução. 

§ 1•. Serão nulos para todos os efeitos, os votos: 

1 - que contiverem o número e/ou nome elou apelido de amd.idatos inexistentes na regional; 

ll - dados a candidatos i.nctegívcis ou ni!O regislrados pru-a concon-er ao pleito el.eitoral; 

UI - d;,s cédula, que não estivem11 dçvi,;huncnte robricada$, na formo. prevista. na pre:seme 
Resolução; 

IV - que tomem duvldo$A. a vonladt: do eleitor; 

V - das cédulas qu.o scJam ilcgivcis ou contc-nham ca.-act= C$tra.nhos ao id ioma Pátrio; 

VI - das cédulas que contenham ras\lnlS que impeç.am o reconbocimen10 do n(lm.ero ,:11'011 
nome e/ou apelido do caodidato; 

VU - ÔBll códula.s que contcnhaJn mai$ de um n.ome de candidato à cleiçlo. 

§ 2•. Em caso de dúvida qW1.11to à validade do voto, <ie,,en!. se:r imediatamente s.c-iona.da a 
Comis~o ~pecial e notificado o rq,re:sentante do Minimrio Público. 

Art. :Z6. A apuração dos ..atos ocorrerá num local único, espccía.lmeate ddisn.ado pa,a !AI, da 
seguinte maneira: 

1 - reti:rando-isc o lacre das urnas, na presença dos candidatos ou seus fiscais, do Ministério 
Público o dos demais escru.tinadorcs; 

ll • contar as cédulas depositadas na uma; 

.m - desdobrar as cédulas, uma de cadll. vez, nume:ra.ndo-as sequencialmente; 

IV - lec os votos e opQr , nas cédulas. ll$ expl'eS.$Õe$ "em bronco• ou "nulo", $C for o caso, 
-cclhendo-,:;e a nibrica dos merrlbros da mesa zecepton; 

V - prccncl:le. no mapa de apuração o nCUru:co de votos recebidos pelo candidato e/ou digitar 
no $ÍSle.tnll de apurnção o número e/ou n.mne e/ou apelido do candidato; 

VI - após con:fcciiocia, sn-var a mídia com os dados da vota.ção da seção especifica. 

1 1 •. As cx:on&icias relativas às cédulas somente ]ioderão se:r susciU\das nessa oportunidade: 

§ 2•. Os membros da Junta Apuradoro. e seus auxiliares somente desdobrarão a cédul:i 
sq,'1..linle npós n confinnaçlo do regi~ da oédnla anterior na uma; 

§ 3•_ Os eventuais em>s de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for comandada 111 

confirmação final do conteúdo da cédula. 

Art.. 27- Verificada a nlo co=spon~nci3 cn!Tc o número sequencial da ehlulil. em apuração e 
o apresentado pela uma, deverão os escrutinadores: 

I - emitir o espelho parcial de ádulas; 

ll - coml)lll'IIJ" o conteúdo das ctd,das com o do espelho ptuciiil, à partir da. iilli.mi!. cédula até o 
momento em que se .iniciou a incoinc-idtllcia; 

m - comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas JDCOinc!denies e retomar a 
npuraçã<,. 

Par,rrafo ú.a.ic,o-- Havendo motivo justifica.do, a critério da Junta Apuradora., a apw:açlo 
poderâ - reiniciada, ap.agando-~e todos os dados da Seção a1é emlo registrados. 

Art. 28- A incoincidência cntte o número de vo1antes e o de cédulas apurada, nAO COD5tituiró 
motivo de nulidade da vota.çia. desde qu.e não resulte de fraude comprovada (Códii:<:> 
Eleitoral, an. 166, § I"). 

§ 1•. Se os membros da Jun1a Apuradora entenderem que a incoi.ncidencia resuha de fraude . 
senl. imed.iaram.en.te actorwla a Comi.ssao spcçial e notificado o ~cntmtte do Ministério 
l'6blico; 

§ 2•. CAw n Comi$$lo Especial entenda necessário anular a votação de uma dctenninadlil 
uma, detemrinani sua apun!911o cm scpamdo e recorrerá. de oficio para a plcoári.a do CMOCA. 

Art. 29. Conclulda a contagem de votos, os membros da J"uma Apumdora pn>vidcn<:iàtãO 111 

emisslo do boletim de wna em 03 (três) vià$-

§ t". Os boletios de uma =ão 8$$ÍW1.dos pelos 03 (11!:s) membros da Junta Apuradora e pelos 
02 (dois.) auxiliares e, se ~ pelos fiscais dos Clu;tdide.t0$ e pelo representante do 
Ministério Público. 

§ 2". Ape:nas os bolctin, ili: urna podetllo S<!<l'Vir como prova post.,rior perante o CMDCA 

Art. 30. O encerramento da apuraylo de UID!l · eçl!Q con,,i~rá na emissão do boletim de uma 
oom 0$ =ultados. 

Art.. 3 1. Conclnida a apuração de uma uma e ante3 de si:: ~ à $ubs,eq11e-nte, M cédulas 
serio recolhidas em envelope cspccial, o qual senl fechado e lacrado. assiro permanecendo íll"= 
10 de janeiro de 2020, sal.vo se houver pedido de reconmgcm ou recurso quanto oo seu 
conteúdo. 

Art. 32., Apuradas todas as umas, a Comissão pcciál receberá o =u!tado das p!Lnilhas ® 
apuração e, nlo havendo i.mpugnaçlles ou recu=, ~ a totalizBQãO dos votos por candidato. 
lavrando a ata respoctlva 

Art. 33. Rc:sotvidàs &$ impugnações apresentadas durante a votação, a Comissão E.speci 
divulgará o resultado da eleiçllo e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente • CMDCA, proclamará o resultado da eleição, que será posteriormente publicado 
nos órgãos oficiais. 

Art 34. Após a proclamação do resultado os amdidatos poderão apreseD1ar impugnações, que: 
scrao de<:ididas pela Comissã<> Especial., após ouvida do Ministério Público. 

Parígnfo iínieo. Caberá recurso, da decisão da Comissão Bspecial ao Conselho Municipal 
dos Diieitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, imediatamente após a. decisão. 

Art. 35. Os pedidos de impugnação referentes ao resultado geral da eleição ou face 
propaganda irregular de candidatos. deverão ooocrcr no prazo máximo de 02 ( dois) dias após a 
publicação oficial do resulwlo, devendo o Consclbo Municipal dos Direi.los da. Criança e do 
Adolescente CMDCA decidir, em reunião extraordinária especialmente designada pera este 
fim, no prar.o máximo de 05 l cinco J dias. 

Pari.grafo llnlco. A decisão do GMDCA será precedida de parecer da Procuradoria Jurídica 
do Municlpio., com notifi(:8\:ão pessoal do Ministério Pôblico. 

ArL 36. A pendência do julgamento de recursos não impede a divulgação do resultado da 
votação. que deverá. no enlanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de alteração. 

Art. 37. Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDCA dar ampla publicidade ao resultada 
final da eleição, sem prejuízo da retificação das publicações anteriormente efetuadas, caso 
necessário. 

Capf1u o VIl 

DISPOSIÇÕES HNAIS 

Art. 38. Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de uma mesma Regional, 
serâ considerado eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 11 n 
Art 39. Serão considerados suplentes dos candidatos eleitos todos os demais candidato!; 
pertencentes à mesma ~gioruil que não forem eleitos. na ordem decrescen.te de votação. 

A.rt .W, Ao final doo trabalhos, a Juma de Apuração e seus awàliares pm:ncherão os 
relatórios por regional (mapas da apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em 
duas vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos os componentes da ~ferida Jwrta, 
fiscais dos candidatos qoo estiverem presentes e pelo representante do Ministério Público, oo; 
quais constarão, pelo menos, os seguintes dados ( analogia ao disposto no art. 186, §1° do 
Código Eleitoral): 

1-o número de votos apurados diretamente pelas umas; 

II - as umas arru!adll~ e as não apuradas, os motivps e o número de votos a.rtulados ou não 
apurados; 

m -a votação dos candidatos por regi0118l, na ordem da votação recebida; 

IV - as impugnações apresen.tadas às JlllltaS de Apuração e como foram ,:esolvidas, assim 
como os recursos que tenham sido intetpo5tos.. 

Art 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, com consulta à 
Procuradoria do Município e notifi• ~ do Ministério Púb1ico, 

PadreMaicos-PL 01 de abril de 2019. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DJREITOS l>.4 CJUA ÇA E J>O 1'.DOU:$CENTE D"ll. 
PADRE MARCOS - PI 

RESOLUÇÃO 11• OQ2/2019 • CMDCA 

Di.spõe sobre a,, oondutaS vedadas aos(às) 
cendidlltos(as) e n.-speetivos(o.s) flscais durante o 
Proccuo de l!scólha dos Membros do(.s) 
Consclho(s) Tutclar{c,o) e sobre o procedimento de 
sua apuração. 

O CO ELBO MUNICIPAL))()$ DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEl\o"TF. 
,(CMl>CA) do M\llli<;lp io do: Podn: Maroos - PI. oo uro de suas üribu.iQ6cs conferidas pela Lci 
Municipa!1 ri" 55ôn015 de :2:2 de junho &, 2015, bem como pelo an 139 Lei. FedA!ral n" 8.069/90 
(B:ilalUto da Crian91' e do AdQlc=u:) e pelo liit. 7°, da Reso11i1Çlo CON/\NDA n• l 70/ l4, que l_hc 
oonfo,cm a pn::.sidancia do Processo de Esco.lha dos Membros do Conselho Tutelar e, 

CONSWE.M.1"100 que o art. 7", §1•, letm uo", da Resoluçio CONANOA n" 170/1 4, dispõe que à 
Comi!<$Ao Eldtoral do CMDCA c.be definir as condutas permfüdas e veda.das aos(âs) 
cand(dat~as) a momb1V$ do{$) Conselho(s) Tutel&t{es); 

CONS'O)ERANl>O, ainda, que o 11.1t. 11, §6°, ineisos Ili e IX, da Resolução CONANDA n" 
170/14, apontá 1Jlmbém se, atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar e dcc-,idi.-, cm 
primcim in$tfu,ciá adntlnistmtiva., o:s pedidos de iropugnaçlo e outros incidentes oconidoo n.o dfa da 
v(11B.Çilo,. bem como re-solve:r os~ omissos. 

RESOLVE: 

ART. 1• • A campanha dos(as) carul.idatos(as) a meniblos do Çoo,;clho Tutcla,é permitida SOD'ICDIC 
e.p6s o pubUcaçlo da lista final dos(as) candidatos(as) habililados(as) no Prooc:sso de Eu>olha e seni 
er,c;emda a meia noite da véspera do dia da vou,ção. 

ART. 2° • Serão oonsidenidas condutas VEDADAS aos(às) candidatos(as) devidamente hllbiliw.dos 
ao Processo de Es.oolba dos membros do Co,ucibo Tutelar de 2019 e a.os seus prepostos: 

DA l':ROPAGANOA 

J\.)oíerwcr, pwroeteo: oi.t solicita, dinheiro, dádiva. rifa. sorteio ou v~gem de qualqi.wT natun:m; 

Jl)perturt>P- o ws,;cso público, com ~ ou ab~ de instrwnentos SOOOtoiii ou sinais 
!1<'6-~cos; 

C)fazer popaf!àlldâ por roclo de Impressos ou de objeto que pessoa inc,cpcricntc ou rustic:a possa 
oc;mfuOOir com moeda; 

Lei Muhl~I n• 550,la)l5óo 22 d tunhO<le :.01$. 

D)prcj oo:ica.r a higiene e a csu!tic:a utb&na ou de=peiw po~ municipai~ ou que impliqu,:m 
quDlquer resàiçlo de direito:. 

E)calunlat, difama., o.:, iojuriar quaisquer p,.uoas, bem como órgão, ou entidade,, que ""crçam 
autoridade pübli.ca; • 

l")tuer ~sanda de qualque, natun:n,, que fm: veicu:ladà. por roélo de picbaçlo, mscr-iç4o a tinta., 
'f"IJ<áCió de ~- ~s. lllixas e assemelhados. nos bens <>ujo uso dcpcada de oesslo ou 
pennissão do Poder Público, ou que a ele pencnçam, e nos de ..so comwn (cinema. clubes, lojas, 
«miro• comerciais, templos. ginásios. esúídio:s, ainda que de prop:ried.,ic privada). inclusiYc postes 
de fü1mi~ p(abUca e sinal[uçlo de tráfego, viadLrt.os, pnssarcla:s, ponte..,~ de -,rubus e 
oull""OO, cq_uipamcm.oo w'bànos; 

O)colocarpropaganda de qw,lque, nahm:::zá em MYOl'C:! e, nos jardins locati~ = área$ P,:,bliéás, 
bein como em 111=, cetcas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes causem dano; 

B)Jmc,r propagandn mediante o utd(J,WS, sujeitaod<).se a empresa =ponsilvd e candídato,(11;5) • 
imediata retinida da propiçanda imigular. 

DA CAMPANHA PARA ESCOLHA 

A) ~=iotu~r, utilizar ou dl~tribuit por oomit' ca:Ddidato(a) ou oom a sua autorização, Càmiscus, 
dlaveitodl, bonts, eaM(aS, bo:tndes, cesta básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporciona.- vantap,m ao(à) cleitot(a); 

B) n,aliza, &howmlcio e ~ ~o para proino,çao de ca.ndidatos(as), bem como 
~nlaçilO, _,.,.,ne,ada ou não, de artist.u com a finalidade de anima.- <>omlcJo ou reuruao de 
~nha; 

C) Ulilizllr moo eléffl<:<)5 em carnpanha. =octo pnra • :sonorimçao de anúneio de oomieios; 

D) ~ sirobolos, r,-s ou i magcns, associadas ou semelhantes à:s =~eadas por órgllo de 
!lO"cmo, empresa pública ou sociedade de economia mista: 

t:) e[ctuar qualquer tipo de pagamento em 1rt>éa de espaço pc1t11, a veieolaçlo de propasi,nda cm bens 
pé11Ículates, cuja. ccsdo deve ser espont!nea e graiui~ 

F) contratar ou ulilmu. mndii. que: ém. ,egime d,: voluntariado, de criança,, e adolescentes p&nil 
d~tribuiçlo de material de ampanha iom vias públicas. .-csidencias de eleitores e estabeleciment05 
come.reiais. 

.NO J>IA DO '.PROCESSO DE ESOOLIIA 

A) usar alto-falantes e amplificadort:s de som ou promoyer comlcio ou carrea.ta; 

'
B)arrcgim.cnnu- ol.ertor oi.t fQC< propaganda de boca de um&; 

C)llté o lérmino do horário de votaçlo, con1ribui,, de qualquer forma. pam aglomcn.çao de ~ 
portando '1<:SIUário padronizado, de modo a carac.tcri7:a, manifosmçllo coletiva. com ou M:m 

utiliUQao de ver culos; 
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D )fomccer aos(às) clcíto<={aa) transpom: ou n:foiçlles; 

E)doa,. ofereoe<, prometer (>li cnm::g,,r ll<l(à) clcitor(a), oom o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
·vantae<:m pcS5óíi.l de qualquer natWV".a, io.clmivc cmpn,go ou função pública, dosóe o remiro de 
C'111didawnt att o dia da clc:ição. ioelusi~ (eal:'IAÇko de fufrágio); • 

F)pe.dronimr, nos trabalhos de votaçllo, o =~o do~"'!) ..,ü!i(,uas) l'C!lpccli.'05(as) fiKais. 

DAS PENALIDADES 

ART. 3" • O dc::s=peito • rearas apon~ no art. 2" desta R""oll>Çlo """'°"'.._,. inido,,,eidadea 
nwral. deixando o(a) eondidato(a) piaSSlvel & impusnaçll.o da candidatwu, por co11ta <Jai 
inob$ervlncia do roqui•ito pi'CYlstD no an. 133,, in.:iso \. da Lei Federal nª 8_069/90 (E:stntuto dlll 
CriMça e do AdolGS>CC.,.tc)_ 

DO PROCEDJME•NTO DE ;\P .RAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS 

ART. • • - Qualqw::r cidadlo ou eandidàto(a) poderá ~,ar à Comi$51o Eleitoral do CMDCA 
~ 1quele(!l) que infringjr u normas C81abeleeidM por meio 4sta RO$Oluç,llo, instruindo a 
represcnttlÇI.O eon, p,ovas º" indicio• de provas da inftaçlo_ 

Par:llip-afo 6.nko • C.be à ComiMllo Slei10ral do CMDCA registrar c Comccc:r protooolo ao 
re~tante. com envio de> cópia da mp,esentlilç,4o ao Mi.nisttrio Pút,Jico_ 

,un-_ S" - No ~A de 01 (um) dia contado do rc:ccbimcnlo da noUçia da infração il8 condllbt.5 
vedadas previstas J>e$IA Resol.u~ a Comi~ Eleitoral do CM.OCA dic:vc:m insta,.,rar proccdimcma 
adminirmutivo parn II devida opuraçao da $Wl ocontru::ia, cxpc:dindo/4c noti6eaçlo ao(à) (i,.ftluor(a) 
para que, se o dcscjnr. sp.=c:lllc: defesa no prazo de 02 (doi•) dias oonmdós do reoebimemo da 
notiflcaçllio (art. 11. §3º, inciso 1. da RcsolUÇl!O CONANDA n• 170/1 4). 

Parigr.C<> úlliw • O proe,adi mcnto admini5111ltivo tãmbém podem lle< instaurado da oficio pela 
Comissio Elcitorál do CMDCh, assim q"" tomar oonbccim=to por q~qu,er m,.io, da prilica da 
infi:açllo_ 

AR'(. 6º - A Comisslo Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias do término do 
prazo da defesa: 

l • ""'!uivar o procodimet1to od:mi~tivo so entende< n.llo confilJW'lld1& à infraçao ou nlo houve,: 
provu ouficicmtc,; da au.torl-. noti.6eando.se pe.uoa!mcntc o rcprcscntado e: o -™'te. ,e for o 
caso; 

O • delemi.lnar a produçlo de prova,; cm rcunilo designada 110 mAxJmo em 02 (deis) diaa C0<1tados 
do dec,urso do ~para delesa (art. li.§ 3º, inciso 11.daResoluçl'.o CO ANDAn• 170/14)_ 

li 1• • No = do inciso n &tl()ta. o N'lprescntantc sçnt intimado pcno&lmente a. 'l"""'nclo, 
comparcoc< à rcunilo (l.,,ignada e c~t\laf sustenlaç5o. oral ou po< cscrito, à hã w prova., ., 
argumento$ apresentados pela defesa; 

§ l º • Ap6s a m,,.nifc,;,taçllo do n,p=;c:ntanlC, º" m..-o m eus.aocia dc$t"• será facultado aa 
n:.pr.,.,mtado;, ;,G,t,,... susteotaçlo, oral 01il por escrito. por si ou por ~nsa« constiruldo; 

1 3º - Evcntnal a...encia do n:~ntantc ou do ~YéSCRtado n.llo impedem II n:alim,;ão da r,:união a 
que, se refere o inciso JI supra. dc5>Clc que tenham sido ambos notifieados para o ato. 

ART. ,. - Fin.,li:u>da a rcllDillo dcs(gnadà pia.ta o produçao das provas indicadas pelas par1cs, o, 

Comissão Elcitoml cleeidifá. f.mdamentedameo.te, cm 02 (dois) dias, notificando-se. em ilJU'(II pnizo. 
o(a) N!prss,,n1ado(a} e, se o caso, o(a) reprcscnú.n1e. que (erilo l@mb<!m o mesmo Jl<IW' piu& interpo.r 
"""'11$0, sem efeito SU$pa,$ÍVO, à Plenária do Conselho Municipal dos l)i"n,itos da Criança e do, 

Adolc,iccnte(art 11, § 4º, &Rcsoluç:llo CONANDA n• 170fl4)_ 

§ 1 • - A Pl.cmirin do Con,;elho Munioipel dOd: Direito,) da Criança e: do Adol....ce:nte decidirá em 02: 
(doís) dias do u!nnino do praz,o do i11tcrposiçao do rec:urso. reunindo-se, se: prceiso for. 
cxtrt0tdinatiamen1e (art, 11, § 4", da Resoluçlo CONANDA n• l70/l4t 

§ r - .o Julgamento do rççu<50 ll<'nl obscrvBdo o m=no p,ocedimento indicado no an. 6º, §§ 1 • 11 

3" da JI=>Cnlc Resolução_ 

ART. 8' - Caso seja cusado o resistTo da candidarura, cm havendo tempo l\61:>il , o nome do 
candidato ~o scnl. cxcluido da ccldult. eleitoral ou da prosnmaçlo da uma clctTõnica. 

P•nl8)1fo iíoico • E!m ólo havendo tempo hábil pan, cx,;luo;iló do !>01'!~ do candidato cassado da 
c6duJ.a eleitoral ou da prognumt~ da ,mia e]:et,Oníca, os votos a ele por,,cntura wooitados serão 
oons,de.-.dool nulos. 

ART- 9' - O(A) representante do Mfnist,írio Púólioo, tal qual detcunimi o art. 11, § 7", da Resoluçllo 
CONANDA D" l 70/14, deverá ser cicntifieàdo de 1odas as decis&s da Com.is.slo Eleitoral do 
CMDCA e de sw, Plenárlt. no ptUO de 02 (dois) dias de sua prolaçclo. 

ART. 10 - o~ prazo$ previ,tos DQ arL 3• ""1."'irllo n regra do llrL 1n do Código de Procc..a Civil 
(Lei Federal n• 5Jl69, de 1 J/01/1973). 011 seja. ""'1izar-so-lo em dias úteis. da5 06 (seis) às 20 
(vlnte)bo= 

D.A PllBUCl-OADE DESTA RESO ÇÃO 

A,RT. 11 - Para que o teor ~ R..sol~ ~j,a de conhooimcnto de todos oo munícipes e 
candidato,;(""), ela. deve<! ter aro pia publicidade. sendo publicada no Díário Ofieóal do Mllniclpia 
ou meios equivalentes, ai~ de ser afixada em locais de grande aCCS$ó Ili:> público e noti.<:iada em 
ridios, jomais e outros m"ios de divull!JlÇRO, incl~ ive e se possfvel, pela lnterm,t_ 

l"arigrafo ~nico - O Conselho Municipal dos Dire1ios da Criança e do Adõl=te dãri :11'.l\pla 
divul~ dos lClef<>nes, enden,ç,os eletrônicos e locais onde podc:rilo ser mcami"'1ada$ denúncia. 
de violaç.lo das rcgns de: campanhn; 

ART. 12 - A fim de que ~as) candidatoS(as) oAo aleguem desconhecimento do loor de$111 
Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fàrt reunUo ço,n eles(lls)""' 02 (dois) momen~ do 
Proccssó de Escol.ba dos Mem~ do Co.,.,.lho Tutelar: 

A)w,tcs do inicio da çampanha, tão logo seja pul,l}auia n telaçlo dos(a.,) candidatos(as) 
in....,ritos(as) e coosidcmdos(a:s) h11bilítados(u) • art. 11, §§ s• e 6ª, da Rtsolução CONAND/\ n• 
170/14; 

B)na ~"' do di.a da~-

Parágrafo moo . Em ~ uma dessas reuniões, sera lavrado Tenno ~ Compromisso, assinada 
po1 todo9;as~ candidatos(as) a Membros do Qmselho Tutelar e integrantes da Comissão Eleitoral, 
oo sentido de que as regras previstas nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob pena de 
impugnação da candidatura (art. li, W, inciso~ da Resolução CONANDA n~ 170/14} 1 

Padre Marcos - PL 01 de abril de 2019. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO MX>lESCENTE CMDCA 

Avenlda ~ de Moura Leal 200- -64680-000 -fone:(89) 3431 11n 

PADRE MARCOS PIAUI 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDITAL Nº 01/2019 

O PRESIDENTE 00 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE DE PADRE MARCOS PIAUI. no uso da 

atribuição que the é ooníerída pela Lei Municipal 550/2015 de 22 de Junho de 

2015, torna públíoo o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo 

de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o 
quadriênio 2020/2023, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 03/2019, do CMDCA 

do referido Município. 

1. 00 PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Prncesso de Escolha em Data Unificad.a é disciplinado pela Leí n"' 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado.lesoente), Resolução nº 170/2015 do 

Conselho Nacional dos Dlreitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 

assim como pela Lei Munlcipal 550/2019 e Resolução nº 01/2019. do Conselho 

Municipal dos Direitos da Crian.ça e do Adolesoente de Padre Maroos Piauí, 

sendo realizado sob a responsabilidade des1e e fiscalização do Ministério 

Publico; 

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o 

sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do munícípio, em 

data de 06 de outubro de 20119, sendo que a posse dos eleitos e seus 

respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de janeiro de 2020; 

1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e ampla visibilidade, 

ao Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar 

para o qua.lriênio 2020/2023, toma público o presente ,Edital, nos seguintes. 
'

termos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
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PADRE MARCOS PIAUÍ 

2.1. O Conse.lho Tutelar é órgão pennanente e autônomo, não jurisdicional. 

encarr,egado pela socie dada de zela.r pelo cumprimento dos d ireitos da c riança 

e do adoles.cente, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela 

comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 {uma) 

recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com 

os demais pretendentes; 

2 .2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de fbrma colegiada, o 

exercício das atribuições contidas nos a rt . 18-B , pe.r. único' , 90, §3°, inciso li, 

95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei n" 8 .069/90, observados os deveres e 

vedações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei Municipal nº 

550/2015; 

2.3. O presente Processo ele Escolha dos membros do Conselho Tutelar do 

Município de Padre Marcos Piauí, visa p.-eencher as 05 (cinco) vagas 

existentes no COiegiado, assim como para seus respectivos suplentes; 

2..4. Por torça do disposto no art. 5°, inciso li, da Resolução nº 170/2014, do 

CONANDA. a candidatura deverá ser individual, nêo sendo admitida a 

com posição de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBR.O 

DO CONSELHO TUTELAR: 

3.1. Por força do disposto no art. 13 3 , de Lei nº 8 .069/90, e do art. 20, da Lei 

Munfclpal nº 550/2015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Reconhe<:Jda idoneidade moral; 

b) Idade igual ou superior a 21 {vínte e um) anos; 

e) Residir no munic fpio a mais de 02 (do.is) anos; ... 
d) Estar quites com as obrigações eléllorals e no go~o de seus direitos 

polí tíoos; 

e) Ensino Médio completo ; 

t) ,Estar quites oom as obrigações militares (para candidato"' do sru<o 

masculino); 

g) Não ter sido penall.zs.do com a de$tituição da fur,çêo de membro do 

Conselho Tutelar. no perfodo vígente: 

h) Não exercér menôeto político; 

J) Não estar se.ndo pl'OCe9$8dO c:nminalmente no municipio ou em qualquer 

outro lugar deste pais; 

J) Tet" d isponib ilidade d e tempo. sem acúmulo de cargos; 

1) Está no pleno gozo das aptidões física e menlal para o exercido dO cargo do 

Con$elheíro Tutelar. 

3 .2 . O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da 

candidatura. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1. Os membros do Conselho Tutelarex.eroefilio suas atividades em regime de 

dedicação exclusiva. durante o horário previsto no art. 41 da Lei Municipal n" 

550/20'15 para o funcionamento do órgão, sem prej uízo do atendimento em 

R>gime de p lantão/sobreaviso. assim como da realização d e outras d iligência e 

tarefas Inerentes ao órgão; 

4 .. 2. O 11a·1or do vencimento é dê 01 (um) salârio mínimo, valor este 

correspondente a 40 (quarenta) noras semanais; 

4 .3 . Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servld~r munlclpal, poderá 

optar entre o valor da remuneração do cargo de Çonselheiro ou o valor de seus 

=ncimentos, ficando-lhe •garantidos: 
... 

a) O retomo ao cargo, emprego ou função que exercia , assim que findo o seu 

mandato: 

b) A contagem do tempo de serviço pani todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1 . São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 

companheiros, a inda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta. 

cofateral ou por afinidade, até o teroeiro grau , inclusive, conforme previsto no 

art.140, de Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA; 

5.2. Existindo candidatos impedidos de stuer num mesmo Conselho Tutelar e 

que obtenham votação suficiente pera figurarem entre os 05 (cinco) primeiros 

fuga.res, considerar•S&-á e leito aquele que tiver maior votação; o candidato 

remanescente sef'á recfassif!Cado como seu suplente imediato, assumi.ndo na, 

hipótese de vi;icãncia e desde que não exista impedimento; 

5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro Melar em relação à autoridada, 

Jucltclárla e ao representante do Ministério Púbfloo com atuação na Justiça da 

Infância e da Juventude da mesma comarca; 

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o 

membro do Conselho Tutelar que: 

a) tiver mais de um mandato no refendo Conselho; 

b) tivei- exercido o mandato, em regime de prorro90ção, por período 

ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio, 

6. DA COMISSÃO ESPECI.AL ELEITORAL: 

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá, 

no prazo de 1 O (dez) d ias, a contar da publicação do presente Edital, uma 

Comissão E$pecial de composição paritária en~ representantes do governo e 

da sociedade civil, para a organização e condução do presente Processo de 

Escolha; 

6.2. Compete à Comissão Espacial El&itoral: 

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à 

relação dos candldatos Inscritos; 

b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam 

os requi'sitos exigidos. fornecendo protocolo ao impugnante; 

c) Notificar os candidatos impugnados, concedende>-<lhes prazo para 

apresentação de defesa; 

d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da Impugnação das 

candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente 

arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras 

diligências; 

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da 

campanha aos candidatos considerados ha.bilitados ao pleito, que fimiarão 

coml)IQmisso de respeitá-las. sob pena de indeferimento do registro da 

candidab.Jra, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na legislação 

local; 

f) Estimular e facilitar o encamlnhamento de noticias de fatos que constituam 

violação das regres de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem: 

g) Analisar e decidir, em primeira instancia administrativa, os pedidos de 

impugnação e outros incidentes oconidos no dia da votação; 

h) Escolher e di\/Ulgar os locals de votação e apuração de votos; 

f) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação: 

J) Notificar pessoafmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de 

todas as etapas do certame, dias e locai& de reunião e decisões tomadas pelo 

colegiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito à população, cbm o auxílio do CMDCA e do 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores. 
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1) Aplicar e oomgi,r as provas juntamente com outTos profissionais capacitados. 

assim ,como a divulgação dé seu resultado. 

6.3. Da$ deoisõe& da Comissão Especial Eleitoral cabera !'eOUrso é plenária do 

Con&elho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reuninli, 

em canliter extre,ordinário, para. decisão oom o má:>eimo de celeridade. 

7 . DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

7.1 . O P,rocesso de Esoolha pera membros do Conselho Tutelar observará o 

calend.irio anexo ao presente Edital ; 

7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Cri.ança e do AdOle&Cente. no uso de 

suas atribuições. 1$iré publicar editais etou ReSOluções aspeeflioos no Diário 

Oficial ou meto equivalento pera cada uma das fa$eS do p~ de escolha 

de membro$ do Conselho Tutelar, dispondo sobre: 

a) Inscrições e entrega de documentos; 

b) Relação de candidat0$ i1n$0rlto,: 

e) Relação preliminar dos candidatos considerados habllitados, após a análise 

dos documentos; 

d) Rf!llação definitiva dos oandldatos considerados habilftedos, após o 

julgamento de eventuais impugnações; 

e) data e local da capacitação; 

f) data e local da Prova; 

g) Dia e loceia de votação; 

h) Resultado pre1imlnar do pleito, logo após o encerramento da apuração; 

i) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais Impugnações; e 

Jl Termo de Poase. 

8. DA 1:NSCRIÇ.ÃOIENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

8 .1. A participação no presente Processo de Esoolha em Data Unificada lniclar

se--é. pela inscrição por meio de requerimento e será efetuada no prezo o nas 

condições esfabelec!das ne$te Edital; 

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede da 

Se«etana Municipal de Assistência Social onde li.mclona o Conselho Municipal 

dos Díreltos da Criança e do Adolescente de Padre Maroos Piau(. à Avenida 

José dle Moura Leal.20Q..Cent.ro Padre Marcos Piauí, em dias Oteis das oa:OOh 

às 12:00h horas e das 14:00h â$ 17:00h (ver anexo). 

8 .,3. Ao reallzer e inscrição, o candidato deverá, ob(jgatoriamente e aob pena 

de rndeferimenlo de sua ,candidatura, apresentai' original e cõpia dos seguintes 

documentos: 

a) Carl.eira de identidade ou documento ,equivalente; 

b) T ítulo de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa da última 

eleição; 

e) Certidões negativas civeis e criminais que comprovem nAo ter sido 

condf.lnadO ou estar respondendo, oomo réu, peta prática de inlí'8ção penal. 

administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho 

Tutelar; 

d) Sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as 

obrigações militares.; 

e) Comprovante de Endereço; 

f) CPF; 

g) Certificado do Ensino Médío; 

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos eeima relecionados 

será imediatamente comunicada ao candidato, que poderá supri-la até a data-

limite para inactição de candidaturas, prevista nellte Edital ; 

8 .,5 . Os d0Cl.lm1:mto& devertlo ser entregues em duas Vias para té e contrafé; 

8.6. Documentos d igitalizados serão considerados válidos, desde que também 

apresentados os originais ou exi:stent.es apenas em fonnato digital; 

8.7. Eventuais entraves à inscrição de candidatl.lras ou â juntada de 

documentos devem ser imedia.tamente en.camlnhados ao CMDCA e ao 

Ministério Público; 

8.8. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da 

inscrição são de total responsabilidade do candidato. 

9. ANÁLISE. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

9.1 . Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial 

Eleitoral designada pelo CMOCA efetuará, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

anélise da documentação exigida neste Edital, com a subsequente publicação 

da relação dos candidatos inscritos: 

9.2. A Comfssão Especial juntamente com o CMDCA emitira parecer favorável 

ou não, quanto a conduta de cada candidato; 

9.3. A relação dos candidatos inscritos sera encaminhada ao Ministério Público 

pera ciência, no prazo de 03 (três) dias, após a publicação referida no item 

antel"ior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO As CANDIDATURAS: 

10,. 1 .. Qualquer cidadão poderá requen,r a impugnação de candidato, no prazo 

de 05 (cinco} dias contados da publicação da relação dos candídatos inscritos, 

em petição devidamente fundamentada. com documentos ass,inados e 
enviados a Comissão Es,pecia1; 

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos Impugnados 

serão notificados pessoalmente do teor da impugnação, começando, a partir de 
.... 

então, a correr o prazo de 03 (três) dias para apresentar sua defesa; 

10.3. A Comiasão Especial Eleitoral analisará o teor das impugnações e ' 

defesas apresentadas pelos candidatos. ,podendo solicitar a qualquer dos 

interessados a juntada de document,os e outras provas. do alegado; 

10.4. A Comiasão Especial Eleitoral terá o prazo ele 03 (três) d ias, contados do 

término do prazo para apresentação de defeaa pelos candídatos lmp1.1gnados, 

para decidir sobre a impugnação; 

10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissã,o Especial E leitoral fará 

publicar edital contendo a refação preliminar dos candidatos habilitados a 
participarem do Prooesso de Escolha em data Unificada; 

10.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão fundamentadas. delas 

devendo ser dada ciência aos interessados, para fins de Interposição dos 

recursos previstos neste Edital; 

10.7. Das decisões da Comlssã,o Especial Eleitoral caberá recurao à Plenária 

do CMDCA, no prazo de 03 (três) d ias. contados da data da publicação do 

edital referido no item anterior; 

10.8. Esgotada a fase recursai, a Comissão Especial Eleltorat fará pubHcar a 

relação definitiva doa candidatos habilitados ao pleito, com oópi.a .a,o Ministério 

PÕblico; 

10.9. Ocorrendo fal&idade em qualquer informaçã.o ou documento apresentado, 

seja qual for o momento em que esta for descoberta, o candidato será excluldo 

do pleito, sem prejuízo do encaminhemento dos fatos à autoridade competente 

para apuração e a devída responsabiUzação lega!. 

10.10. Para os candidatos aprovados será oferecido uma capacitação sobre os 

direitos e os deveres constantes no ECA, sendo também obrigatória a 

aprovação na prova de conheoimentos específicos sobre o Estatuto da criança 

e do adolescente que será de fonna objetiva e/ou subjetiva; 

10.11, É obrigatório a participação com frequência 1 00% na .refenda 

capacitação; 

10.12. A capac,io;i,ção será de 16 horas realizada em dois d ias; 
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(Continua na próxima página)

CONSEI.JiO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOlESCENTE CMDCA 

Avenida ~ de Moura Leal 200- -64680-000 -fone:(89) 34311172 

PADRE MARCOS PIAUÍ 

10.13.Serà aprovado o candidato que obter nota igual ou e.upe<ior a 60% do 

teste q,ue terá o máximo de 1 O ,pontos. 

11. CONTEÚDO PR.OGRA.MÁTICO: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA Lei (8.069/90); 

• Lei Municipal do CMOCA-550/2015; 

* Conteúdo& pertinentes da Política da Criança e do Adorescente. 

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 

12.1. Cabe ao Poder Públlco. com a ,colaboração dos órgãos de lmp.rensa 

,locais, dar ampla divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da 

publicação do presente Edital, Incluindo informações quanto ao papel do

Conselho Tutelar, d ia , horário e locais de votação, dentre outra& informaçõe$ 

destinadas a assegurar a ampla partic ipação popular no pleito; 

12.2. É vedada a vinculação poHtico-partldé.ria das candidaturas, seja através. 

da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas 

de partido& polftioos, símbolos, slOgans, nomee. ou fotografias de pessoas que, 

direta ou Indiretamente, denotem tal vinculação: 

12.3. Os candidatos poderão dar Início à campanha eleitoral após a publicação 

da relação definitiva dos candidatos habilimdos. prevma no item 10.13 deste 

Edital ; 

12.4. A propaganda éleltoral em vias e logradouros públicos observará. por 

analogia, os limites impostos pela legtslaçAo eleitoral e o Códig o de Posturas 

do Municlpi.o, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos; 
;. 

12.s. Os candidatos poderão promover as sua& candidaturas junto a eleitores, 

por meio de deba.tEIS, entl'Etvi;,;taa e d i$lribui~o de panfleto&. desde que não 

causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular; 

12.6. As instiruiçÕes públicas ou particulares (escolas, Gamara de Vereadores, • 

radio, Igrejas ate.) que tenham Interesse em promover debates com os 

candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem apt,os a 

concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutalar; 

12.7. Os debate8 dever-tio ter regulamento próprio, a ser ap.re$$ntado peros 

organizadores a todos os partieipantes e à Comi»ao Especial Eleitoral 

designada pelo Conselho Munícipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência; 

12.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realiz;ação doe. 

debates, zelando para que sejam prnporcionadas iguais oportunidades a todos 

os candidatos nas &Yas exposições e respostas: 

12.9. É vedada a propaganda. ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral, (iomal, rádio ou televlsil.o) . faixas, outdOOI"$, camisas, 

bonés e outros meios não previstos neste Edital; 

12.10. É dever dlo candidato portar-se com urbanidade d'urante a campanha 

eleitoral, $8noo vedada a propaganda il'Teal ou in$1dlosa ou que promova 

ataque pessoal contra os ooncorrente.s; 

12.11. Não será permitido q1.1alquer tipo de propaganda no día d:S eleição, em 

qualquN local público ou aberto ao publico. sendo que a aglomeração de 

l)e$$0BS portando Instrumento$ de propaganda caracteriza manifestação 

coletiva, com ou sem utilização de veículos; 

12.12. A violação das regras de campanha impcrtará na cassação do registro 

da ce,ndidatura ou dlploma de po&Se do candidato responsável, após a 

instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido ao 

candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

13. DA EL.E IÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 
:... 

13.1. A eleição para oe membroe do Conselho Tutelar do Municlpio de Padre 

Marcos Piaul. realizar-se-á no d ia 06 d4I outubro de 2019, das OSh às 17h, 

oonforrne previsto no art. 139, da Lei nº 8 .069/90 e Resolução nº 152/2012, do ' 

CONANDA; 

13.2. A votação ocomirà em umas s imples cedidas pela Justiça Eleitoral, 

observadas as disposiç;Oes das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal 

Superior Eleltoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí: 

13.3. As cédulas ,para votação manual serão elaboradas pela Comissão 

Especial Eleitoral e pelo CMDCA adotando parã'metros slmllares aos 

empregados pela Justiça Eleltoral em sua oonfeoção; 

13.4. Nas cabines de votação serão fiXadas lisms com relação de nomes e 

númel'06 dos oandfdatos a membro do Consalho Tutelar; 

13.5. ""5 mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo 

fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, nas quais serão rogistradas 

eventuais intercorrênci9S ocorridas no dia da votaçã.o , além do número de 

,eleitores votantes em cada uma das um.as; 

13.6. N,65 a identificação, o e leitor assinará a lista de presenç:e, e procederá a 

votação; 

13,.7. O eleitor poderá votar em apenas um candidato; 

13.8. No caso de votação manual. votos em mais de um candidato ou que 

oontenham rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor serão 

anulados, devendo ser colocados em envelope separado. conforme previsto no 

~uramento da eleição; 

13.9. Será também conslderado invàlido o vote: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

b) cuJa cédula n&o estiver rubricada pelos membros da mesa de votaçã.o; 

e) cuja cédula não oorresponder ao modelo oficial; 

d) que tivffl" o sigilo viOledo. 

e) Não terá. direito a nova cédula o eleitor que rasurar com gestos de violência ou 

vandalismo sua cédula de votação. 

13.1:0. Efetuada a apuração. serão oonsldel'ados eleitos os 05 {cinco) 

cand1da10S mais votados, ressalvada a ocorréf'lcia de alguma das vedações 

legais acima referidas, sendo os demai8 oa.ndidatos considerados supl.entes 

pela ordem de votação; 

13.11. Em caso de empate na. votação, ressatvada a existência de outro critério • 

previ,sto na Lei Municipal loca.!, será considerado eleito o candidato que tiver 

maior nota na prova específica e permanecendo o empate, será elerto aquele 

com idade mais elevada. 

14.. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE 

ESCOLHA: 

14.1. Conforme previsto no art. 139, §3", da Le i n" 8.069/90, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza. tnclusive brindes de pequeno valor; 

14..2. É também vedada a prãt;ca de condutas abusivas ou desfeais que 

acarretem vantagem indevida ao candidato, como a "boca de uma• e o 

transporte de eleitores, dentre outras prevista.s na Lei nº 9 .504/97 (Lei 

Eleitoral), pois embora não caracterizem crime eleitoral. importam na violação 

do dever de idoneidade moral que se oonstitui num dos requisitos elementares 

das candidaturas; 

14.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos 

itens anteriore8, durante e/ou depois da campanha, indusive no dia da votação. 

terão cassado seu registro de candidatura ou diplome de posse. sem prejulzo 

da apuração da responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros 

que com eles colaborem: 

14A. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou. apôs sua dissolução, à Plenária 

do CM!DCA, decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de 

posse, após a instauração de procedimento adminlstratlvo no qual seja 

garantido ao candidato o exercido do contraditório e da ampla defesa 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

115.1. AD final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará 

relatório ao CMDCA, que farà divulgar no Diário Oficial ou em meio 
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CONSEI.JiO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOlESCENTE CMDCA 

Avenida ~ de Moura Leal 200 - -64680-000 -fone:(89) 34311172 

PADRE MARCOS PIAUÍ 

equivalente, o nome dos 05 (cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar ' 

e seus respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação. 

16. DA POSSE: 

16.1. A p0sse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo 

Presidente do CMDCA local, no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto 

no art. 139, §2", da Lei n11 8.069/90; 

16.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar 

posse, pelo menos, 05 (cinco) suplentes, também observada a ordem de 

votação, de modo a assegurar a. continuidade no funcionamento do órgão,. em 

caso de férias, lícenças ou impedimentos dos títuliares. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

17.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial EJeitoral 

dele decorrentes serão publicadas, com destaque, nos órgãos of10iais de 

imprensa, no Diário Oficial dos Municípios, bem como afixadas no mural da 

Prefeitura Municipal, da camara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e 

dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Postos de Saúde e 

Escolas da Rede Pública Municipal; 

17.2. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, 

observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei 

Municipal nº 550/2015; 

17.3. Ê de inteíra resp0nsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação 

de todos os atos., editais e comunicados Aifeíentes ao processo de escolha em 

data unificada dos membros do Conselho Tutelar, 

17 .4. É facultado aos candidatos, por si ou ~'por meio de representantes 

credenciados perante a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo 

desenrolar do processo de escolha, incluindo as cerimônias de lacração de 

umas, votação e apuração; 

17.5. Cada candidato p0derá credenciar, até 48 (quarenta e oíto) hora.s antes 

do pleito, 01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante 

para acompanhar a apuração dos votos e etapas preliminares do certame; 

17 .6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram oom o envio de 

relatório final contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA; 

17.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na 

exclusão do candidato ao processo de escolha. 

Padre Marcos Pl,03 de abril de 2019. 

Presidente do CMDCA 

Padre M.arcos Piauí 

ANEXO 

Calendério Referente ao Edital nº 01/2019 do CMDCA 

1 • Publicação do Edital: 04/04/2019 

2 - Inscrições na sede do CMDCA de 22/0412019 a 17/Q.5/2019; 

3 • Análise dos Requerimentos de inscrições; de 20/0512019 a 23105/2019; 

4 • Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferida: 24/051/2019; 

5 - Prazo para recurso de 27/05//2019 a 29/05/2019; 

6 - AnáHse dos recursos pela Comissão Especial Eleitora!: de 30/05/2019 a 

03106//2019; 

7 • Divulgação do resultado dos rerursos e publicação da lista preliminar dos 

candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 05/06/2019; 

8-Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA:06/06/2019; 

9 • Julgamento dos reour.;os pelo CMOCA: 07(06//2019; 

10 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos 

candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 10/0612019 

11-Capacitação sobre o Estatuto da criança e do Adolescente:18/07/2019 e 

19/07/2019 

12-Teste de Conhecimentos Especificos: 23/07/2019 

13-Resultado da Prova específica:25/07/2019 

14-Recursos contra a prova especffica: 26/07/2019 a 29/07/2019 

15•Resuttado definitivo (Homologaçã.o) tios candidatos aptos para 
votação:31107/2019 

16-lnício do prazo para a Campanha eleitoral pelos candidatos: logo após a' 

homologação até dia 04 de outubro de 2019. 

17-Eleiçã.o: 06./10/2019 das 8:00 ás 17:00h. 

18 -Diwlgação do resultado da votação: 07/10/2019; 

19 • Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 08/10/2019 a 

09/10/2019 

20 - Julgamen1o das impugnações ao resultado da eleição: 10/10/2019 a 

11/10/2019 

21 • Publícação do resultado do julgamento das impugna.ções ao resultado da 

eleição : 12/1,Q/2019 

23- Aroclamação do resultado final da eleição:12/10/2019 

24 • Posse e diplomação dos ele~os: 1010112020. 
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1 ofl Anexos - Instrução Nonnativa nª 9120 1 T 

PREFEITURA Ml.JNICIP AL DE PAE S LANDIM 
RUA PIAUI230 ENTR; J: 06.553 .663/0001 - 10 

ANEXO IX 
DEMO NTRA TlVO DO REDIT AJ>l 10 AI 

Eatidadc:Con.,olidado 

LEI ORÇAMENTÁRIAN° 

RECEITA PREVISTA; R.$ 18.100,000,00 
DE U$/l'2/20l 7 

PBRCEN'I AL A UTORIZADO A LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 

SUPLEMENTAÇÃO: $0% (9-0~.000,00 ) 

Al,J'l-ORIZ.AÇÃO CRÉDITOS ADJÇIQ:)JAIS 
LEI DECRETO 

DISCRIMINAÇÃO 
N' DATA N" DAT 

382 ?&112/Wl7 .1 02/QJ/'.1018 
382 20/ 1212016 2 01/02/'l018 
382 2&112/2017 3 22(()212018 
382 2.8112/2017 4 0 1(()312018 
382 2811 2/2017 s 02/04/20 18 
3 2 28/12/2017 10 02/04/2018 
382 28/12/2017 6 0lfOS/2018 
382 28/12/2017 7 0l/0612018 

1382 2.8/12/2017 8 02/07/2018 
3 2 28/12/2017 !) 01/08/2018 
382 2&/12/2017 13 03/09/2018 
382 2&/12/2017 12 0l/10/2018 
382 Z&/12ll»l7 li 0 1/11/2018 
382 Z&/1 m» 17 14 03/12/2018 

T OTAi$ 

TOTAL UPLEMl!NT ADO SOBRE A LEI ORÇ M . NT ÁRIA: 10.709.0Scl,34 ( 59,166% ) 

GUTEMBERG MOURA OE ARAUJO 
PREFEffO 

81150058387 

IIEf. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM l~J . Rua - Piaui, 23.0.- Cen. tro - CEP: 64.710-000 
·• 1• Ji CNPJ: 06.&53.663/0001-10 

--.:. •• Paes Landim - Piauí 
PAES LANDIM 

""""""'"""'---···~ 
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Adminisll"ativo n• 003/2019 

Prnoedimento - TP 00<312019 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paes landim, CNPJ nº 06.553.663/0001· 
10. 

CONTRATADA: R.A.SALVADOR LTDA - ME, CNPJ nº 03.051.595/0001 -00, 
com sede Rua Piaui, s/n, Centro, Paes Landim - PI. 

Objeto; Contratação de empresa para Aquisição de Alimentos para a prefe itura, 
CRAS, Hospital, Samu, Secretaria de Educaçao e Merenda escolar 

Valor: RS 567.890,00 (quinhentos e sessenta e sete mil o itocentos e noventa 

reais), assim detalhado: 

LOTE 0 1- AUMENTOS PREFEITURA - R.$ 127.026,00 

LOTE 02- AUMENTOS CRAS - R$ 101.940,00 

LOTE 03- AUMENTOS HOS PITAL E SAMU - R$ 175.800,00 

LOTE 05 - MERENDA ESCOLAR - RS 1163.124,00 

Validade: 12 meses 

FQNTE DE REÇIJR!;,Q: FPM - Receita Própria, Conta Movimento, ICMS, IPVA, 
C EX e outras receitas tributárias 

Paes Landim, 1° de abri l de 2019 

Gutemberg Moura de Araújo 
Prefeito Municipal 

Rcfl'reneia : Dezembro do 2018 

FONTE DE RECURSO - R$ 

VALOR s l>RAVIT EXCESSO OE ANULAÇÃO OPERAÇÃO OE 

f'INANCfilllO 
196-100,00 
112.643,62. 
234.107,98 
440.000,00 
228.000,00 
929.346,63 
4 1.S60,71 
810.423,00 
613.SOO,OO 

l.n6. SS,27 
1.238.035,41 
1.213.072,02 
1. 116,037 ,34 
1.369,398,36 

10.709.083,34 0,00 

AIUUlCADAÇÃO DOTAÇÃO 
196-100;00 
112.643,62 
234. 107,98 
440.000,00 
228.000,00 
929.346,63 
431 .560,71 

810.42 ·ºº 
61 3.$00,00 

1. 776 .858,27 
J.238.03S,4I 
1.213.072,02 
J.ll{W37,.34 

319,016,92 J.050.381,44 

319.016,92 10.390.066,42 

FRANCISCO OE CARVALHO SILVA 
CONTADOR CRC Nº 5947 

1345785S:304 

CIUIDITO 

0.00 

~. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM 
~~j Ruo - Plaul, 2SO - Centro · CEP: 64.7 10-000 
a,. 1 • ~ CNPJ : 06.553.663/0001- 10 

- - ~ .:. • • Paos Land,m - Piauí 
PAES LANDI M 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tomada de Preço n• 00312019, objeto: Aq uisição de Alii mentos para a 
prefeitura, CRAS, Hospital, S amu , Secretaria de Edu cação e Merenda 
es,co lal'. 

Em face dos e lementos constantes no presente processo administrativos, e 
ao disposto no art. 43 , inciso V I da Lei Federal nº 8 .666193, comb inado com o art. 
6°, inciso X do Decreto Estadual n• 11 .346 de 30 de março de 2004, resolvo: 

HOMOLOGAR d pois de exam inado a documentação em epigrafe, para 
os itens mencionados, com respectivos pre90s unitários, relativa á Tomada de 
Preço n• 003/2019-PMPL.JPI. tendo em viste os reg,stros das ocorrência 
assentados em at da sessao reeli;wda, acompanhed e monitorada pele CPL 
designada conforme abai.xo discriminado; 

R .A .SALVADOR LTDA- ME 

LOTE 01 · ALIMENTOS PREFEITURA.- R$ 127.026,00 

LOTE 02- ALIMENTOS CRAS - R$ 101.940,00 

LOTE 03· ALIMENTOS HOSPITA L E SAMU - RS 175.800,00 

LOTE 05 - MERENDA ESCOLAR - RS 163.124,00 

Reconhecido nesta data o termo de adj udicação Que resume os ritos 

processuais., ao tempo em Que deterniino e publicação deste termo na imprense 

oficial, dando-se a partir desta dal:a eficácia ao chamamento para ato contratual, 

depois de observadas as disposiç,õas do edital (Tomada de Preço n• 003/2019 e 

oonsequente assinatura do contrato administrativo, sempre oom base na Ata de 

Registro Geral, seguindo-se ás d iretrizes traçadas pelo art. 55 da Lei 8.666193). 

Paes landim/PI, 29 de merço de 2019. 

Gute mberg Moura de Ar'aújo 
Prefei to Municipal 
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tim.PREFE.ITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM l~ J Rua- Piauí, 230 - Centro - CEP: 64.710-000 
I• 1• ~ CNPJ: 06.553.663f0001 -10 

"'""" .. ........,_.,:. ,t Paes Landim - Piaul 
PAES LANDIM _...., ___ ,,_ 

TERMO DE ADJUDICAÇ. O 

Tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório 

TOMADA DB PREÇO 003/2019, cuja sessão ocorreu no dia 08 de março de 2019, 

ADJUDICA o objeto desta Tomada de PFCÇo, à empr a R.A.SALVADOR LTDA -ME, 

CNPJ nº 03.051.595/0001-00, com sede Rua Piauí, n, Centro, Paes Landim - PI, na 

fonna que egue: 

R.A~ALVADORLTDA-ME 

LOTE OI- ALIMENTOS PREFEITURA- RS 127.026,00 

LOTE 02- ALIMENTOS CRAS - RS 101.940,00 

LOTE 03- ALIMENTOS HOSPITAL E SAMU - RS 175.800,00 

LOTE 05 - MERE DA ESCOLAR - RS 163.124,00 

As fases (interna e externa) ocorreram conforme registro em Ata de Sessão que 

passa a integro este Tcmto de Adjudicação como nele transcrito, cujo resultado foi 

proclamado, depois de análise da •conformidade das proposta e dos docwnento de 

habilitação de acordo com exigências do edital (TOMADA DE PREÇO 003/2019), 

examinadas pelos presentes e rubricadas, depois analisadas pelos membros da CPL, apta, 

portanto, a contratar com a Administração Publ.íca. Instruído o Processo Admini trativo 

com a propo ta comercial, os documentos de habi litação e demai documento 

instrumenlais inereni ao procedimento, devolvido o p~o para ATO DE 

CO TROLE FINAL (homol.ogação, revogação ou anulação) conforme eja o caso, 

depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao proc.edimcnto ora 

encaminhado. 

Pae landim/PI, 26 de março de 2019. 

Wilson Cordeíro de Araújo eto 
Presidente da CPL 

Aleks Júnior da Paixão 
Membro da CPL 

Milca Barbo a Sâ Dias 
Membro da CPL 

.._._, PREH:ITTI. RA MUNIOPI\L OE PA'iiS IANDIM 
~~J SlCReTldUA MUNICIPAL Df fDUCAÇ.lo E CULTURA 

t.~ , ~-~-• RUAMORAES,S/Nt OEHTRO 
-•M• v•• --- 6471CMJOO-f'AES IANDIM-f'I 
PAES LAND!,~,._unall:sndUSPilPSlendim@botmall PD-Dl 

Oflclo N° /2019 

Paes Landim, 27 de Março de 2019 

Sr" Luoélia Maria de Sousa iRei~ Santos 

Professora da Rede Municipal de Ensino 

Valho-me do presente para, em atendimento ao Requerimento protocolado no 

dia 27/03/2019, comunicar-te que foi DEFERIDA a sua solicitação da LICl:NÇA 

SEM VENCIMENTO., a ser gozada no perlodo de 27,03/2019 a 27/03/2021. 

Na oportunidade, apraz me renovar a Vossa senhoria as expressões de 

ele11ada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

tJ..._<,_.:~ Jiv...q.e,, ct~--r~~ 
Lucinete Borges de J~sus >\ 

Secretária Municipal de Educação 

t.l.(lneie Borge-, de JBSUS 
Sacnltlla Mun. de Ed~i:iÇlo 

po,t: 0~17 
CPF: 2&9.l!OUS3.QII 

Sr'. Ltlcélla Maria de Sousa Reis Santos 
Professora da Rede Municipal de Ensino 
Paes l andím-PI 

ESTADO DO PU.ui 
PMFEJIVBA MJJNIQPJ\L DE PAQWTÁ • PI 

C.N.P J . 0l.61U1411mll-18 
A~eaida Filo1Jeoo Porleb, 820 • CU': '4,618.000. 

PAQUETÁ· PI 

JUSTIFICATIVA 

Em virtude da ausência justificada desta Pregoeira, uma vez que estava com a 
saúde fragilizada, dando entrada na urgência do Hospital Memorial do Carmo em 
Picos- Pi, na noite do dla (01/04/2019), sendo submetida a uma bateria de exames, 
inclusive um Eletrocardiograma, o que impossibilitou a abertura dos certames na 
data aprazada, ou seja, 02/04/2019. Em vista disto, remarca-se a abertura dos 
Pregões: PP Ol,V2019 - Objeto: Contratação de empresa para manutenção de 
roços das estradas vicinais dentro município de Paquetá-PI, no exercido 2019, 
abertura 09/04/2019 às 08:00 horas; PP 014/21)19 • Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços metalúrgicos para atender as necessidades 
do Município de Paquetá-PI, no exerdóo de 2019, abertura 09/04/2019 às 10:00 
horas e PP 01&'2(119 - Objeto: ContrataçAo de vefculos diversos com motorista 
para prestarem seiviços de transporte, junto admirustração de Paquetá-PI, no 
exercido de 2019, abertura 09/04/2019 às 12:00 horas. 

Paquetá-PI, ,04 de abril de 2019. 

Águ:ida Silva de Araújo 
Pregoeira-Ofida1/Paquetá-PI 
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Nil f\lV.!llrl@l!llot 

PAQUEJÁ DO PIAUÍ a-.•-.-

FSTADO DO PlAUÍ 
PBEfllll/BA MUNIClPAL DE PAQUFfÁ 

c.N;P J. OJ.612.601/0001-18 
Awúda Filomeno Portela, 820 -CEP: 64.618-000. 

PAQUETÁ- PI 

A VJSO DE UCIT AÇÃO 
Pregão Presencial nº. 016/2019 

Interessado: Município de Paquetá, Estado do Piauí. 
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Material Esportivo 
Diversos, para atender as necessidades do município, no exercício de 2019. 
Data da Sessão: 22/04/2019 - Credenciamento e recebimento dos envelopes 
Proposta e documentação. 
Abertura das Propostas: 08:00 horas 
Ender,eço: Av. Filomeno Portela, nº 820, CEP: 64.618-000- Paquetá-PI. 

ai.ores informações poderão ser adquiridas junto a Pregoeira, no endereça 
acima citado, em dias úteis de segunda à sexta, de 08h00min as 13h00min. 

r,et, nn;u, -=i•.i.. • 

PAQUEJÁ DO PIAIÍ /JáW,,I,_,.. 

Paquetã-PI, 04 de Abril de 2019. 

Águida Silva de Araújo 
Pregoeíra/Paquetá-PI 

FSTADO 00 l'IAUj 
PREFEITURA MUNl(lPAL DE PAQUEJÁ 

C.N.P J. 0l.612.60110001-18 
Avenida Fifomel'.lo Portel■, 820- CEP: 64.61 8-000. 

PAQUETÁ- PI 

A VJSO DE UCIT AÇÃO 
Pregão Presencial nº. 017 /200.9 

Interessado: Município de Paquetá, Estado do Piauí.. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fomecimento de 
uniformes em geral, conforme planilha constante no anexo I deste edita~ para 
atender as necessidades da administração geral deste munídpío, exercido de 
2019. 
Data da Sessão: 22/04/2019 - Credenciamento e recebimento dos envelopes 
Proposta e documentação. 
Abertura das Propostas: 10:00 horas 
Endereço: Filomeno Portela, nº 820; aiP: 64.618-000 - Paquetá-PI 
Maiores informações poderão ser adquiridas junto a Pregoeira., no endereço 
acima citado, em dias úteis de segunda à sexta, de 08h00min as 13h00min. 

Paquetâ-PI, 04 de abril de 2019, 

Aguida Silva de Araújo 
Pregoeira/Paquetá.-PI 

ESTADO DO PIAUl 

PllEFEITURA MUNICIPAL DE PAOUEIÁ 

c.N.P .J. 01.6U.60ll0001•18 

Avcruda Filomeno Portelo, 8:210 - CEP: 64.618-000. 

PAQ l!TÁ - PI 

E.DITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016(20:1.9 

PRBGÃO PRESENCIAL N• 01212019 

OBJETO: Contraiaç&> de mpresa p.,ro Aqulsi o de Mà~rfal P.>ro. ConFecça.o de 
Pt6l<': es Deota_ti:.s, pare atender as m:c:,,,;ssidod • do muni iplo d e Pnqu,:lá-Pl, no e,erelero 
de 201.9. 

ATA DA Sl'lSSÃO: 22/03/2019 às 12,00 HoráS - Crnd<mclà.ménlô, réàébimento e
a rtura ctas pro postas e ha bllih,,,;ão. 

A PRE.:l'EJTURA MUNJCJPA OE PAQ TA- PI, através da Pregoel.ra 09 laJ 
dcs~di'.1 por Portruii'.1 n• 01/2017 e s u i'.1 Comissão de t1poio por Portnrii'.I n • 02/2.019, 
torna póblico que de acordo com a Le.i Federal n" . 10.520 de 17_07.200:2, e

subsidiarlruncnte a l..ci Federol nº . 8.666/93 com suas altemçõcs, e nos termos deste
edital e seus a.ncx"", realizará às 12:00 hora.s do dia 22/03/2019, na Sala de reuniões 
da CPL situada Av. Filomeno Portela, 820 - : 64,.618-000, na sede da P lwra 
Municipií.l de Paquetá•PI, a sessão de abertura do proéédimcnto licitalório na 
modalidade PREGÃO PRESEN AL , o 012/2019 - PMP do tipo M ENOR PREÇO e

ADJUDICAÇÃO GLOBAL, objctlvMtdo i'.1 Cont:rara,:-3.o dé e_mpreM p,.-uil AquiskM de
Mah,ri;,J l'arol Comi · cç,ilu de l"r<it · • ..,,. Oénrarfa .. , p;:ua L,tcndCJ' "' ncrusm.dL,dtS do
munidpio de Paquetã-Pl, no e.>1:ardc:Jo-d,e 2019, na fonn..\ ãbái.xo~ 

LOCAL: Sá.ln de Reunillo dâ CP!..,. nn sede dn Prclciluri'.1 Mu.nidpru de Paque>tá•PL 
slt\lada na Av, Fllom no Por la, é20 - P : 64.,618-0<Xl. m Paqu 1$, Estlildo do Piauí. 

'.I.DOOBJB'I'O 

1.1. A presente licilnç§o tçm por objeto a Contrata o de empresa para AquL<;içi!o 

de Ma.ter.t a l Parlil Confeeç!i:o de Pró.teses Dentar.las, para atender as nece:sqidades do 

munic!plo de Paqu ~ -PI, no e><ercfclo de 2019, coníorme espe,:i íicações e demais 
,ex:ig&,cias previ.sras neste editru e seus i'.lnexos. 

2..DAS NDIÇÔ, S PARA PARTICIPA ÃO 

2.1. Poderão parti ipar deste Prcguo os interessados que atenderem a todas ru; 

,exigências. inclusive quanto à dcxsumentaçao, c,;,nstnntes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, 
concurso de credores, dissoluç o, liquida,; o ou em regime de oonsórcio, qualquer que 
seja sua forma de constltu.lçâo, empresas stran iras que nâo funcione m no esta o, 
nem aqueJas que tenham sido declaradas inidOneas para Udtar ou. contratar com a. 
Adminisl'ra,ç o Pt'iblica ou punidas oom su spensão do direito de licitar e contratar. 

3. DO CREDE .ClAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
a) tratando-se de n:.presrmtante legal: o ·statuto social, contrato soc:ial ou outro, 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o alo constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Ju rld!cas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumh" 
obrigações em decorrência da investidura; 
b) tratando-se de proc,urador. a procur-aç!o por instrumento público, da qual constem 
poderes csp,ecificos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 
de sua in . rposiçlio e praticar todos os d mois o tos pcrtin nt s ao cortam.e, 
acompanhado do correspondent document.o, denll'e os indicados na a.linea "a", que 
,comprove os poderes do mandante para a outorga. 
e) Apresentar C P'J com atividade principal ou secundária compat:lveJ com o objeto 
li.citado; 

3.2 • Para as empresas que se enquadram e pretenderem se utilizarem. dos 
bencfidos previstos na Lei ompl=entar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 
apresentar em se_pa.r.ido, no ato da en trega dos envelopes exjgldos na lic it:açlio, 
declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
visando ao cxcrclcio da prcfcrtncia prevista no citado diploma legal, assi.nada pelo 
contador responsável e pelo (a)(s) rcpres,cntantc da Empresa, juntamente com esta, 

apresent:a_r obdgatoria_mente também a Certidão Si.mplifioadA e a Especffica da Junt 
Comercia] do Estado com prazo de emissão de até 90 (noventa) dias comprobatório de 
seu enquadramento como ME ou EPP. Os (Mierocmprccndcdores Individua.is ficam. 
dis pensados dessa certidão). 

3.3 - O represen l.allt legal e/ ou procurador d v rá identificru:-se exibindo 
cópia do documento oficia] de identificação que contenha foto, acompanhado da 
original paro confc~ncio. 

3.4 - Será admitido apenas Ol(um) representante para cada licitante 
credenciada, e cada representante só poderá representar uma empresa, podendo o 
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S'l"ADO DO PIAUI 

Pn.DFIIrrlJRA. MUN-[CCVAl DP FAO'l..mTA 
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P AQ Á- VI 

!Jlé$JJtO ser substituJdo par.s. efeito de partidpai;ão na. SessJ.o, d esde que conste da, 
Pnx,..,r.;ção, ind usiv •, wm 0$ mesmos p<>de:r · s.. 

3.5 - A ausência do credenciado em qualquer momento da fase de laooes 
importará a imediata exclusão da licitante por ele representada do referido processo. 

3.6 - ~ inte ressados ou 5eu:; repr sent;mtes ;,pr 5ent;,•ão decla..,ção, for,, dos 
envelopes, dando cl~ncla de que cumprem plenamente os requisitos de habilílaçlfo c
entre~r.\l.o os envelopes contendo a indicação do objeto ,e dos preços oferecidos, 
pl'OOOdendo-se à suu imediata abertura e à verifica,çlio d.i conformi.dad das propostas 
com 0$ requisil0$ estabeJ- idos no instrum nto convocatório. 

3.7 • Pa.rn os licitantes que n11o pretendem c:rcdcnciar-sc, a dcclaraçllo de que 
cumpre pleMmente os requisitos de hahWtaçillo, bem oomo os documentos d 
habili tação e proposta, devemo ser entregues ou encaminhados ao setor responsável 
p,:la licitação cm envelopes separados. 

3.8 - Conclwda a fase do crodencirunento, os licitantes entrcgar11o a Pregoeiro a. 
declara,;,i'lo d pleno onh im nto atendimento às ,c;ígên ias d habilitaçl'io; 

3.9 - Iniciada a -scssllo p6blic:a do prcgllo e efetuada a entrega dos envelopes n" 
01 e nº 02, nllo cabe à desis~ia da proposta. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1 . As Propost..-is de Preços e 0$ Documentos de Htibilitação deverão ser 
apresentados no local, dJa e hora determinados no preâmbulo, cm envelopes distintos, 
devidamente lacmdos e rubricados no fecho, atendendo aos seguintes requ.isitos: 

ENVELOPE-Nº 1.n PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRES CIAL Nº ___ - PMP/Pl 
EMYRESA: 
CNPJ: 

ENVELOPE Nº ln- DOC. OE HABlUTAÇ,\O 
PREGÃO PRES& ClAL Nº ___ - PMI'/1'1 
EMPRESA: 

CNPJ: 
4J.l. A P,opost.> d preços dev rá ser apresentad.> em obsén1~n,;i;, as 

segulntes ex.ig~ncias: 
a) Ser apresentada em 1 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

prel! rencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com lareu, em. 

lingua poxtugues.i, impre$$il, devidamente d.>tada assinad;, na óJtima folha 
rubricada nas dcmal$, pelo rcptCscntantt: legal do pr()poncntt:; 

b) Fazer referência a. esta li itaç.\l.o, indicar nome ou razl!io social do proponente, 
número do CNPJ, ln.scric;.1\o municipal e c.stadu.'ll, endereço completo, telefone, fax e
endereço clctrOnico (e-mail) este o.ltimo se houver, para contato nome do banco, 
.-gem:ia n(lmero da cont., onde desej.- receber seus réditos. O NPJ do li itante
deverá ser o mesmo que constará da ota Fiscal a ser emitida pela empresa vencedora. 
desta licitru; o após a entregi,. de seu serviço. 

e) ão serão aceH;as propostas enviadas v ia fax, e~n'láil ou em envelopes 

abertos/ grampeados. 
d) Deverão set' feib:>s especificações e ca racterísticas detalhad.-s dos produtos, 

marca, tipo e outros elementos, de .modo que identifiquem os produtos ofurtados, a 
fim de que a Pregoeira possa faciJmente constatar que as es pecificações deste edital 
foramounãoat ndidas. 

e) Os preços devcrllo ser cotados c.m moeda corrente nacional, devendo o vnlor 
un.i t..irío proposto corresponder à unidude solicitadu 

f) Qualquer vício ou defüito na prop06ta será oboorvado pclã Pn:,gõélra que 
desclassificará a mesrna, salvo em situações previstas na Lel n" 10.520 e a Lei de 
Licitações e Contratos Admirüstrativos nº 8.666/93 e suas posterioxes Alterações. 

4.1.2 A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo I. 
4.1.3. O prazo de validade da proposto é de 60(ses:senta) dias a contar da duta 

de $U<> (lp<é nt;,çiio. 
4.1.4. a omissão dos prazos e.slipulados, considerar-seeão aqueles 

est belecidos neste Edital.. 
4.1.5. É de inteira rcsponSàbilidadc do ofcrtan~ o pr<..'<;O e demais condições 

apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito 
pelo (a) Pt~g-oeiro (a), sendo reg-istrado em ata e devendo o it m se:r desconsiderado 
da proposta. 

4.1.6. o caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, 
pccvalc«:rllo estes C.ltimos. 

4 .. 7. Os preços propostos ser o oonside.rados completos e abrangem todos os 
tributos (impostos, taxas, emolum ntos, contribuições fi is e para-fiscais), 1 ' 
oodais, admln.istrac;.'fo, 1 ucros, materiais e ferramental, trar,sporte de materlaJ e dc
J?('SSOa.l e qualquer despesa, acessória e/ ou ncccss..'\ria, nllo especificada neste Edital, 
d vendo ainda se r elaborada e as.5inada pela LIOT ANTE. dedaração de acordo com o 
anexo VL 

4.1 .8. A PMP é cons iderada consumidor final, sendo que o licitante deverá 

obedecer ao fixado no art. 155, VD, b, da Constituiç-;!o Federal de 1988. 
4.1.9. A apresentaç-ll.o da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições eslabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente ·w e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem írrcguJa.rid.ldcs 
insanáveis. 

5. DO RECEBIMENTO Il DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A re uni.ão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as 

Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação será pOblica, dirigida pel 
Pregoeira da PMP e realizada de acordo com a Lei n!! 10.520/02 e legislação 
pertinente, em confonnidade com este Edita] e seus Anexos. 

5.2. o local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances vcrba.ii; e para a prática dos demais atos do <r.rlamc, conforme cspedficado no 

item 3 deste Edital, ou seja, devendo o credenciamento ser apresentado fora dos 
envelopes que contêm a proposta de preços e documento d e habilitação. 

5.3. D !arada a abertura da ses o p la Pregoeira, n!lo serão admitidos novos 
proponentes, dando-se ini io ao recebimento dos envelopes. 

5.~. Deverá ser apresentada pelo licitante d.edaração expressa de que tem plena 
cienda do contcüdo do cdfü1.I e seus a.nexos, q ue verificou tod;,s as informações e que: 
atende a todas as condições est-clbel idas pa.rcl o fornecimento objeto deste preg-Jo, na 
forma do Anexo II. 

5.5. Serão abertos os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS", sendo 

feita sua co nferência e posterior ru bric;a. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 . Será proclamado pela Pregoeira, o proponente que apresentar a proposta 
de menor preço global, definido no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas 

com preços superiores e sucessivos at(;: 10% (dez por cento) relativa.mente àquela 
propostcl ou, as 03 (três) melhores propostcl , inscdtas independentemente dos valores 

oferecidos. 
6.2. Aos proponentes enumerados pela Pregoeira serão dadas novas 

oportunidades para d isputa, por meio de lances verba.is e sucessivos. 

6.3. Para efeito de julgamento, o licitante deverá constar em sua proposta o 
preço uni tário e tola] de cada item; 

6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cominadas no item 10 deste EclitaJ, 

especifica.meoJe à muJta de 0,5% (cinco décimos por cento) do vaJor de cada item 
desistido. 

6.5. Encerrada a etapa competitiva ordenadas as ofertas, exclusivam nte pelo 
critério de menor preço GLOBAL, a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao 
objeto e vaJor da primeira classificada, que será aquela que apresente menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente 
,que a tiver formulado, das condiQães habilitatórias. 

6.7. Constatado () atendlmento pleno às exigências editallcias, será declarado o 

proponente v nccdor definido no objeto deste Edital e seus Anexos, s ndo-lhc 
adjud icadooobj to. 

6,8. - a oferta J'\Jo for aceitáv I ou se o proponcnt J'\Jo at nd r às exig ncias 
,ed.italicias a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, 
até a apuraçlo de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e

a ele adjudkado o objeto para o quaJ apresentou proposta. 

6,9', Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorcêt!.cías relevanres e que, ao final, será assinada pela Ptegoei.ra e os proponentes 

presentes. 

6.10. Verificando-se, oo cu.rS() da análise, o descumprimento de requisitos 

e bclccldos oes~ Edital SCI.JS An os, a Proposta será d d sifi d . 

6.11. m caso de divcrgencia entre informações contidas cm docum ntação 

impressa e na ptoposta especfü , p.revalece.r.l.o as d.l proposta. 

6.12. N;io se considerará qualquer oferta d vantag m não prevista no objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
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P AQ Á- VI 

7. DAHABlUTAÇÃO 

7.1. Os Documentos de Habilitaç o deverão ser entregues cm envelope 
individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identi.ficado conforme 
indicado no itcm4.1 deste Edital. 

7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, 
para participar do certame: 

7.2.1. Relapvosà Habilitação Jurídica; 

7.2.1.1. Regisrro oom~rdal, no caoo de empresa individua l; 

7.2.l.2.. Ato oonstUutivo, estatuto ou contrato social em vigo.r, devidamente 
regístrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos comprob.."ltórios de eleição de seus administradores; 

7.2.1.3. rnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercicio; 

7.2.1.4. Dççreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
e$tra.ngeira em fu.ncioMmento no país e ato de registro ou autorii.:i,;ao para, 
funcionamento expedido pelo órgão competent.e, quando a atividade assim o exigir; 

7.2.2. Relativos à Rcgul:,rldadc Piscai: 

7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ); 

7.2.2.2.. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo d e 
atividade e compatível com o objeto do cerlame; 

7.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fa21);ndas F d ral, Estadual e-
unicipal do dom icrlio ou sede do p•opon .nte ou outra equivalente, na forma da lei; 

a) Certidão Quanto a Divida Ativa da Uni1io (Administrada pela Procuradoria Geral 
da Pa:z. nda Nacional); 

b) ertid o de Quita,; o de Tributos e Contribuições Pedem.is (Administrada pela 
Secretaria da Receita Federal); 

c) Cemdão Qu.ruito a Dívida Ativa do Estado (Admi.nistrad11 pela Procuro.do.ria d<1 
Fazenda Estadual. ou equivalente em cada Estado); 

d) Ccrtid o de Quitação de Trfüutos Estaduais (Administrada pelo departamento dc, 
Arrecadação e Tributos do Centro Tributá.rio EsladuaJ ou equivalente em cada 
Estado); 

e) Certidão Quanto ã Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria GeraJ 
do Município ou quivalent<! em cada Município); 

f) Certidão egativa de Tributos Municipais, (administrada pela Secretaria d e
Finanças unicipais ou equivalentes em cada tunicipio). 

7.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo d ; Garantia do Tempo de
Serviço FGTS (CcrtlfiC;,\dO de Regularidade do FGTS - CRP), demonstrando situaç.110 
regular n.o cumprimento dos encargos sodals lnstltufdos por lcl. 

7.2.2.5. Cadastro no CNES - Cadastro acional de estabelecimento d Saúde. 

7.2.3. Relativos à Oualificact'lo Eçonõmiço-Finanqira: 

7.2.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do ResuJtado do erclcio, do 
último exercido social, exiglveis na forma da lei, assinados pelo contador e
repres ntante da empres.a, qu.e comprov · m e boa regular situeção finen mi da 
empresa. Admite-se a apresentação de Balarwo de Abertura, para as empresas com 
menos de 01(1.1m) exerclcio financeiro; 

7.2.3.1 .1. . o caso de empresa constituída no mesmo exe.rdcio financeiro, a 

exigência do item anterior será atendida mediante apresentaç.l'lo dos baJa.ncete.s d e 
constitui<; o e do mês anterior ao da data fixada para realização do Pregão. 

7.2.3.2 Certidão negativa de dtbitos rrabalhist-.;s, expedida pela Justíc;a do
Trabalho (Lci 12.444/11); 

·7.2.3.3. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuído 
d.a 5ede da pe= jurJdica; 

7.2.3.4. Outros comprovaçóes; 

a) Alvará de Localização e Funcionamento, da sede da licitante; 

b) AlcsLado de capacidade técnica espedida por órgao público ou privado, compatlvel 

com o objeto da li itaçi!o; 

e) Licenç-a sanitária de funcionamento parti Medicamentos e Correlatos exped1de pela 
autoridade Sanjtária Estadu,tl e MunicipaJ, conforme o caso, do Murticfpio do 
Domicilio ou .sede da empresa licilan!e, renovada anualmente, dentro do seu praz.o de
validade. 

d) Certificado de regularidade da ANVTSA, mediant p ublicação no Diá.rio Oficial da 
Unillo. 

•e) Consulta junto ao Cadastro · adonaJ de Empresas, inidônea-s e suspensas (CEIS), 
da empresa e dos sôcios e/ ou titular; 

f) Certidão Negativa emitida junto ao Cadastro aciona.! de Condenações Cfve.is por 
Ato de lmprobidad, Administrotiva ln. legibilidad , supervisionada pelo onse.lho
de Justiça Nacional.. da empresa e dos sócios e/ ou titular; 

g) Certidão negativa de débitos doos sócios e/ou titular e da pe oa jur-ldica emitida 
pelo Tribunal de Contas do Estado da sede do órgão licitante. 

h) Declarações em anexo 

7.2.4. Diiieosiç&:.<l Ger.1i!tda Habllitaç11o: 

7.2.4.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
odginaJ, por cópias autenticadas por cartório compete.nte, emfüdos pela internet, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou sua equ.ipe de

apoio: 

7.2.4.1 .1. As ccrt:idõcs emitidas via internet, só ser-:lo admitidas com a sua 
devida autenticação on-lin do õrg-3o emissor. 

7.2.4.2. Não será aceito "protocolo tk e,1treg11~ ou "solicitação de doa1me11to" em 

substituíção a documento requerido no presente Edital e seus Anexos; 

7.2.4.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e corr~la ou 

contrariar quaJquer dispositivo deste Edila l e seus Anexos, deverá o Pregoei.ro 
considerar o proponente inabilitado, 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. Até 02 (dois) dias út.eis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pe soa poderá sol!dtar esclarecimentos, provi.dênd.as ou i.mpUsgnar o ato 
.convocatório deste Pregão, que deverão ser dirigidos à Pregoeira Oficial, e interposto 
mediante petição subscrim por representante legal da concorrente, contendo as razões de 
fato e de direito com as quais deseja impugnar a decis.'l.o proferida, obedecendo o prazo, 
nã.o sendo conh;)ctdo ' o interpos fora do pra20 ou em outro órg da Adm.irustrac;ão
Municipal, bem roma aqueles enviados para outro eJ[lail que não seja o da Pregoeira 
Oficial: ft1idanrnu;g@ya/rpo.çgm.1'r 

8.2. Caberá à Pregoeira decidir scbre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas e acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

rca.lização do certame. 

9. DOS RECURSOS 

9.1 . A manifcslaç.'lo da inlcnçl!o de interpor rc urso será no final da .scss11o, 

com registro em ata da slntese das suas razões, podendo os interessados juntarem 
memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. 

9.2. O colhimento do recurso impoJ'lará a invalidaç o apenas dos atos 

insu tíveis de aproveitruneoto. 

9.3. Em casos especiais, quando complexas as qu.e.stões debatid . .is, a Pregoeira. 
conced rá àqueles que manifestarem a int nção de recorrer, prazo suficiente para 

apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual n úmero de dias, que começarAo a correr do 

t rmino do prazo do recorrente, ndo-lh ass guradas vistas im iatas dos autos. 

9.4. Os au tos do processo pcrmancccr-.'io com visla Franqueada aos 

int ressados, na Sala da CPL, na soo da. Pl: feitura unicipal de Paquetá - PI. 

10. DAS P AUDADES 

1:0.l . O n:lo C1.1mprimento do prazo eslabelec.ido para entrega dos bens, sujeita a 
Contratada a multa de mora, oo percentual de 0,5% (cinco d&:ímos por cento) ao día 
sobre o valor dos bens não entregues, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 
mes mo. 
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l.0.2. A apU 11ção da multil de mora e:.taI>elcdda no item .u:>ter:ior nã.o impede
que a (mtratan te rescinda unilat ralm nte o contrato em c:aso do não c:umprimento, 
do prazo cstabclccído paro entrega. 

10.3. No c:aso de incx -ução total (ausertcia na prestação de serviço su perior a 
50% do total contr tado) ou parcial (au$én ia na pr $laÇáo de serviço sup rior a 25% 
do total contratado) das condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o 
contrato, garantida a previa defesa, e, segundo a gravidade da. falta com.etid.a, aplic~ 
a Contratada as seguinte:. penalidades: 

a) Advcrténcia, cm caso de atraso cm até 5 (cinco) dioo; 

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da resp,ec:tiva 
Ordem de Prestação de Servii;,c>, em caso de atraso de mais de 5 (cin o) dias; 

c) Su.:.pens(llo temporária de participação em lici.ta.ção e impedim.ento de
contratar com a Ptclcitura MU1'1.Ícipal de Paquelá-PL por prazo não superior. 2 (dois) 
anos, in lusNe cm caso de incxe u âlo total, oom justi.6cati a aoota pela 
Admin.istr&Ç o. Será declarada suspensa de contratar com a Administração nos casos 
previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa; 

d) Dcclaraç· o de inldoncjdade para licitar junto à Ad.m..inistraç· o PCtblica, 
enquanto perdurarem os motivos detcnnin.antes da punição, ou até que sejo 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penal.idade, de, 
acordo com o inciso l V d o ort, 87 da Lei nll 8 .666/93, nos c.isos; 

l - Declarar-se-á inid0neo o contratado que, sem justil C<>USil, Th'lo cump:rir <1s 
obriga.ções ssumidas, praticando, a juízo da Admin.istraç.'lo, falta grave, revestida de, 
dolo. 

Il - Declarar-se-á ln.idôneo o contratado que tenha sofrido condenação 
definitiva per pratic.u-, por mcios dolOSO$, fo•ude fiscal .no recolhimento de quajsquer 
mbutos. 

III - Declarar-se-sã inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilidtos 
visando frustrar os obj tivos da li itação; 

lV - Dedarar-S<Hi inid0neo o contratado que demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de aios illcitos praticados. 

10.3.1. As penalid11des ominad.is nas ;,lineas ";,", "e" e "d", supra, poderão ser 
aplieadas cum ul11tiv11mente com <'quel;, previst;, n11 ;,Hnea "b" do mesmo item. 

10.4. O valor das muJtas aplicadas será descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

:m.5. Ar, sançõer, r,om nte poder-ão ser relevadas em razão de circunsliln. ias 
excepoonais, e as justificativas S<>mc:nte serão aceitas quando formuladas por escrito, 
fundamentadas cm fatos roais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
CO 1'RATANTE. e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias Citeis da 
data cm que a O 'f RATADA tomar ciência. 

]0,.6 O Licitante vencedor não poderá deixar de fornecer n.en hwn it.em vencido 
sob penil de desistência da totali.dade do cer:tame. 

]0,.7. Parn aplicação das penalidades previstas acima será garn.ntida deresa 
previa de 5 (cinco) dias Citeis no caso de advert~nda. multa e suspensão, e de 10 (dez) 
dias contados da abertura de vistas no cMo de inidoneidadc. 

ll.. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

11.1. Constituem motivo$ de rcscis;io do contrato: 

a) O n.'!.o cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) O cwnprimento irregu.lar de cláusulas contratuais, especifica.çõe:, ou prazos; 

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a. 

comprovar a impossibilidade do fomc:ómento dos iten;,;, no prazo c:stlpulado; 

d) O straso i.njustifieado na prestaç.'!lo do serviço; 

e) A subcontrataçlio total ou parcial do obje to, associação da contratada com 
outrem, a cessâlo ou transf~ncia total ou parcial das obrigações contra!das, bem 
como a fusão, cisão ou inc-0rporaç o da CONTRATADA que afetem a boa ex.ecuç o 
do con trato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.. 

f) O dcsatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, 
assi m como de seus superiore$; 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, a notadas em registro 

próprio, pelo rcprcsent.inlc d.a C0 TRATANTE designado pora o aco11,1panhamento, 
e fiscalização deste contrato; 

h) A a lteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato; 

i) Razões de interesse p0bUco, de a lta relev.mcia e amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela rnáxinlll autoridade da esfera admini:.traUva do, 

CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
Contrato; 

j) A su pressão, por parle da C0NTRAT TE, do fornecimento dos produtos, 

acarre tando modificação do valor inicial do contrato, além do J.i.m.íte de 25% (vinte e
cinco por cento), salvo as suprcssõcs resuJtantcs de acordo celebrados entre as partes; 

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
pra7.o 51.lperior a 120 (cento vin t ) dias, salvo no caso de calamidad p0bli , gr-.iv 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito d.e

optar pela. suspensã.o do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normaliwda a situação; 

1) A ocorrên.cia de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato; 

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da l..ei ng 8.666/93, sem 
proj ul;i:o das sanções pc.oais cabíveis. 

11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) Determinada por a.to u.nilatcraJ e es dto da CONTRATANTE nos casos 

especificados nas alineas "an, "h" e "m" do subitem 11.1 deste ato convocatório; 

b) Amigável, por aconlo ntr a partes, desci qu haja conv ni ncia para a 

CO TRATANTE; 

e) Judicial, nos termos da legislaç:io processual.. 

11 .3. A rescisão do Contra to obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, 
da Lei ng 8.666/93. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

12.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à. 

conta da seguinte classificação: 

FONTE DE RECURSO: SECRETARlA ESTADUAL D SAUDE DO PlAUl/FMS 
RECURSOS PROPRJOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - Material d.e Consumo. 

12.2. O pagamento da nota fiscal será vinculado a prestação dos serviços 
referentes à nota físc.a 1. 

12.3. O pagamento será rea.lfaado no prazo máximo de 30 (trin ta) d.ias, 

contados d a prestação do serviço, mediante nota fiscal, recibo e at~te da respectiva 
retaria quanto aos serviços executados. 

12.4. A PMP reserva•se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato do 
atesto, a licitante não tiver efetuado a entrega da mercadoria na sua totalidade ou não 
,estiverem de acordo com a cspccificaç-ão apresentada e aceita; 

12.5. A PMP poderá deduz:ir do montante a paga.r os va.lores corresponde.nt s a 
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste certame. 

13 .. DO AUME O OU SUPRESSÕES 

13.1. o interesse da Administração da PMP, o valor inicial a.tu.alizado do 

oontr.-.to poderá r aum >ntado ou uprimido a~· o )lmire d 25% (vlnte e cinco po.r

cento), conforme disposto oo Artigo 65, parágrafos 1º e 2°, da Lei n.0 8.666/93; 

13.2. A licitante vencedo.ra fica obrigada a aceitar, nas mesmas cond.i.ções 

licitadas, os ac~scimos o u supressões que se fizerem necessários; e 

13 .. 3. enhum acréscimo ou supressão poderá exceder o l.im.ite estabelecido 
nesm condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as parles. 

14. DA PRE TAÇÃO DOS llRVIÇO 
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14.1. A prestação do serviço deverá ser em rigorosa e estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no Anexo do EdjtaJ licitatório e que será parte 
iotegra.nte do ontrato; 

14.2. A empresa vencedora, visando a boa prestação de serviço, deverá adotar 
os segujntes procedjmentos: 

14.2.1. O prazo de. in!do da prestação do serviço deverá ser de, no máximo, 10 
(dez) dias corridos, contados da ordem de serviço. 

14.2.2. O prazo a que se refere o subitem anter.ior poderá ser prorrogado a 
critério da Administração / PMP. 

14.3. A aceitação dos serviços prestados dar-se-á a.pós atesto da equipe de
rocebimcnto. 

14.4. Caso a empresa vencedora não tenha condições de prestar os ser11iços 
constantes na ordem de serviço, deverá enviar termo de desistência até o termino do 
prazo estabelecido de 10 dias, previsto no subitem 14.2.1. 

14.5. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a 

Administração / PMP enviará o termo de desclassificação, efetuando a contratação do 
serviço com a próxima licitante classificada. 

14.6. Dependendo do tipo de procedimento licita.tório (global ou por item) a 
desclassificação ou desistência da empresa poderá ser totaJ ou somente para os itens 
constantes da ord · m de fome imento, :onforme o caso. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impec;.a a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão 
Permanente de Licitação em contrário; 

15.3. É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do p..,ooesso. 

15.-1. Fica assegurado a PMP o direito de, no interesse da Administração, anular 
ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou cm parte, a presente licitação, dando ci&lcia 
aos participantes, na forma da legislação vigente. 

15.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será convocado, 

por escrito, para assinatura do Contrato. 

15.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data 

da retirada da ola de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem 

de classificação, e assim, sucessivamente, sem prejuízo das aplicações às penalidades 

legais cabíveis. 

15.7. Os licitantes propo.oentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, e a PMP não será, em nenhum caso, responsáveJ po 
estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licita tório. 

15.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, sal\•o por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

15.10. O licitante que víer a ser contratado ficará obrigado a aceítar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários ai-é 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

15.11. a conta.gc.m dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir--á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencem•se os prazos 
somente em dias de expediente normais. 

:15.12. Quem dei= d entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou frau~r n.i excx:ução do contrato, compcrtal'-«' de modo inidônco ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido d.e Licitar e contratar com a PMP e, se for o caso, 

será descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco a.nos, sem prejwzo das multas 
prev•islas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

15.13. O dc~lc!ldimcnto de cx.igenci.is formais não essenciais não iroportaJ'á oo 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçiio e a 
ex.ata compreensão da sua proposta, dura_nte a realização da sessão pública de pregão-

15.14. As normas que d isciplinam este pregão serão sempre interpretadas em. 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do 

interesse da Admínistrac;ão, a fína.lidade e a segur~ da contratação. 

15.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dú:vidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado a Pregoeirai, 
por escrito, até 03 (!'rês) dfas fiteis aJ'ltes do prazo estipulado para recebimento das 
propostas, no protocolo da PMP, na Sede da Prefeitura Munkipal de Paquelá - Pl 

15.16, A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à. 

contrata.çã.o. 

15.17. Para as condições de fomedmento, deverão ser observadas as 
disposições constantes dos Anexos deste Edital. 

15.18. O foro para dirinur questões relativas ao presen.te Edital será o da 
comarca 

da C01 TRATANTE, com exclusão de qualquer o utro. 

15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei n" 10.520/02 e
subsidiariamente pela Lei n · 8.666/'n,. 

16. DOS ANEXOS 

16.1 São partes int grantes deste Edital os seguintes anexos: 

An xol - Fspecificação do obj to 

Anexo D - Declaração de termo participação 

Anexo OI - Declara.ção que nllo ernpraega menor 

Anexo IV - Minuta do contrato 

Anexo V - Declaração 

Paquetá (PI), 01 de março de 2019. 

Águida Silva de Araújo 
Pregoeira Oficial /Paquetá-PI 

Carlos Antônio Leal Lima 
Comissão de apoio 

Marcos André Leal da Silva 
Comissão de apoio 
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ANEXOI 

TERMO DE REFEWCIA 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

À Pregoeira Oficial de Paquetá - Piaui. 

Av. Filomeno Portela, 821) - CEP. 64.618-000. 

Paquetá.-PI 

Pregão Presencial ri' /2019 

Abertura: 

Objeto: 

MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QTD R$UNIT 

01 Acrílico autopolimeriiável 1000 mi Lt 15 

02 Alginato jeltrat 440 g Kg 50 

03 Alg!Nto jeltrat plus 440 g Kg :50 
OI Acrílico pó 1000 g Kg 20 

05 Broca de ttmgstêl'lio media Unid. 08 

116 tll'OOI de tungslênio grande Unid. 06 
(11 Catalisador Universal 120g 1b 24 

08 Cubela colorida 350 mi Unid. 10 

09 Cera utilidade 220 x 18 .lamiruls Cx. 50 

10 Cera7 X120G Cx. 40 

11 
Cera odontológica especia 1 ( rolete e/ 15 Cx. 40 ......,.._ 

12 Cera utilidade 220 g x 18 laminas ex. 40 

13 Dentais Diversas Cores Com 6W'ld ( Boca) Boca uo 
14 Espátula para manipulação de gesso Unid. 08 

IS Espátula rf l2 Unid. 08 

16 Esculpidor de lecron Un,d. 04 

17 Gesso especial tipo iv x 1000 g .Kg 50 

18 Gessocomum 1000g J<g 180 

19 Gesso especial tipo iii 1000 g Kg 70 

20 Gesso p:dra x 1000 g J<g 100 

21 Lamparina haruiay simples Unid. 12 

22 Luva cir.nº 7.0 Par 400 

23 Luvacir. 7.5 Par 400 

24 Luva cir. N" 8.0 Par 300 

25 
Luva para procedimento Iam. Xp com Cx. 100 
100 

26 Luva para procedimento Iam p com 100 Cx. 100 

'll Luva para procedimento tam. M com 100 Cx. 100 

28 Mandril para lixa 
1 

Unid. 10 

RSTOTAL 

29 Mll5Cara descartável com50 (tripla) Cx. :50 

30 Moldeira inox dentado com 8 unidades Kit 20 

31 
Moldei1a irio,:- desdentado C<lll'I 8 

Kit 20 
unid.ides 

32 Moldeira descartá~•el com 50 unidades ex. 30 

33 Pó termopolirneriz,h<el 1000 mi Lt 30 

34. Placa de vidro Unid. 10 

35 Pasta zir.::o eólíca 120 g 1b 40 
36 Pasta pm moldagem de prótese Cx. 40 

37 Resina acrílica lCOJ m.1 Lt 15 

38 Silíoone Condensação (Catalisador) 120g Tb 30 

VALOR PREVISTO 

VALOR TOTAL POR EXTENSO D PROl'OSTA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
PRAZO DE ENTREGA: 
FORMA DE PAGAME O. 

DATAElDCA.l 

ATENCIOSAMENTF, 

REP. UGALDA EMPRFSA 

l!STADO DO PIAUÍ 

PREFBrru:RA MUNICIPAL Dll PAOUl!TÁ 

c.N.PJ. 01.612.601,1XKl1•18 

Avmida Filomeno Pml:ela, 820 • CEPl 64.618-000. 

PAQUBTÁ- PI 

ANEXO D 

DECLARAÇÃO 

RS 73.100,00 

f ...... 
ºt 
o 

~ 
unicef --

... , inscrita no CNPJ sob o n2 ... , por inrerméd.io do seu representante lega] 
abaixo assinado, de.clara sob as penalidades da lei, para fins de participação no 
PREGÃO PRFSENCTAL 2 XX:X/2019- PMP, que: 

Verificou todas as infonnações e que atende a todas as condições estabelecidas para 
o fornecimento do objeto deste pregão; 

Não se encontra declarada inidõnea para licitar ou contratar com órgíios da 
Administração Püblica Federal, Estadual, Municipa] e do Distrito flederal; 

Inexiste fato superveniente Impeditivo de sua habilitação. 

(data) 

(assinatura autorizada) 
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ESTADO DO PIAUÍ 

l'JllilfflITUR,&, M;UNlCif,AL Pll l'AOLTJp:Á. 

CN.PJ. OL61Ui0:l,,000l-18 

Avenld11- fll.ou:>eno Pcmel"'- 820 - CIW: 64.618-000, 

PA.QUETÁ- PI 

ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE QUB ÃO EMPREGA MENOR 

A Licitante ... , inscrita no CNPJ sob o na. ..• , por intermédio de seu 
representante legal, Sr. . .. , portador da Carteira de Identidade n" ... , inscrito no 
cPP sob o nJI _ . • , DEQ.ARA, para fin$ do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 111 

8.666/93, acrescido pela Lci n2 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos:. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( 
). 

(data) 

(carimbo e assinatura do representante lega]) 

(Observação; em caso afirmativo, ass:inaJar a ressalva acima) 

llST ODOP U f 

PREFmTIJRA MUNICIPAL DE PAougrA 

C.N.P.J. (II __ 12.00,J,,1Xl(n-18 

Avénida. fil<>-O l'ortcilio, 820 - CEI"! 64.618-000. 

PAQUETÁ- PI 

IIXO rv 

MINUTA DO CONTRA: O 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTIU! sr 
CELEBRA A PR FEITURA 
MUNI l'AL OE PA VETÁ-171, E A 
EMPRE$A .... ,PARA O FI $ A QUE$ 
DESTINAM 

O P, fcitur.l Murudp.'.11 de XXX:XXX:XXX:XXX:XXX:XXXXXX:XXX:X-PI, wc::ri~ no 
CNPJ sob o xxxxx.xxx:xxxxxx., com sede na Avenida :x:xxxxxxxxxxxxxx n e xxxx.,, 

em Paquetá - PI, doravante d e nom.iinad a NTRATA TE, neste ato representado 

por ~u Prefeito o r. xxxxxxxxxxxx, b~sil iro, ceis;ido, port't'dor d" carteira de 
identidade nll -=, eJ<pcdld pel. SSP/PJ, irulcritt no CPP/MF sob o ,,.., 
xxxxxxxxxxxxxxx ; e a empresa .. , inscr ita no PJ sob o n 'iil .. ., corn sede na Rua .. ., 

.. , bai.rro .. , EP __ " em ... - .. . , doravante denominada O RATADA, firmam o 
preser,_te TERMO OE CONTRATO, qu ser, gido r,.os termos da Lei n"- 8.666, d.e 
21.06.93, suãH a.ltcr..1ÇõéS e d "-m.a.is rtornw.s pcrtirtc:..-nh:.~., no qué couber, é:n\.. 

d ecorl'ência do PR.ECÃ lt~/2019 - PMP., conform e o Pn:JCesso Administratjvo 

XXXXXXXXX, m d•ant as egvintes láttScu las condiQO . 

CLÁUSULA PRIMBIRA: DO OBJE:rO 

Con!>titui objeto do p,cscnte instrumento .l CONTRA AÇÂO D E EMPRESA PARA 
F RNE 'IME TO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ... , em conformidade com os 
termos do Edital e proposta <'P ntada pe l1> NTRATADA, qv fl f-az n,;lo, 
parte deste contrato, indcpcndéntcmc:ntc d • transcrição .. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR E DO PAGAMENTO 

2.1 . O valor total deste Contrato é R$ . .. ( ... ) conforme proposta financeira 

ap t'ltada. 

2.1.1 . Estilo inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre a 
pret;t: ç.ao d serviço .. 

2.2.. A RATA TE fch wrá o p.igam nto do v.iJor d rviços prestados, 
m,,di.antc a apn..-sentaç, o da oro. i&C".tl correspondente, no pr..i2:o de a té 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento do objeto e atesto da ota Fiscal, nos termos da 
Oáusula Quarta deste contrato, para a consequente aceitação e liquidação prevista 
na lei n 4.320/94. Eventuais despesas bancárias correrão a cargo da 
CONTRATADA 

2.3 O prazo de pagamento de qu - trata o item acima poderá ser postergado por 
motivo de caso fortuito ou de força maior. 

2.4. Os _F<lga.mcntos processados pela CONTRATANTE não isentam a 
CO TRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento do material, em especial àquelas relacionadas com a qualidade e a 
garantia. 

CLÁUSULA TERCBlRA: DA EXECUÇÃO FlNANCBlllA 

3.1 Os recursos para pagamento do objeto constante do presente contrato, correrão 
por conta dos seguintes recursos financeiros: 

FO TE DE RECURSO: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO PlA J/PM5 E 
RECURSOS PROPRIOS 

ELEMENTO DB DESPESA: 33.90.30 - terial de Consumo. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES 

4.1. onstituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetuar a prestação dos serviços contratados, no prazo máximo de 10, 

(dez) dias corridos, contados da emissão de ordem de serviço; 

b) Mãnter, durante o per'íodo de vigên ia, todas as condições que ensejaram. 
a sua habilitação no procedimento licitatõrio; 

e) Aceitar, na.s mesmas condições ora pactuadas, acresci.mos ou supressões 
qu se fizerem necessários, no p rcentual d até 25% (vint cinco por cento) do 
valor deste Contrato; 

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromi.ssos assumidos pela 
CO TRATADA, de acordo com as cláusulas contra.lua.is e os termos de sua 

proposta; 

b) oti.fica.r a CONTRATADA, por escrito, sobre impcrlc.içõcs, falhas ou 
irr gularidades constatada na prestação do rviço, para q'u sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

c) Utilizar os bens cm condições normais e adequadas para a prestação do 
serviço. 

CLÁUSULA QUINTA: DO FORNEClMENTO 

5.1. o ato do forneciment.o dos produtos serão verificadas as condjções cotadas na 
proposta apresentada as quais deverão estar de plena conformidade com a mesma, 
sob pena de não aceitação. 

5.2. Caso a empresa v •n -dora não teoh.-, condições d, fom r os p.-odutos d.-, 
ord rn d forn. im nto, dev rá en i.-,r t rmo de d •sls n ia até o termit'IO do prazo 
statx:l · ido nos term s do it>m 4.1 do pr •nt> ·ontrato. 

5.2.1. O nllo cumprimento do prazo estabcl.cddo no item antcrfor, a Adm.inistraç!lo 
/ PMP enviará o termo de desclassíficação, efetuando a pr-estaç.11.o do serviço licitado 

com a próxima licitante classificada. 

5.2..2. Dependendo o tipo de Processo li itatõrio (global ou por ítem) a 
dcsclassificaç!lo ou desist~ncia da empresa poderá ser total ou somente para os 
itens constantes da ordem de fornccimcnt.o, conforme o caso. 

CLÁUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO E FISCAUZAÇÃO 

6.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita por servidor 
deslgnado da PMP. 

6.2. A fiscalização e aceitação d que trata esta láusu la não xclui nem reduz a 
responsabilidade da NT RATADA com relação aos itens fomccidos. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGeNCIA 

7.1. Este Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a partir da data de sua 
a.ssínatura. 
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S'l"ADO DO PIAUI 

Pn.DFIIrrlJRA. MUN-[CCVAl DP FAO'l..mTA 

é.N.P.). 01.612...fióJ,/ô(JéD--i:tll 

AvcnJ.d.;a itlllom~no 11ortdil., 82.0 • l"'; 64.618-000. 

PAQ Á- VI 

Cl.ÁUSU1.A OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação do serviço, sujeita a 

CO TRATADA a multa de mora, no percentuaJ de 0,5% (cinco décimos porcento) 

ao dia sobre o serviço não prestado, até o limit de 10% (dez por cento) do valor do, 
mesmo. 

8.2. A apli ação da multa d mora stabcl ida no l m ant rior nl!o impcd qu a 
CO TRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções 
previstas no item 7.3 deste Contrato. 

8.3. o caso de inexecução total ou parcial das condições contratuais, a 

CO TRATAN poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e, 

segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à O T RATADA as seguintes 

penalidades: 

a) Adv rl n ia, cm caso de atraso cm até 05 (cinco) dias; 

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respec tiva 
Ord m de Serviço, cm caso d atraso de mais de OS (c inco) dias; 

e) Suspensão temporária de participaç:.io em licitação e impedimento de 
contratar com a P?vfP, por prazo não superior a 02 (dois) anos, inclusive cm caso de 
inex.ecução tola.!, sem justificativa a.ceita pela Administração. Será declarada 

suspensa de contrata.e com a Administração nos casos previstos noo subitcns 
seg1.1intes, cm caso d ulpa; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos dctcm,inant s da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos: 

1 - Declarar-se-á inidlmeo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações asswnidas, pratica_ndo, a julzo da Adminjstraçlio, falta grave, revestida 

de dolo. 
II - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação 

definitiva por praticar, por mefos dolosos, Eraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

Ili - Dcdruru-sc-á inidônco o contratado que tenha praticado atos ilícitos 
visando frustrar os objetivos da liclt.açllo; 

IV - Oech:o.rer-se-é inidôneo o contr.it.ado que demonstre njjo possuir 
idoneidade p<>l"II ontr<11.>r com a Administr.ição em virtude de .-tos ílídtos 
prati dos . 

8.3 .. 1. As penalidades cominadas nas alineas "a", "e" e "d ", supra, poderão se 
aplicadas cumulativamente com aquela prevista na aUnca "b" do mesmo item. 

8.4. O valor das multns aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pela ONTRAT ANTE, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

8.5. As sanções somente poderão ser relevadas cm raz.!lo de circunstândas 
x pdonais e as justificativas som nt serão ac -ilas quando formuladas po,., 
scri to, fundam ntada m f.>tos r ais comprováv is, a rit río da autoridad 
omp ten da. CONTRATANTE, e, d d que formuladas no pra2:o m ximo de 3 

(três) dias úteis da data em que a CO TRATADA tomar ciência. 

8.6. Pnra aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 
05 (cinco) dias 6teis no caso de advertência, muJta e suspensão, e de 10 (dez) dias 
contados da abertura d vístas no caso d inidoneidad . 

Cl.ÁUSUl.A ONA: DA RESCISÃO 

9.1. Consl'ituem motivos de rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos. 
no te.rmo de contrato; 

b) O cumprimc.nto irregular de cláusul11S, especificações ou prazos 
estabelecidos no termo de contrato; 

e) A lentidt!.o no cumprimento do contrato, l.evando o ONTRAT TE a 
omprovar a impossíbilldad da pr tação do serviço, no pra2.0 tipulado; 

d) O atraso injustificado no fornecimento dos itens, que importe em prejuízo 
da C NTRATADA superior a 50% (cinqüenta por cento) do valor contratado; 

e) A subcontc-.1tação total ou pardal do objeto, associação da ontc-.1t.ada com 
oull'em, a e ssão ou transfer ncia tota l ou parcial das obrigações contraldas, bem 
como a fu~o, cisllo ou in orporaç o da CONTRATADA qu af tem a boa e:x uçllo 
do contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CON1RAT ANTE. 

f) O desatendirnento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, 
assim como de seus superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 03 (três) 
v~cs, anotadas cm registro próprio, pelo rcp cntant da CO TRATA TE 

designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

h) A alteração social ou modificaç1io da finalidade ou da trutura da 
CO TRATADA, que prejudique a c.xcc~o deste Contrato; 

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo onhecimento, 
justificadas d terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
co· TRATA TE, e exaradas no processo administrativo a que s ret rc te 
Contrato; 

j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos. 
produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 
25% (vinte e cinco por cento), salvo as impressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes; 

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
p.razo superior a 120 (ccnlo e vinte) d.ias, salvo no caso de calam.idade pública, 
grav perturbação da ord m interna ou gu rra, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo pra20, independentemente do pagamento obrigatório de 
indcni=çõcs pcfos sucessivas c contratualmente imprevistas, desmobilizações c 
mobilizações outras previstas, .isscgurado à CO JTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pcla suspensão do cumprjmenlo das obrigações assumidas até que 
seja normal izida a situação; 

1) A ocorrtncia de "caso fortuito"' ou "'força maior", regularmente 

comprovada, impeditiva da execução deste Contrato; 

m) Dcscumprim.cnto do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ~ 8.666/93, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) Determinada por at.o unilate.ral e escrito da CONTRATANlE, n.os casos 
espcdficados nas alíneas "a", "h" e " m." dosu.bitcm 9.1 deste Cont.r,a1to; 

b) Amigável, por acordo entl'e as partes, desde que haja conveniência para a 

C0 TRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

9.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigoo 79 80, da Lei 

ni!S.666/93. 

CLÁU UI.A DÉCIMk DA PUBLICAÇÃO 

10.1. O extrato deste instrumento será publicado no Diário Oficial dos Munic!pios, 

até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÍ:CIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1 . Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, compele o Foro da Justiça 

Comum da comarca da CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

11.2. Para firmeza e como prova de haverem entre s:i, justos acordadoo, é lavrado, 

o Contraio cm 03 (trCs) vias de igu.aJ lcor c valia, ass.irodas pelas pa_rles e por 02 
(duas) testemunhas. 

11.3. Os casos omissos serão rcso.lvidos nos termos da Lei -~ 8.666 / 93. 

Paquetá (PJ), ___ de _______ de 2019. 
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AvcnJ.d.;a itlllom~no 11 ortdil., 82.0 • l"'; 64.618-000. 

P AQ A- VI 

PAQUETÁ- PI 

CO TRATANTE 

CO TRATADA 

TESTEMUNHAS: 

l)NOME: ____________ _ 

CPF: 

2)NOME: ____________ _ 

CPF: 

Tt!IJP,LIIJ.Mi;lil~,140:~ 

PAQUETA DO PIAUÍ 
lliiád, .. ...,JIIÍ 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAOUETÁ 

C.N.P.J. O:l..612.601/0001-18 

Avenida Filomeno POJful,a, 820 • CEP: 64.618-000. 

PAQUETÁ- PI 

ANEXOV 

DECLARAÇÃO 

A Empresa .. . , inscrita no C ] sob o n2 ... , por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de 
participação no PREGÃO PRESE ' OAL II XXX/ 2019 - PMP, que: 

• Verificou e está de acordo com os termos do subitem 4.17, em que 05 preços 
propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais. e para-fiscais), leis sociais, administração, 
lucros, materiais e ferramental, transporte de material e de pessoal e quaJquer 
despesa, acessória e/ ou necessária, ~elacionadas com o fome imento do objeto 
desta licitação. 

(data) 
(assinatura autorizada) 

C O:'-IT!tA TO N" 06 2../2019 

SM!a1•'1·A: C<>nlrato eh Pruu,çâ<> de ~n·ips 

Ten,pl)lniri,;, • Por ·r ,•mpo Detennlnado e -~•81 
Vl11.-11lo Empl'qtllticlo, que cc<leb"' entrt oi a 

l'rcíelrura Munl•lpal dt Palo.ij do Plaui/Pl, e• S"". 

_R.,,,. Andl"ia de ç,.rvalbo AlellCIIC, buudo n.u 

di•p<>•itllc.• Cun,1a111a do Alo Autoriuti>·o tia 

Contrt.llllçio da Adminlstraçlo qu~ H eaco"'"' 

~vlua<Jo ('.OIJI fundammCó:t da IAI Muaidpal N' 

0921..i-013, d~ 06 de M..-ço ele ;l(IJ3. de " Lei 

8.66(,í9J e M>a,, .11.,..■ fil"" l!osterioru, ~i.e vJi:ora i-.\ 

su1 fo,,na t co r,,J:,,~-.. ~ ,ogub-dô;-,riminadas: 

A J>RF-H:tTu"RI\ MU!-l iCl'PAL DE 1'Aºf0.", 1)0 JAUf- l>l, ~jiir1dica-de direlto públic-., 

inutmo, io3erita-. .,o CNP;/ll,1}' S<'b o nº 41 S:!2.28.S,0001"08, com !lede admlmS1n1\jva J1;1 Ru~ 

J~-iuim Vi~cn.c s ~nlAnl\. s/n., Cen~, Pai.ó> do Piatú/1'1. neste ato representado p;,.'lo Sc-01:.lr 

,fOSit :.RA.'1O.00 MARQUF,S SANTANA, Secre tõrio M Ul'IÍci l)ll l d~ Adminisl.nl:Çl!O e f'inany,9, 

rcndenlc nesta cid,Mje de i',t10~ do P;aui/PI. (;'.,1,'\d;o do Pialii. ,;iomvanie .$ímplesmcnte J.er\omiMdo 

CONTRATANTE, -, ROSA ANDJd.A l>E CANVAJ..DO 1\1.!,i"ICAR. bruile,;ra, Enfmncira. 

POr'Uídora da Cédula de ld~nlidade n• 847.647 ~S , /PJ e <.:PFr.,.-fl') 11°444.297.703-87 ·e CORB.'{/PI 

ri• 103.410 , r,;sident.e e do.111iciliaJa n<í.$Ul cicfadc de P.1:ros do PinuVPI, ndiantc denomiw:,lo 

simplemientc CONTRAT A.00, t<.n ju:s1u e contn,li.ido enLre $Í , o q~e ,egue: 

C!,," USO LA PIUMEHlA - OA LEI APUÇÁ VSL 

O p!'l:'scn:e Contra1Q ,hegid,:; pela l.,c,i MwüelJ>III n• 002/2013, de 06 de mll~O de 2013 ·c:lc a (,:i :J° 

8.666~3 e sWl5 ■ ltc,raçõn poste r.ores. 

CLÁUSULA SEGUNOA - DOS DOCUMENTOS 

Fazem pQ(!C integrante deste Contrato, i tldependenlerocnte de tn\n$Í~O e anexação e terão plena 

validade, os ~guh1tes documentos, na ordem d.e prevalh icia: 

a) Cópia de documentos pessoais; 

b) Cópia da Carlcira do Rcsistro Profissional - COREN 

CLÁUSULA TERCElRA - DO OBJETO DO CONTRA TO 

O presente instrumento conuatual tem como objetivo a conttataçllo de Enfermeira cm caráter 

temporário, para atuar no servi,;x, de ex.àDJCS preventivos cinecológicos, oom ~ horária de 08 

(oito) horas semanais cm sistema de plan.tão, para realitàr atendimento no Povoado Caju.elro de.stc 

Municipio. 

CLÁUSUL"- QUARTA-DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Serão executados Servi90s de Enfermeira, para scr.-ir o Si:crcmría Municip al. de Saúde, n,o qu;e se 

refere a área. de a!uaçi!O. 

CLÁ SULA QUINTA - DAS OBRlOAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO execuwá os serviços rigorosamcm.c de aootdo com os termos deste Contnito e 

dOCllJ'IW').IO dele io.ter,tante e oom a legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE fome,ccrá todas as infonnações e co.n.di,;,ões necessárias-à ~liinçlo·<loo 

se.viços <leste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pBgará n importância em sistema de plantl!o, no que couesponde o valor de 

RS 1. 734,74(mil · SGtiteentos e trinta e qualro reais e selcnta e quatni centavos) durante a. vigência 

do contrato, onde serão des00ntados todos os imposlos increntes ao valor pago. 

Pa.rolçrafo Único: O CONTRATADO será obrigado a manter du:ran:le a 

execuç!lo do Contrato, tod:is as condições de habilitaç,110 e qcalificaç!o eitl$:idas. 
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(Continua na próxima página)

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os serviços deço.mmles deste Contrato scr!lo custeado,; com recursos oriw>do• do, Rccum>s d.o 

Orçamento Geral do Muuiclpio/FMS/PSF. 

CLÁ S LA O A - DO RE/\J STB 

Os preços dos serviços dumnte o perlodo de vigtncÍII do Contrato $CrA0 fum~ e irnajusl vei!<, 

<::aso haj a CQnveniêncin e op0rrunid d.e admini stret ivn estes serão rcajus1ó.veis, descle que n.'To 

prejudique o erário pllblico. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA v1otN IA 

O presente contrato terá vig!ncio. n p11rtir de 02 de fevereiro de 2019 e término e:ni 31 de dezembro 

de 20 l 9, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a Lei 8.6Ci6./Q3 

(redação dada pela Le.i ~• 9.649198), caso t.o.ja conveniência das pact.e:,, Qú podendo tcc a s,_,a 

vigência antcci <ln p,:,r in,et-es:se wtilateral do Contrala.ntc. 

C.i.,ÁU 'lJ'LA Pít lM_A PRlM_l,:lRA- 00 REGIME , RIBUTÁRIO 

Na pr~ULção dos serviços objeto d~te Cor,trato c:,;tllo incllLSOS no preço contraUldo lodos <>S 

lrioutos, contribuições. inclusi,·e pa:ra Gsic~is ·e demais cric~gos vlgcn1c.~ na da.Ili de apresentação 

do proposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Bm conformidade oom o Art 78. da Lei nº &.66/91, poderão ser motivos de resic.isão: 

! - Ato unilateral. e foima da A<lministreçtlo. nos =s enumerados no$ lncisocs I n XU e XVll do 

Artigo acima referw_ciado; 

II - Aoordo a,n igável er1tre as parles, reduzJdo a reroto; 

IIl - fod,cial, nos termos da IcçislaÇl!o em vigor. 

§ 1• -· o ca.'iO de r,cscisi!o do Cootrn1o, por motivos impubÍveiS no CONTRATADO, o mesmo 

lic:iU1!. sujeito à,; penalidades e oon~uênciàs dcsériW no Aft. 80 da Lei n• 8.666193. 

§ 2• - O presente Contrato podem ser resicindldo M tes de encetmdo SWI vig~cia por inciativa da 

Prefcitur,:,. MMicipw de- Patos - PI. independentemente de notif=,;ilo judicial ou exlrajudicial, 

sem que caiba ao CONTRATADO d ireilo de reclrunaçllo ou loden.lzaçllo quando verificada, pelo 

menos, umã. das ca~a~ segui.oi~: 

a) ·oescumprimento pela CONTRATADA de qualquer ch1usula contratual; 

b) Pela pt,it:ica de fraude; 

e) Pela pni1ica de dolo ou má fü; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

As partes conlratantes elegem o foro de Jaic6s/Pl para dirimirem quaisquer dúvidas que 

porventura venham a sur11ir no futuro com relaç!o a este contrato. 

B, por assim estarem, justo e contratados, de acordo com o que acima ficou estipulado, as panes, 

CONTRATANTE E CONTRA'f ADO, assirui.m o pre.sente CO'.stnilo em quatco via:,, de igual loO• e 

dara, para que pona produzir sei.IS '}feitos legais, na presença de 02 (duas) testemunha., qu,c 

\wnbém ~llo sign.a.1ârias dc'.ne ins:trumen10 controtual. 

Patos do Piaol (PI), 02 de fevereiro de 2019. 

JO~ IRANIL~ARQUESSANTANA 

Secretário MWlicipf ~~~m,ni$lraÇão e Finl!llçal) 

'"'.R.os.:.. ~,..:i;,.. ~ t.....-,-...4 ~<JV' 
ROSA ANDRÉA DE CAttVALRO ALE CAR 
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DECRETO N" T, DE 03 DE AB"'L D.E 2019- LEI N.3 

A.nnoor;amen/D ~a-ldlloildldoMl~t1da outntspro.,._ 
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M ,_.c,o OV1'ROLS RIIVIÇIOII lleTUOCIEl!We· •~"°"NIIJolç.o. 
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1N Z7Jl1z.oo:iutl21.0000 ~---U.tl0.31,JJO --.oc,ee CUL. T1.JFW9. ~. CIMACA&. !leS 
e.000.00 

F,R:..: 1 001 OU 

001 -Qdn-100 000 00,jf 

D2 a, ·111 IFUN00 MI.NICIPAL DI! SM.IDB 

i:jjl ;~---~ .... --.. -1 1.IO.Ool.cJO ~TAÇAQ POR TEMPO CISS<MINMX> 
t.000,00 

F.•R:..: 1 001 0G 

001 -~ 
,00 000 s-
1Q..30t.0113t .-,0000 Açlla do IUM'AII Fim 25.000,00 
Uto..31.00 OUTR011 l6RI/IOOIIOE~ -~Fl9IÇA F)t.: 1 ~• aa 
:t,4 --■l'udadeRoar,mdollUl~do-
1 11300 a.-~ 

1QM1.QW'.:tmlU)OOO - do IIJM'Aa - 25-.00 
lltUI_OO Olffl\Ole&RVIÇOIIDE. ~-PEAOl,JU~DICA F.R.., 1 214 00 
214 ~,i.ndOa JJWídOCNi""""""°'CIO l'-'l~dO ~ 
118300 Olaw"'°ll-

DECRETO N~ 7 , OE 03 DE ABRIL DE 201i9 • LEI N.3 

FlJNOO MUHICIPM.. OE 8AlJDI! 

10.:ID1.0007.-..0000 ~de-8ucoi 10.000.l/0 
!.1JC.11,DO -EV--1'1$FW,8-f"SIKW.CIVI. F.11.: 1 Z14 o,:; 
Z14 T-l'la!do1l'ullÍl>a.-<1o81J9 __ ..,_, 
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214 ,._,_a_,d,-d0sua_,..,1N11o-. 
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214 -l'llnllo•-de-dol!U8 ___ do_ 
1\5 «Ili """""" P!Wl 

02 04 01 l'Uh'DO MUIIICl'AL DE--IIOCIAL 

4«I OUA4..00IIJ040,DOCIO ~«-~•-- 10-.0011,/10 
U .f/0.$!.00 IMTDIIALDECONll~O F.R.: 1 001 1)/)1 
1101 -OnW,loo 
400000 .._.Sadil 

41' -003e'mff,OOOD Mlnlllnliodo~CIIASS 6.0001/10 
a.t.t0.11.00 08RIGAÇOESPATRO!WS f.Ft;: 1 :111 OC/1 
311 -do--..doFundo-doAo-Sodol-FN 

-IIXIOOO --

5011 Ol.2'4,0031.2Dlll.llOOO ~.,.~ .. -- dt--ac~ 10.000.00 
3.UO..le.00 OIIIR0S SERY10()8 DE~ -~ FlalcA FA! 1 311 OOi 311 T-Lll-dol'vldo _.,_ ___ FN 

400000 --

Al:Uqo 20 .. - 0 c:i,éd.ito oherto ruo !01J11& do arUqo ut.z1o• Hr6 oo~rto eo& r11cuno1 
P•ovenJ.entea da : 

Arwçlo: 
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ll PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI 
IWA .ICWU VWCEHTE DE !Wfl'ANA. 
•1~1!-01 Elaooddloc:I01t 

DECRETO Nº 7 , DE 03 DE ABRIL DE 2019 • Lêl N.3 

12,3'1.0003.2073.00QO 
U.IIQ.04..00 

12-4 
115 200 

12.361,000UOn.0000 
U90.3t00 
124 
115 200 

,',i,6NIICI PE./A·Pf09rllllldeidú!;deJMnl,Mlflf 
CONTRATAÇÃO POR TehfO DmJUOOOO 
~T~deRlanOI rloFICIE 
~de~ 

·10.wJ,GO 
FAQwo: 1 124 00 

Ai6N IICI l'ti.lA ·~de Eô,çde JMn4, MM ·IO.OOO.OO 
t.lABIAL, 1B1 OU SEFMÇO PARA DISTRl!ILIC,ÃO GAATtff,FA ~ : 1 12' 00 
l)maa Trwlllltnc!M dt Rlanol tio fMlE 
~dtEdlicli;IO• 

02 113 01 Fll00 IOICIPAL DE 8AUD!: 

a20 10.3111.lm1.11)23,lml AIJillliodt Vllw1m (aràlMl!tlUM06) •100Jl00,00 
U,IIOQIXI EQUl'AIEmlS E MATERIAL P!RNANEIII'! F.R. ()upc,1 1 21S 00 
21$ Trwádlda Mnlo ■ FllndodtRl<l.lloldoSUS prol'll'Íll'MldoCiowln 
116300 Ou1rmPnuwllll 

1U01,«tfl.21)23.o:ol 
ll.llO,Ol.OO 
214 
11' 000 

10,301'0031.2023.0000 
11.U0.11.00 

™ 1~ 000· 

1o.:101 J00!7.2023.0ó00 
3.U0,1to0 
214 
118 000 

08.244;0038.2041.11000 
3,S.IKIM.00 
001 
400 C!llO 

AnlAÇlo(•) 

ltlmlllnÇlo dalflnçoi~ de !lllde ~.451, 13 
CONIRATAÇÃO POR TEMPO~ F.R. ~ 1 1 2M 00 
T~FIRlo1MlodtRKl.notllCIM~IICIGM!n 
&n.id■lhlt'dalt 

Mnàrlçlo IÍDIS..~ de SIOdt ·100,000,GO 
VENCIIENT0SEVNO'AGENS FIXAS·Pé'S80Àl.CMI. F-A • 1 21.4 oa 
lrlnlfl"'1d99 Flllldo ■ Flnlll dt ~ do SUS ptMWmll do GoMn 
Enwida lrdildlllila 

MIIIIAlll'IGlo dos Str!lçof Municlplll dt Sl4à ~.'7 
alRIG,'iÇ(lfS l'il.lROIWS FJl~ 1, 2 4 OII 
T~FIPID■ FIOIDdl ,Raana■ lloBUB ~llo<lOWfn 
en.ll!allrdlklà 

~, ... _e... 
OllTROS AUXlJ0S FINANCEltOS A fE8SOAS FfslcAs 
RtaufflOrll,i,rm 
AuilllrdaSodll 

-10,000,00 
FJl~ f 001 00 

-301.000,00 

Artigo lo, - Este decreto entra em. vigor na da ta de sua pablic:açao. 

DECRETO Nº 7 , DE 03 DE ABRIL DE 2019 • LEI N,3 

PATOS DO PIAUl, 03 de abril de 2019 

PORTARIA MI 169/2019 

ESTAOO DO PII\UI 
PREFEIT\JRA MUNICIPAL DE PAULISTANA 

CNPJ: 00.553,796/0001418 

DISPÕE ACERCA DA CDNCBSÃO DA UCatÇA SIE:M VENOMEl'lTO DA 
SERVIDORA s.4VIA ISADORA RDDRIGUES APOUN.ÓIO, E DÃ O\llMS 
PROVI DlNCIAS. 

O PREFEITO MUNICPAL OE PAUUSTANA - ESTADO 00 PlAU(. no uso de sL1as atrlbulç,lle$ 
~pls que 111c cor,fcro, d acordo com • l.el 8. 12 ele dC!l•mbro da 199'0. 

CONSlDERANOO o disposto na Lei 8.112/90 d'e dezembro de 1990, q,ue dl$pl5e sobr o rt1sime, 
furfdloo d.os servidores p<lbl cos da união, em sell artigo 81, Inciso v ; BEM COMO A l.el Munlclp I n"' 
133/2003, em seu artigo 35, Inciso 1. RESOLVE conceder à servidora SÁVIA ISADORA RODRIGUES 
APOUNÁRIO, lloença sem vencimento para capacitação no rurso de RMldl!oncla Médica, ,na área de
Radlologta, por um período de 36 (trinta e seis) meses, a ,partir de 01/03/2019. 

.Art.. 11 • conrorm parecer ola As$M$0rla lurfdic;J, deferir Ucen~• Sem Vencimento para 
QP crt:oçl)o no e,,,= de Rcsldl!ncla M~dlQ, na .1r li de Radlo!ofila, por um período de 36 (trinta e seis) 
me$•", a J>('~I• de Ol/03/:Wl9, ~ $en,fdor~ SÃVIA ISAOOAA ROORIGUES APOLINÁRIO, Inscrita sob o a>F 
nt 985.932.69.3-20, lotada na Secretaria Municipal de $\>Lide e Melo Ambferite. 

ArL 2• Esta portaria enmi em 111sor na data de sua publícação, com efeitos a part r da, data de 
01/03/2019. 

ESTADO DO PIA.UI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA 

CNPJ: 06.553.796/0001-96 

PORTARIA N.• 170/2019. 

O PR.EFEITO MUNIOPAL DE PAULISTANA, ESTADO 00 PIAUt no uso de suas 
atribuiçl)es legais, e nos termos que dl.spl!le a Ler 0rgãnica Municipal e Constituição 
Federal,, 

CONSIDERANDO, o requel'imento apresentado pe/o{a) Servld.or(a) Público 
Munldpa'I, Sr(a). Gl.EISON VERAS TOMAZ DA SILVA, onde manlfesta espontaneamente o 
afastamento em deflnltlvo. 

RESOLVE: 

Art. 1R - Ex.onerar a pedido o Se,vidor(aJ Público Munlclpal em caráter efetivo, o(a)• Sr (a) 
GLEISON VERAS TOMAZ DA SILVA, portador(a) da, Cédula de Identidade n.e 3.707.019 SSP
Pl, inscrito no CPF sob o n.u 072.127.593-17, exercente do cargo/função de Motorista, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNIOPAL DE ASS~NCIA SOCIAL 

Art. 28 - Determinar que a secretarta Munlcfpal de Administração faça os competentes 
registros necess:á rios. 

Art. 3R - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 10 de abril de 2019 . 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-se. CUMPRA"SE. 

Gabinete do Prefeíto, em 2B de março de 2019. 

e . .. :a.~ P~ ,unldpal 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA 

CNPJ: 08.553.796/0001-88 

PORTAAIA N• 17]/2019 

DISPÕE A.CERCA DA CONCESSÃO DA LICENÇA SEM VENCM ENTO DA. 
SERVIDORA MARIA NUBIA NOGUEIRA AS SILVA, E DÁ OUlRAS 
PROVI~~ 

O PRB'IErro MUNICIPAL DE PAULISTANA - ESTADO 00 PIAU[, no 11$(> de $~$ <lbi.buíçOes lesais 
que lhe confere, de .cordo com I Lei 8.W de dezembro de 1990. 

CONSIDERANDO Q ciÍ$ll0$t0 l1il l.el 8.112/90 de deiembro de 1990, que dbplle sobr. o resime 
Jurfdico dos se"'1dores pelblloos da unEJo, em se,,, artigo 81, inciso VI, "artli,, 91, RESOLVE conoeder /1 
setViclon MARIA. NUBIA NOGUEIRA AS SILVA, lia.nça sem vencimento para tratar de <1$$Unl0$ de fntere55e 
particular. 

Alt. 1• - conforme pattett da - Jurldb, deferir Ucença Sem Venclmem:o Pil8 tntur 
de - Unto$ d1t lnt-- rwtlcular, pelo l)rHO de at~ 3 IRO$, à Servidora MAR!f. NUBIA NOGUEIRA. AS SILVA, 
lnsctlto sob o Cl'F n• 021.451.79:3-48. 

An . . 2• Est.a panarta ntra emvlscra partir do dia 01 de abr'llde 2019. 

E!>'T ADO DO PL'lUI 
f-911.lta;"Kl'l 'l,._JK.A MUN ICJl-"Al.. I li•! l~ASSA.GHNI • •KANCA 0() 1-'IAl!U-. l"I 

, l'.J 41.S22.Jfl6/0001-U - CEP 6095-000 
A •- Co,,u, e Silva, 4.16'. - Cent.,v - {-...-e,a l!nu- <lo f'la.,í •J'l 

Dispõe sobre a conYOCação da "I Conferência 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa·. 

O PREFEITOA MU ICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO 
J>IAUt STA DO DO PIA (, no uso de suas atribuições legais. ATl. 99. inci ·o 
XXlTT. da i Orgl\nica do Município; e considerando o comwi icado niímero 
Ol/2018/CNDI/SNDPI/MDH-Dtasfüa, 

DECRETA: 

Arl- 1 .• Fica convocada a • 1 Conferência Municipal dos Direi los da Pessoa Idosa", a, 
ser reali:.:ada no dia 26/04/2019 das 08 :00horas ás 17:00 horas, na Câmara, 
MuniCipaJ de Passagem Franca. do Piauí. 

Par~rsifo único. Para e fehos do caput deste artigo, a · 1 Conle,éncia Munlclpal dos 
D lrellos da Pessoa Idosa" terá como tema central : ''OS DESAFIOS í>E 
E VELHECER O SÉCULO XXI E O PAPEL í>AS POLÍ'l'lCAS 
PÚBLICAS" 

Arl. 2." As despesas com a exectJção de,sle decreto correrão por conta de dotac;,õ,es 
orçamernér las próprias conslgnedes em orçamenl.o e suplementadas se necessétlo. 

Art. 3.• Este Decrelo entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pruisagem Franca do Piaw, em 04 de abril de 
2019 

ESTAIX> IX) PlAUI 
PRltFUTUR/1 MUNTCIPAI. oe PASSA(Jli;M FR/INC/\ 00 PlAUT-PT 

C Nt>J 4JS22. J ~6/0QOJ . 26 • Cill' f',<IJ!lS-000 
Avenida Qos14 e Silva. 4 16 - C@mro 

l'orluia CP Nº Ol!lf.l.()I!I 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAuf-

EST ,t. DO DO PIA uf, no uso de soas •tril.bu ç6es lega1s que lhe slo oo~rerldftS pela Lei 

únlcipal ·• 6112G07, de 24 dê abril de 20o7. 

RES<>LVE, 

1. - Nomear o s roov""' memhn>S do O>nselho l\,l1D1.ici;pal de ac:o~•nltuoento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e DesenvolVlmooto da Edu.aição Bisku e Valorlzaç,lo 

d~ ~onai., da E:ducaçllo - IF DER, de Pa.-gem Fram:a do Piau.f - PI, para (> 

Biênio 201!>/2021, c,om a segu i nte composlç,110: 

Representantes do Poder E x-utlvo: 

Tltula:r: Maria da Cnu. Sou8a. CP!': 6G6.1 69.S63-34 
Supl,01t: Maria da Cntz Rodrigoc,; So..,,.a.. C P L'. 287 .610 • .573-04 

Representantes do Poder Executi"o d.a Secretaria M unldpal de Educação: 

Tltu.lar: Carmem Ulcia da l' onscca Cmnlbo CPF: 761.901.023-87 
Súp.lcol.C: G,rrct,,o Ma.ria 1.1.,,,,, CPl': 433.495.953-91 

Titular: RobenoTeixeira <le Sousa, CPF: 825..520.413- 15 
Sopkntc: DalvircJJc J..cmo,; de Sous.a Nuncs, PP: 020.()33.9.53-26 

"Jltular. Maria _RQo;Al) i (1c Mc.;l<[uila Sih"'- Cl'l': 82R.429.903-H2 
Sup.lenu,: N"7.an! da Cru•. Mo,ueiro Silvn .. CPF: 845.055.833-{;8 

Bepresentmltes do Cons:eJbo 'lu ·c1pa1 de f:d cação; 

"Jl.tu.hu-: (',.,..,cl$al RJl><it<:> do. SUva . ' M': l$1) .4 74.72.';1,Q4 
uplente·: Conceição de Maria l...ope Vicira. CI'P. 82 1.686.873-15 

Tl,tule.r: J<>iio Mareclo Penara da õlva. PP: (;13.754.333-1 S 
Sop.lcol.C: Anloulo de Ndua D=a d<> Mon,cs, CP!": tll5.S34.S63-72 

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, indicados pela 
entidade dos estudantes secundários: 

"111u1ar: Obana BIUbO!ia Silw Baústa, CPF: 096.775.393-54 
Soplente: Lnit. Felipe l'c'J'etm. dns San1os, CPF: 091.44'1 .733-54 

Representantes do ~n~IM Tutelar: 

·ntu lar: Pmnci!<CO l.,q)C<l d°"' $11111(111;, CPFI! 034.702543-97 
Soplcntc: Josílene l'e«ei.in de Sousa AJen.car, Cl?J': 049A60.1163-3l 

Representantes dQS Servidores Técnicos Administrativo das Esro.las Básx.as 
Públicas: 

"Utula.r. Sinf~ Gomes da Silva, Cf'P: 534.764.76J.-91 
Suplente: Marie dos Reis DeUino, CPfl: 728.37$.J93·9J 

Representantes dos Pals de AlUDos da Educação Dáslca: 

Titulares: Eliza.l va Ferreira Santos. CPF: 665. 730 .181-04 
Alelde Rodógues ela Silva, CPF: 073 .• 202.107-38 

S11plmlé!i: Raquel de Sousa Teixeira, CPP: 829.975.273-óll 
SilVBDCle Montei.rode Andrade, 049.4SS.043-70 

ll-0 Con~ellvl. conforme Atade-ele~ção ~er:11 pr~idido por Robenc Teixeim de Sm=, tendo 
como Vice,-Presidente Eli7alva Farcinl Santos. 

.m- A p,:esente Portnria euun e1.n vigo, 011 dota de sua publicoçllo, revQgadas as disposiÇ\'!1'$ em 
<,'Ql'ltrátiO. 

IV - Re&istro..se, Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete d.o PrefcitQ Municipal de Pa.~s.agecn 1."ranca. do Piení, em ô l de abril de 201 9. 

~ ~0--p" -:::7""~. /" ~is santos / ./ · 
Prefeito Municipal 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Rua Beronisa Leopoldina de Sousa n• 18 

Pedro Laurentino /PI 
RESOLUÇÃO Nº003 de 01 de abril de 2019. 

Dispõe sobre a criação da 
Comissão Especial Eleitoral, 
encarregada de organizar Q 
processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente doo 
munlclplo de Pedro Laur,entino/PI, no uso das atribuições estabelecidas na lei 
Federal nº 8 .069/90 (Estatuto da Criança ,e do Adolescente), lei Municipal n°' 
004/2017 (que dispõe sobre o Conselho Tutelar) e no seu Regtmento lntemo, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Constituir Comissao Especial Eleitoral, encarregada de organinir o 
processo de escolha dos membros do C,onselho Tutelar do munlclplo de Pedro 
Laurentino/PI, que ocorre rá. no dia 06 de outubro de 2019. 

Art. 2º. A Comfssao Especai Eleitoral sen!I composta pelos seguintes 
conselheiros: 

a) Mercedes L.anussa Carvalho Leite: representante de Organi·zaç!lio 

governamental; 

b) L.écio Bispo Nunes representante de Organízaç!lio governamental; 

c) Marçonlo da Silva Nunes representante de Organiz. nao governamental; 

d) Thayse Barbosa d,e Sousa representante de Organização não 

governamental. 

§ 1°. Cabe à Comissão Especial Eleitoral, pelo voto da maioria de seus 

membros, eleger seu coordenador. 

§ 20. Não havendo definição por este critério, a Comissão Espeol 

Eleitoral será coordenada pelo Conselheiro mais antigo, dentre seus Integrantes 

e, em caso de empate, o de maior idad8. 

Art. 3°. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

1 - Conduzir o prooesso de escolha dos membros do Conselho Tutelar. 

cumprindo o disposto no Edital nº 00112019, elaborado e aprovado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e demaJs normas aplicáveis; 

li - Analisar e decid ir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 

registro e impugnaç!lio de candidaturas e outros incidentes ocorridos nai 

reallzaçao do proces.so de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

Ili - Dar ampla publicidade é relação dos pretendentes Inscritos; 

IV • Receber as impugnei90es apresentadeis contra. candideitos que não, 

atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao Impugnante; 

V - Notifica, os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo parai 

apresentação de d:eresa; 

VI - Decidir, em primeira instãncla administrativa, acerca da impugnação 

das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente 

arroladas, determinar a Junlada de documentos e a realização de outras 

diligências; 

VII - Realiz:ar reunião destinada a dar oonhecimerrto formal das regra.s do 

processo de escolha aos candidatos considerados habilitados para o processo 

eleitoral , que firmarão compromisso de respe itá-las, sob pena de imposição das 

sanções previstas na legislação local; 

VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos votos; 

IX - Realizar, com apolo do Poder :Executivo municipal, as ge,stoes 

necessárias à obtenção de umas eletrônicas e listas de eleitores , efetuando tod o 

planejamento necessário para que sejam cumpridos os prazos estabelecidos, 

inclusive pela R.esoluçao nº 22.685/2007 do TSE; 

X - Providenciar a confecção das cédulas para votação manual, oonfom,e 

modelo a ser aprovado; 

XI • Adotar todas as prov,idências necessérias para a realização do pleito. 

podendo, para tanto, selecionar, pr8ferencialmente junto aos órgãos públicos 

municipais , os mesérios e escrutinadores, bem como, seus respectivos 

suplentes, que serão previamente orientados sobre como prooeder no dia dQ 

processo de escolha, na forma da resol uçao r09ulamentadora do pleito; 

XII - Solicitar, Junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal 

local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do 

processo ele escolha e apuraç!lio; 

XIII - Estimular e facilitar o encaminheimento de noticias de fatos que

constituam violação das regras de campanha por parte dos candideitos ou à sua 

ordem; 

XIV - Analisar e decidir, em primeira Instância administrativa, os pedidos 

de impugnação e outros Incidentes ocorridos no dia da vota9ao; 

XV Divulga r, imediatamente apôs a apuraç:ao, o resultado oficial da 

votaçao; 

XVI • Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência 

devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões 

tomadas pelo colegiado; 

XVII - Divulgar amplamente o pleito é população, com o auxl lio do CMDCA 

e do Poder Executivo local. estimulando ao máximo a participayão dos eleitores; 

XVIII - Resolver os casos omissos. 

Art. 4°. Cabe ao Poder Exeoutrvo Municipal fornecer à Comissão Especial 

Eleitoral assessoria téonlca (Inclusive jurídica) necessá.ria ao regular desempenho 

de suas atribuiç,ões. 

Art. 5°. sao requisitos para inscrição do candidato: 

1 • Reconhecida Idoneidade moral: 

li• Idade superior a vinte e um anos; 

Ili - Residir no muniolpio há mais de dois anos ; 

IV - Estar em gozo dos direitos pollticos; 

V - Ter concluído o ensino médio; 

Art. 6°. No ato da inscrição, o cand idato deverá apresentar os seguintes 

documentos {orig inais e cópias) : 

a) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 

b) Certidão emitida pelo Cartório Eleitoral; 

c) Comprovante de Residência; 

d) Documentos pessoais (ldentideide, CPF, e Titulo Eleitoral); 

e) Certificado de Conctusáo do ensino médio; 

Art. 7°. As insoriçoes serão realizadas no Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS, localizado à Rua Beronisa L.eopoldina ele Sousa nº18 

- Pedro Laurentino - PI, das 08:00 às 12:00 horas (dias úteis). 

Art. 8°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Pedro Laurentino, 01 de abril de 2019. 

~erre•r;; 
CPF; 891.0139 .. 123-53 

C00f"denadora do CRA." 

Domingas Barbosa Ferreira 
Presidente d o CMDCA 
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Estado do Pi;ll\11 
PREFEl'J1URA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO 

Ao p,;.,,;,1.., ... <19 - da ,-.;.n Cl!Q, .... d~~ S mi ■ -- (OU)1,2Al17), ·•·coto,zo, 
(digO) .. - - ('17hOOmrn), no ~lo poliaopoo'llvo ._,,..Ivo•,- Ne9f- LMo , 
l'WOdO_ Re A~ JoM eu;.,,t> Roch1g~. 91n - 84Jirr-o V.ldir 'L6rte, 1\:11 dcb:fQ d (r, P Adro 
LaJJrwntlno - R . revnDn'Me ~ PQlltlCU • 1 poj)u~ llffl ,ger.11, para a IOMl!l:r:1ldad• da 
_ .. cio~. -~IO t - ·-..,.~~IM do mh d• ovrub<o do 20t6. 
pare O Plti!G <M 20,,7 ■ 2020, d■ MQO>mbo - - cle\l"..., 11,rc:I<, ■ _,,, , Sra. t.lo<ce<!M 

nuu. c.r..tt,c, L■la, • - · t>eM -.... ■ lados, flllou d■ ----~ da Ntam!OS 
"""9ndl.ndo Nte momen10: em ~ dll olCOfVQ com • ~nfe-1 do mu olo e 
re,)lffl!ll'l-to int.no da c1ma.-. ,~ de Pedro La.te.l'ltino, c:.onvKlou o ViN~ mala. votiidi>. 
Sr, Nilo l.eond!V a- oam.._ p,>r,> .-1dlr ot ti l>al- d■ -ll>ó, Pn,1_., 
r..ndo • chamida ~ ,em onMm ehbtlell. iPWa COn'IJ)Or • mar 1·-e.dJ"'-1" a.rt:>ciu 
Coielno. 2-E.V.andro da Souu una, 3aF"tMciltWI• Amorim ~ 41.Jou Vic!-nll! Vil~va, ,s... 
_,...tio da 5ou,.. ~ &<Pa"'• Adriano OIH ~~ 7-R■lmul>do ,Nor,01<> M«t• 
P■reita , &.Wioon d•~..._, fo,..., OOfMdodoo t■mb6M pa,■ ,_..,. - dam_, o 
Sr, -Jo■6cle9i~ ~OIIO. Joit daJ■ ... Ba-d■ C■-- ■•""°4· 
prl!l9ilo, \/ora L&lda u,...._ de Pa14o Rod<lg\,ff. - do o"1'ffMilo ....,,...1r,,o1, -. ...... 
- Goin■o.~••~- soi.r,oe ~14'1 Ribel"' .._ tal ori""""■ 
damo, Slmano ~~ RM, - ""~~ .. ~ OOl!Clulr. ÇQ(Tij)OIIÇQo 

da l"l'Ml:N• o ~1' ~• Ol9 ~ .. •IMiMI o&. P■UIO Adrtal'lõ Diu Rodr1g1.1e, e o 
Sir. JaaM11oo·a ,9ciuúl Aniojó\;iani ~Mi• mnt1 ,o&. Pre:l'.tlio eMiro L•bncio Ui1ta 

de so- • o ~ ~ Oarloo Henliq..o eo.11>0 - COl'ldulde ■ compoolçeo d• 
,no$110~-,.ibiií1i'a''-s~-- ■- .. P<-•í-■n1dop,! 
p,l!ía otNhm"• nacvçlo do,H~ r'làdtnal br:~ . 1.0QO •Pol, foi~ Pfl'í,. :seC:f'e1•1'f.ar 
oa tnit.1- • Sra. - U...- ·cam.tt.> Lolla a de -n;IQ """' ~ lol oro•nlQII do 
mullicrpo • IW!l ir,1■,110 .-.o,dii,-..,..._ mur,'"fpai ••~...,.._no o p,esl<lénll<> l'a> (1) • 
IO:llur11 dO ~IO'Ull't~al • .olk:il.e "°' "·rw■OOl'K ■ rarwn • pi- com o-~ 
d,""11)nllln<lldo•pmle-a~•-p,,,..-•. . 
o pn,oioj•..,_,.. - • NO~ -- po,a ~er • lo ..... dO ,.,,,.,, CIO poe" ~ 
- • r■. !oi lofla a-~• nom!Nll po, 0Nl■M - ... d<,o ....,,,,_ pora .. 
dir1gk"4ffl • q119p .,.__,. • ...in.v. do t.........o de pot,M~ Concluída ■11 • "'1'"■ 11: o 
?!""~":!! cledamu em_poaMCba oa ~~ paa o rnwu:liino di!i :01-7 2020. 0$ quat11 
~ Nlldadot, ~ -~ocm wna '" i:,a;JmN.. A partir d• 8fl.~ N IPii\BOU s 
ln~ .... ,. ·~ Cf.a mNI dlNtlMa ide C6 iW Müna::ipal de P,edft> l..áutiin'tino - p~ p~-a. o 

~nlQ 2017/2016 qu• -• ..,_ dO voto-, con, --1.,..,.....-. coni.noo no 
<ftl>PI' o - d0111 .,,,_t,s a - ~ oom o .lllc a~ r,,or■ l<ld0tll "" c.viio,. 

. . T- eldo •pn,-doo - ~- - ~ ohapi o; (\lnódo. """""""'ªrl blndo como i ! oalldlc!otoo l:1/0nàto ele SOUg Letle i><.,.idáí,w,: NIIO lla(C!gO) i'«IO l.ündt<O !l■rb<ao 
,; Dlll'lltielfflO, Viee-pr"Nid.,.te, R1ln'Mldo No1W1c ~ P•i,.lrt r S.C,iíd1·1Q, FranQ~l!IO 
! _..., ,.1_ ?' - À clla:,a ·02 (Clmm, pra • .., ll<'oClo ""'1<> candl~-. .l0$6 

1 
- ~No Voitlif\O'tiaa S)Mú:I.,,._ lli.d'iimw ~ . CCJ.el'W) ~llllt,. 'W,IIGQ,n de So.fN 

. ~ - 1º -mtrlO, • Jmi•- do SouA Àla<ljo ZI'; _,,_, .lll!'N o •~"910 dn 
: ~ 'õ$ d'!l,PN ~ ~ a CN!fflada, nCJmlral ·diel8 ~ • • ~wn •· uma • ma~ 'M'.I 
f \ 11 YOID. [)qN1do --nlo lonm QQnVidld0$ 0$ . ..,_ ~-Iene Amollm Alvti e 

-.., 11.- Cooll"' ,...,. ,-,,,_ o oonllDQCffl - - · e o l)fMlde,tm am,nciar o, 
,. ..it8d<>. CordclrNdo o--.. - • ~-. fóla <n•~ o• 01 (Uniooo, 
11m!B __ , Pre~ EYándn) cio SouNO Lelle l/lce-PNi.'118• N"" LMnc1ro 8a,bo,■ 

°""""""""°· fº ...-~ RancllldO NMa10 At.M• Pt!relra, 2' - · ~rioncl- llmc,m, 
,6iJV81. Em ~ -• CII ~· de .......,, (le(il'10U ele:IOII • ~pq..-cto, °' ""'~ Q1.1C 
"""51ituem • ~ ICim■ rner!CllOnlldo no bllnla 2.0171201111, - ....,,,,_ o pre!lld"""' 
efeftO :NIIWIU-M no Clil:ntto da tniM6 ♦ pt.S60ú a ,~ ■· PO'tM do1, ç;atgói, d:,, poclgr 

- trwnlólpilJ, •-- o S,, PNlel1D ctcllo La6ncila L..i,, de SouÁ e O \llc».pro(""" 

C•l'IOlo H•nrlqYO Çoeeto R.,_ para fa~tn • ~-~ do a::impttlnl'llHO COMtiltieion.al, lendo M 
imame■ pfDi'luncllld;i • pf'Q(MIID CUfflpff .a CONiil:~o F . .-,.1. EMadual; • L.411 orgAnkae do 
mu1icípio,, obNNertdo ·(Cllgt)) ~ •• ~ - dMem~ à~ qld me~ ·OOnfl&dõ· IÍt 
tnitialh• pak) P4'091'ff:W dO, 1111unicl.,.O • bem .... , do ~ pq,,o• ConeluklQ, o pr••JcM-·m:6-
IIDfiicilou, • leih,f-e do '9:rmo dl-~ clíO ~ ~f• o mLll"liclprcil l.oOrldO l.,e!lte: do Sou.Ui a do 
etiir11!'iorvt=a-~'ilo-Cedoa Het'lrlq1J• CNalo RM .. ~..,.d-li '~º~• o l.tkJ•~pn:fQllo 
•~tnOntlel"idote,rmaqua ....,..oaprev•do lllO 0(11 N.aazadQr. (Ogo.,»t-Q P'- .nie:õ8 
dedlrou ~ •m MIA~ cargos.. ~indo oa ~. foi f.x.ullllc:AI à 

pai■.r■ - - - • .,....,_,. ... iodo. pMO ■polo .. - J.,...""' f&li>; 
:2017 Car,Q11,11 ld■s as .,_.. das ,,._dlonts o ptesidenlle, convlàtou o exoelentl&slmõ p,e·re1tJi -de 
Pálf/0 Ulutemtnc - pt o Sr. Leondo L,e,ka Ô!I ~ • o «x-f)nlflitt:O ~pai Sr. Hliít'nanQ• 
J056: de &li R~ pare a~ dli fabca. Foi corwideôo par• f...,- o MV prot,\I~ ..-.'° o 
Sr. H.mene JoMi -de U R.~ •~ o qu• ~ Ni:o.r • ~~ '•~ ""'* 
•~-• ~• - o - - rei ele rt111llc• dWll!lio9 o dlllc- OloM 
Mtn'iil'II O NU mardâo 0. CII~ ef'QUI08i e 4W ~ deixou ôe CUfl'lprtr O (l.OI Phil- 0 1: 
..,.peilo, T_, 1"81■11 .,....,_., "°""""" p11ra 1 ,.,... 9■ttla • <IMajando urn ,_ 2.011. 
Em RlglUMII: A ~-do m111iç;lpi0- fm:: uaó d6 palnnl • di.- q,w ri:ID 'VIII f'l'léchr 

...,,,,_...,. - ·p,11u --• ~•• """""'•(<88.0)-, ,,__cOffl déhe,ónCla • 
mut-.i... T.-.dei ~ i-~ _,. por ~•d• • 1U1i ~ 'Lo90 ..,0,,,; O tif (lf•I\O 
l.ortaio L■h de $.ou- an.Widau o,a. MiG,...._ mun[~ 1-S.a,etaria.<19 AaMd6r!Cila $od■t 
Sol.Mge Aparacida. RIDlllf!ai Lcpn lAM. 2 .• S&c:NMilirlil de Sa<lde• 0.Ydileno Col!:tlo A:a.la, ,s.. 
s.or.t:trta d• Admlrnl:J~'. ~- Lanuaa c..J.alho a..ít., 443ilcir.-no 'JI Ed~çtiO( 
Jnu ta. Gomee d•· Roi::ha, S-S.C..rio de Agrlr!u ... a: Ooml~ Hl)nora1o d• $,!tv~~ 6 · 
~ i:M- C'üllµtil : Pã;.ito ElartlaN COalã, 7..s.cteal:110 d• ~ MtQuel ~ Al"canfO de 
S..,. ~ dc, ~ ' LIJCN: Bãtl:IOI&. 1~ Ngl.MOII e-G. UIO Clil pelawt• OS HCftUno. 

cujo (digo). c,uJ..---~•-""'-•-o~;roco-~ 
C:ooliiQ Raia caw•· ~~ • rnn.. u 1-nílin 91'11:.Qd111s rJ'aa ~ ema.. Oelrnit.Al'II ,o 
"1°81'T'!lrn • ..., q._ tiló •• Nr' \lfQ' vtmi liiÕ d• ~u-. • qw• i:aQul&tlou um te ~ o 
VICle",~ , Agif11dec:endo ill cotlftlnQe ~ . 'IOdM ,_ • po, tJlftQlil'1"80,8 ~• ,_. 4 M.lllfllliu O 
rnicrofOfllt- o ~ L.ondO 4..-., • 8ociN Q.UII , .... llffllu ,,ew; .çomp,orftlH.O!o- com [] 
~""'°• -l!IPOI, ~ ■ mNa • · ~ Mta ;IQl'll~eta ili a.e., Mi.a ferilliiil • .o- PQV'C.. 

Raól'IOU qve· .-V. ~ o ·~ We:tington DLa• • q-.. ·va ari• de p,-*toe -Ili& em 
eraa.1Ma. F~ (11N: lei$ i11~ u~ ôlMJ~ ~ para wwfilicar como Hlt • pt,j•~ d.a 
,:wefitJrura (GIOOl ""4,fflfc.1plo. ~ • ~ • · dau por encerrada . ...-,.__ Encenacf.a e lii 
mom.,utc o ~ ~'w4dou . , lcdoa iM1'I posle,lo de t~ P8fG. • e.MQIÇ,lo do klrio do 

u• q,1111 fot~com eple!i;,aoa. Fl'llllz:~ oa trati~- o """1hQr p,rc-.sklonl» ~lili"•d■t:a! u. 
a iodol. e cllel■~u ~ -• 1 ...ao, Nitda ~ ~ 1 UMal' if:--U Mltf0Lidl6 Llltt'riiS&ã 
Çervalho L.ehil;, NGi191ãf'lel mt ttebeJhMi tiH68 IMNIO,, lilVreil a ~i MI Qüe· 5oe~ COOlQ 

Pf!O'llá dos ~ ,_ Z-adOii • ~-.t Yâ ... 1"'4• l:ICII" mtm. ~ v•~ prçed,;,, ~ · 
pre,fallo ,e-· 111.J~-.. ~~ .. ~ Cll~ l,.aibl, edffi•r' B.\-rbo.,. 
~ Ja&6 ~-v•nova, Jaslvaldo d·• 8ou9:&Atailja-, WJ■oti -de Souaa O.hnar ~ 
-• Rll>o>lNI Lopn IAIII. Domt,oo. ttonolalO d■,S!Mc Fra- l\morln> AI .. $: -lfl<>ill 
- da R-, .__ L .... ºº-·e;.,.,.;,.,"' - .... , -u'ld<> ....,,.,., -· 
Peralra, Car1o1, .....,..l.lfi eo.lno ~ . P-.ilo Jv.irilWl(f; DIN IR.Ddrigu-. Nlk> Loandm lhrbaa,t 
~.ãfla.. • 

-•·1'éft.lil . , 

~ 
1 

0(1) F.uq•)Sr.(,J Juá(1)111,i,, i'Jm Brim! ,1i ~ mPlall, 111• '911<1.- 1on1t1t o 

·115 ~ p&l:lgM !k,)ro í"l,,jlfl ~ (!,ri • tm, <1o 1 ~ joiio,l, (~ ~ " ' .,.. , ~ !-Y 
~ ili,elú;&,I. W dtai•âd: :Wlli, l:1pd,l o dflNI ~ 

Leên.eio .Leite de Sousa 

dci'.apel! Cil6pçló~J!IA "lff· l'l'/PMDB l l'Sll),1«111dltlijo ll!)l ! .. -... .... ,111t) 
.. _...-,,oot111«m,....,,.., .. a •• ~ , .. ) ~1.11Cm1dat~ 
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PREFEITURA 
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2016 

EXTRATO DE COlfTRATO RETJnCADOR 

•CONTRATO lf": PPOOS/2019 

PROCEIJ80 ADMJ!fflJTRATIVO li": 139~9/2015 

MO.DALJ:DAD!b PREGAO PRESENClAL 005/2019 

OBJBTO: "AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO$, CAMISETA$ E OUTRO$ CORRELATOS 

.DE$'11NAOOS AOS FUNCIONAruOS E AO$ EVEN1'0$ PROMOVIDOS PELO MUNIClPIO 

DE PICOS E SUAS S.ECRETARIAS". 

CONTRATAifTE< 0 MlJNICCPIO DE PICOS/PI, ATRAVÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO 

·ONl>E 81!: 1,A, 

COlfTRA.TADO: LIUAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME (OUNDA FASHION) Cll'PJ: 

Ol .625.546/0001 ·91 

J.lllA - S!t: ULIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME (OUNDA FASHION) CIJN: 

I0.625.546/0001-91 

VIO&lfCIA: A PARUR DA ASS{NATURA 00 CONTRATO ATE 31 OE DEZEMBRO OE 

2-019 

VALOR: R$ 322.000,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MlLREAJS). 

,ONT& DB R.BCURSOS: PPM , ICMS, JPru, IPVA, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS 

REC~AS PR.ôPRIAS, TRANSFEIWNCIAS A SEMTAS, A EDUCAÇAO E A SAOOE, 

TRANSFERE CIA 00 SALÁRIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE 

.RECURSOS DO SUS, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS, T.RANSFERENC!A DE 

CONVENIO-ASSíS'FENCIA SOCIAL, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO. 

DA.TA DA A881NATt7RA DO CO:NTRA.TO: 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

.R,,bertl, .Pi"'110c, Mou:ra e Silva 
~ 
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PICOS 
P\l. EEtEJ TUR A 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Préfe.il1ATO. .M\111.iietpl)J ~ PiCOOI/PI, Qt,-~•t~ <lé: NO. PrégQ,einl é' $Uà Equ.i],i,e dé: 
Apolo, tom.a ptlblloo qut!! tta.U:z.ará a a.btttur.a. ~ .Ê"ttgAO ~a~.d.al &:b&!x.o c-ltado, na. oonf-ormldade 
d"- Lcl Federal n• 10.520/02, ouboldlM'I" ruo. Lei Fedor"1 n" .6615/93, oua• alt,.<o.QOc,o e d .. m..io 
J\On'.li.ü pe,rtinente.■, bém. c:011110 &e colocii. à d i11p0·!1.ição dos i:rnett&il.àd.Ol!il pli..r'íi pttl!II tau- q_uWsque.r 
e11c.laroc:im.cm toa a ttspcito do ~.rtamc Ucltatórlo. 

Pode-Ao prQJ""d_cipar da licitaçlo o :s fomccedorc-1 que- tivcR.m c:111pcc-Jalidadc 
oorttapo~ntr ao objeto lio:n do e qu.e :i:'óAni!éete:õt éeu ii't.tettaae, ju.t'lito • ~!"ei.tul"â Mu tüciplll d.e 

l"lcoo/PI, cf tuando a ""tirada do cclit o.l e """" anexo• ru, endc~ indlcado ,. "'-e edital e/ou no 
llQtr:·: www.tçe.p;.goy br-

► f>tt~ p,.,o...cl"-1 i>•. OOO/:.IOl9•PIIIP/l'I. 

► ?roces.ac Admin.latnllivo: 13960/2018. 

;, Objeto <la li<:itaÇAO: ·AQUISIÇÃO 
(QUBNTINHASI. PARA A'l"&Nt> !R AS 
SECRETARlAS", 

► Tipo de· Llc:i.ta.çr.'io: Me.aor Preço. 

DE LAl'IICHES, PÃES E REFEIÇÕES PRONTAS 
CBSSlllAl>ltS DO MUKlCIPIO D PICOS-PI B SOM 

> ~e de Es.ecuçio: lfen.or Preço PO.R l.OTE~ 

,,_ Adjudlcaçào: POR lfl!)M. 

,.. Suporte Legal: Nonnaa g•,rm da lAl F..ieral n • 10.$.20/0:Z, ouba.lclUJ'l.aa da Lei n • 
8 .666/!13, Le.i u .• 8, 883/114- • dem&!• di•-IU..O,, hg,<i. perU1Hnte• • Lei CompJ•m•nuz 
1:.13/:.1006 de I ♦/ l.:.1/:.1006, 

,,_ Fonte de R r-.oo, RBCUR:808 ORDINÃRIOS - PPM, ICM8, IPVA, IJ"l"U, 188, ITR, 
ARIU!iC-'DAÇÃO E OUTJ;l,,Ul R8C]!:ITA8 PRÓPIU.AS, T-~NCIAS A UM.TU, A 
EDUCAÇÃO E A SAÕDE, TRANSFERENCIA DO SALÃR.10-EDUCAÇÃO E OUTRAS 
TRAl!íSJ'BamíClAS D RECURSO DO PICDB, OUTROS RIIQURSOS VUfCUI..AIXle A 
EDUCAÇÃO., T-RANSFERENCIA DO FNAS1t TRANSFERENCIA O:E CONVENIO A ASSI STENCIA 

SOCIAL, TRA1<18P.ERENC1A l'UNJJO A PV.IIIDO DO SUS, COSIP E RBcURSOS VINCULADOS AO 
TRANBIT'O. 11'0'.N'TES 001, 0901, 120, 124, 190, 214, 311,. 312 , 620, 630. 

► Valor é&tin:::111.do ui!: LOTEI - IANCBES~ Rt, 238. 395tOO 

► Valor ooum.t.do u6: LOTE 11 • PÃl18: RS 393.610,00 
► Volor ••ti,-n",;I~ .. ~, LOTE m . RE-ÇÕES PRONTAS (QUENTlNHAilll : R$ 390,000,00, 
,,_ Da.,a ruo. Abern.m,.: 22 d• Al>,-U <l• :201!1. 

► Hora da Abertura: 06.b30mift. 

► Local: Dlnto.rla 4• U.clta.c;ko da Pnf,olt-u,a Mu.nl.dpal ci. PI.,.,. - PI. 

Pi<)Q$ • PI, O~ de Abri l <fé 2 0 I?. 

Jaclara Batlota Gome,, 
Pn:goelra 

PICOS 
P EPEIT URA 

o MU n.feip io de Piéos, àtr Vl!-S d .a Pre-,SOéita e 19.UA Equipe de Apolo, tom• 
póbllco que, "'al.waré. a aben-ura de llcit aç na modeJld.rulo Pregllo P,e..,ru,I aob Siatem 
,c,lt;: R~s:trt;, de P'n,ç:Q ~Jajxq, çjt;~r;iQ , Jllil ~IlfQ-T'IJlii.li~c_lt;: d~ J~·i F~i;t_l n '° 10.5,Q:()/Qi, 
■ubaidiàrla d Lei Federal n °' 8.666/93, •u&.11 aJteraçõce e dema.i111 n.orm.Q.8. pcrtincntca, bem 
coú\õ a.e oo-1.ocú. .ü. disposição dol!I ll'Ltetesdiadüà p 11t11. pre:atw- q,uàia.qucr cselã.ttcimcn10.s tt 

rcapcito d.o CC'.rtamc licit tório. 

Pt;N;I,;-~ f)W"tlícip.l'.l-T ~ 6çjt l(II.Ç~ Q!ll fqn,~ ore11 '41,J~ tjv ~ ,;!J~Ll;llidnr;I,; 
-,;:onc•pondc:nt ao objeto Ucltad.o e que manlfcat.em ecu. intereasc:- j:unto a .PJ,efeiture. 
Municipó.l de .Pleós, cfet:ullll.do à.. :reUrã.dil do cdiu.J e ãeuf!I. iU\cxóS no endereço in.dicn.do, :n.etstc 

~dit.&l.) e/au no ,!ljte ~ WWW tss pj 'B'QY br-

► Pregão Prc•encl&I- RP n•. 03 /2019 

► l'roocHo Admlnlatratl>.•o n• 3384/201!1 

► Objeto da llclt-o: "REGISTRO DB l'RBÇO PARA AQUI&IÇÕBl9 FUT'lTRA.S DB PBÇAS 

B MATERIAIS, B l'RE&TAÇÃO DB s RVIÇOS DB MANVTMÇÃO ooe ~UIPAN Toe 
ODONTOl.ÕGICOS DO CEO B DOS CONSVl.TORIOS ODON'TOI.ÕOICOS DAS UNIDADES 

DÃ8ICAS DB SA-aD DA SBCRETARIA MIJNICIPAI. D SA'ODB DO NUKJdPlO DB 

PICO.B-PI". 

> Tipo de L~it4Çllo: Menor Preço. 

► ~ de i,:,,..,cuçs.o: Menor l'Nço Po.r Lot<t. 

► Aqjudlc çào: POR ITEM. 

► Suporte Lego.J: N.o......._. cerala da Léi Pede,aJ n • 10.5:.10/0ll, o.u.bti4i'rl.a da kl 

Ped,e.ral :n.•· 8.666/93, Lei n.• 8 .. 883/94 • -d.em.aia dJ• poalU•·o• l eg-1• pfr.rtin-en.te• • Lel 

C<>mpwm•1at:ar 123/:.1006 ... 1.4/1.:.1/2006. 

► Fonte de Recuraoo : 'l"RAN&l>BRBNCIAS Fl'INDO A FUN"DO D Rli:CORl908 DO 8'0ll 

PROVENIE!n"ES DO GOVBRl'JO PEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAB AÇÕES E 

8ERVIÇ08 MraLICOS BM SAOl>E. F ONTE 21.♦• 

► Valor Estimado do Lote 1 (Peça.oi , a.e, a• 1111.a-..2.os. 
► Valor EotJrnado do Lote II (Sc:r,lços), at<!: R* 206.~6,67. 

► Data da Abertura: 22 de Abril 2:0U). 

► Hora ela ,\ bcrtura: 1.1 :001>• . 

► Local: &oto.r d • Llcl.taç&o da Prefeitura Nu..a.lelp&I de Pico• - PI. 

Pico•• PJ, 04 de AbrlJ de 2019. 

Jã:clã.r:à Bati.ta Gome• 
~e:lrã 

PIO IX • e CNPJ: 06.553 .8 12/0001-40 

__ .. ,TV ... _ ~ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO rx 

r, ... u, •• ~. ,.,. ••" ~ua SebdstJão Arraís, 281 - CEP: 64660-000 - Centro 
Te/ (89) 3453/11021 e:mail: ecc('litY@®PéQix@Pmai( çpm 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 003/2019 
OISPENSA DE LICITAÇÃO N .t 009/2019 

DEClARAÇÃO DE DISPENSA DE UOTAÇÃO 

A Prefeitura Munlclpal de Pio IX (PI), atr.wés da Comissão Pe rmanente d e Licitações, 
dedara que a Exma. Senhora Prefeita Municipa l, nos term os do art. 24, in cisos 11, da Le i n.11 
8.666/93, declarou a Dispensa de Lici tação, com o seguint e objeto: Contratação de serviços 
de abastecimento de áeua através de carros pipas para pessoas carentes na zona rural 
deste munldpto, rendo em vista o estado de emef"gêncla pelo Qual o munícipío está 
s1cometldo caus.>do pela e$Ç(l$$ei de chuvas e severa seca, bem como pela suspenSão do 
aba.steclmento de, á,gua atravl!s do programa Opl!ração Pipa do Governo Federal. 

Valor Total : R$ 17 .000,00 (dezessete mll ,realsJ 

A presente declaração encontra-se plenamente fundamen tada, conso.ant.e se denota da 

justificativa elaborada pela ComisS;ão de licitações, bem como em razão dos documentos 

que Instruíram o processo, sendo que em relação aos preços, os mesmos se apresentam 

compatíveis com os pratlc~dos no mercado. 

Nos termos do an:. 109, da Lei n." 8.666/93, fica aberto o prazo de OS (cinco) dias úteis para 

a apmsentação de recurso ou representação. 

Pio IX (PI), 11 de março de 2019. 

Rtvonelde Ana de Alencar Slwa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

pf'TVo f''V"~ • PREFEITURA MUNICIPAL DE PXO XX 
~ • CNPJ: 06.S53.812/0001-40 

,, ••• ,,. • .-,. ,.,. ••<I • ~ ua Sebasd~o A,raís, 281 • CEP: 64660· 000 - Centro 
Te/ (89) 3453/1102 / e:mall : PC1'(,:/turadeq{qtK@9maH q,m 

EXTRATO DE CONTRATO 

COMls.sAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PIO 1X (PI) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.• 033/2019 

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.t 009/2019 

CONTRATAJNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX • PI, CNPJ. 06.55•3.812/0001-40 
all"avé da sua Prefeita, Munklpal, Sra. Regina Coell Vla,na de Andrade e Sllva. 

CONTRATADA: EJDSON VICENTE DE OUVE1RA/CPF: 01.6.424.593-64 

CONTRATO N ,1 075/2019. 

OBJETO: contratação de serviços de abastecimento de água atravl!s de carro$ pipas para 
pessoas carentes na zona rural des.t.e m-untcíplo, tendo em vrsta o estado de emerg.ênda 
1)(:1<> qu~I o munrcrp;o ostá acom •trdo C3u do p la scass 2 do chuvas v ra soca, b •m 
como pela suspens3io do abastecimento de água atra,v t!!,s do prog,-am.a Ope:ração Plpa do 

overno ~ede.,.,I. 

FUNDAMENTO LEGAL: , 1 Federal n• 8 .666/ 3, de U de Junho de 1993, n0$ termos do se l.J 
Art. 24 , Inciso IV, quo •evrdcncla autor1t:1r dis~ns de Uci "ç~o nC<lt3 hlpótc~ de, 
ocorrê nda de atos ou fatos de s lgnrflcaç~o excepdona1. 

FONTE DE RECURSO: FPM/JCMS/lSSIIPVAIJRRF/rRIBUTOS MUNICIPAIS/RECU.RSOS 
ORDINÁRIOS. 

VAlOR 6lOSAl: R$ 7.6-00,00 (S,e~ mil e s lseentos, @1$)' 

DATA DA ASSINATURA: l.:JI0~/ 2019. 

VIGtNOA: 3 0 Dias ou até o cumpr imento d o seu abjeto. 

Regina Cor,// Viana de Andrade e Silva 
PREFEITA MUNICIPAL 

COIIITRATANTE 
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.... _ .... TV., .. ,,._ ~ - PREFEITURA MUNICIPAL DE no :tX 

P, .. , .. ,.o .. ,,-. ··'·· x.... . . ~-. u CNPJ; 06.553.812/0001-'10 ~- ~ S OMitilJOAITltiS, 28.1- ~P: 6455()- 000 • C ntro 
Tel (89} 3433/11021 -0:ma11.- or,--f<tttclfild«-•ofofxOOmalJ oom 

EXTRATO DE CONTRATO 

COMISSÃO PERMANE:N'TE DE LICITAÇÃO DE PIO IX (PI) 

PROCt:SSO ADMINISTRATIVO N.• 033/2019 

RlõF; OISPl:NSA oe 1.JÇITAÇÃO N .1' 009/~19 

CONTRATANTE: PREFEITI)RA Ml,INICIPAL DE PIO IX - PI, CNIPJ. 06.553-812/0(101-40 
travé$ da sua Prefeita Munlclpal, s,ra. Regln:,i Coell Viana de Andrade e Sllva. 

CONTRATADA! LAURINOO ANTONIO DE CARVALHO/CPF: 393 .910.513-91 

CONTRATO N .• 076/2019. 

OBJETO: Cont<::>!<'~0 <le $e rvlç0$ de ;1lx>$teclmento de ;lg,.,;, "''"vé~ d c,;,r<o$ plp@$ !>",.. 

pes.sou car ni.s n zona, r'Ural d te munrclplo, tendo em vrna o st do de emere:êncla 
pelo qual o mun icípio e·stá acometrdo causado pela escassez de chuvas e severa. seca. bem 
como pela s:uspensão do abastecimento de água atra.vés: do programa Operação Pipa do 
Governo Feder'!!. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fed eral na 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, nos termos do seu 
Art ... ~. lni:1$0 IV.,. qu~ •~vldiene~a autorliar di$>~n$a d~ lle:ltação n~st.a h lpót~~ d~ 

oc:orr ncf de atos ·ou fatos d slgnific:ar;ão cxc: -pciona1. 

FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/ISSIIPVA/IRRF/TRIBUTOS MUNICIPAIS/RECURSOS 

ORDINÁRIOS, 

VALOR GLOBAL., RS 4.400,00 (quatro mll e quatrocento$ r~al1-I 

DATA DA ASSINATURA, 11/03/2019. 

V,IGt:NOA: 30 Ola• ou até o cumprimen to do seu obJeto. 

PIÓIX 

R glno Co li V/o.no d Mdrad 11 SIiva 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX 
~~ CNPJ : 06. 55 3 .512 /0001· 4 0 

• ~ua Sebasd:loArrals, 281 - at>: 64660- 000 - Centro 
Te/ (89) 3453/U02 / e:ma/1: DQ1('1tffl@d,:plpl,<A'?>gmall çpm 

t:JORATD DE CONTRATO 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO DE PIO IX (PI) 

1PROCESSO ADMINISTRATIVO N:t 0133/2019 

AEF: DISPENSA DE UOTAÇÃO N .e 009/2019 

CONTRATANTE: PREFEn\JRA MUNICIPAL DE PID IX - PI, CNPJ. 06.553.812/0001-40 
atnwl!• da •ua Prefeita Munleilpal, Sra. Res,l na Coell Viana de Andrade e SIiva. 

CONTRATADA: ARMANDOJOSE OE ALENCAR COSTA/CPF: 985 .064. 713-20 

CONTRATO N .11 '177/2019. 

OBJETO : C.Ontrata.ç:lo de se rv,lços de- abastecimento de tigua através de carros. prpas para 

~5$08!> c.arent.e~ na lona ru ral de$te munfdplo, tendo em vl!S>ta o e.$1:ado de emergê·nola 

pelo qu I o munlelPlo est.á acometido e usa<lo pela cscasse:i <lc chuvas e se'ller seca, bem 
com o p ela suspem;ão do abastecfmen to de águ a através do p ros,-ama Operação Pipa do 
Governo Federal. 

FUND.AMENTO LEGAL: Léf Féderal n• 8 .666/93, de 21 de Junho de 1993, no~ térrnos do ~ .. 
Art, 2A,; lndso ~V, que evidencia a uto.rlzar dispensa de llcJt a.ç:lo nesta hipótese de 

ocorrência ele ~tos ou fate>5 <le slllJ'llflc1>çllo excepcional. 

FONTE DE RECURSO: FPM/ICMSfiSSIIPVAf/RRFffRIBUTOS MUNICIPAIS/RECURSOS. 
ORDIN.I.RIOS. 

VAL.OR GLOBA.L: R$ 5.000,00 (cinco mll reais) 

DATA D.A ASSINATURA: 11/03/2019. 

VIGtNCIA: 30 Diu ou at4! o cumpf lm nto do seu obj to. 

Regina Coei/ Via.na de Andrade e SIiva 
PREFEITA M UNICIPAL 

CONTRATANTE 

;;~,"""'oº ,,v~• PREFEITURA MUNIC. IPAL DE PIO IX 
A, • CNPJ: 06.553 .812/0001-40 

r, ••• ,~ ... ,10 ~•r• ,.., • ~ua Sebastião Arrais, 281- CEP: 54550-000 • Centro 
Te/ (89) 3453/1102 / e:mail: w:efeitu@4eQiQ/·x@qmai/ cgm 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.11 033/2019 
DISPENSA OE UCl'TAÇÃO N,t 009/2019 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O Sec,et.ário Municipa l de Desenvolvimento Rura l e Meio Ambiente , Sr. Francisco Clairtor. 

da, Silva Alencar, em cumprimento a ratiftcação procedida pela Prefeita Municipal, pela 

emissão da D:ECLARAÇÃO DE DISPE NSA OE LICITAÇÃO, faz publica r o prnsente -e,ctrato. 

Objeto: Contratação de servi;çs de a bastec imento de água através de ca rros pipas para 

pessoas carentes na wna rural deste município, tendo em vista o estado de emergência 

pelo qual o munlclplo está acometido cau.sado pela escasse:z de chuvas e severa seca, bem 

como pela suspensão do abastecimento de água através do programa Operação Pipa do 

Governo Fede ral. favorecidos: 1.AURINOO ANTONIO DE CARVALHO/CPf: 393.910.513-91; 

EDSON VICENTE OE Ol.lVEIRA/CP,F: 016.424.593-64; e ARMANDO JOSE DE ALENCAR 
COSTA/CPf: 985,064.713-20. Va lor Global: R$ 17.000,00 (dezessete mil reai.s) . Período de, 

duração: 30 di as. Fundamentação l egal : Art. 24, 1nclm li da lei n.2 8.666/93, atualizada 

pela Lei n .!! 9.648/98. 

Pio IX (P I), 11 de marçO de 2019. 

Francisco Clairton da Silva A1encar 
SECRF.TÃAIO MUNI CIPAL OE DE.~ENVOLVIMENm RURAL E M F.10 AMBIEN'T'E 

;,,,ruou~ 1rv1l½ PREFEITURA MUNICI1PAL DE PIO IX 
A, • CNPJ : 06.553.812/0001-40 

n•hll•••<i•P•,. v.,,, • ~Vii Seb;Jstiâo Arr;Jis, 281· CEP: 64660-000 - Centro 
Te/ (89) 3453/ll02 / e:ma/1: prefeituradepiolx@gmail com 

ADMINIISTRATIVO N.2 033/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.9 009/2019 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Pio IX - PI vem no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
que determina o Artigo 26 da Lei Federal n.!! 8.666/93, com suas alterações posteriores e 
atuaUtada pela Lei n.11 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo 
Adm inistrativo de Dispensa de Lidtação N.º 009/2019, RATIFICA a declaração de Dispensa 
de Licitação para Contrata.ção de serviços de abastecimento de água através de carros 
pipas para pessoas carentes na zona rural deste município, tendo em vista o estado de, 
emergência pelo qual o muníclplo está acometido causado pela e-scasse:z de chuvas e, 

severa seca, bem como pela suspens.ão do abastecimento de água através do programa 
Operação Pipa do Governo Federal, com os Srs.: LAURINDOANTONIO DE CARVALHO/CPF: 
393.910.513-91; EDSON VICENTE DE OLIVEIRA/CPF: 016.424.593-64; e ARMAINDO JOSE 
DE ALENCAR COSTA/CPF: 985.064, 713-20. Valor Glo bal : R$ 17.000,00 (dezessete ,mil reais), 
determ ina ndo que se proceda à publlcaçao do devido extrato de contrato. 

Pio IX (PI), 11 de março de 2019. 

Regit10 Ccelí Viana de And(ode e Silva 

PREFEITA MUNICIPAL 
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(Continua na próxima página)

= riU t·tl lUKI\ M U '< tlU'Al IJl 

PIRACURUCA 
. 

SECRETARIA MU· ICll'Al DE SAÚDE 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.212016 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
PIRAOURUCA-PI, POR INTERMéOIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PIRACURUCA E A EMPRESA: O. FONTENELE 
CASTRO, CNPJ n• 23.C>a2.880/0001-98, para 
oontrataç:ão de serviços especializado em 
tecnologia da infomrnç!lo e manutenção de rede e 
sistemas em todas as Unidades Básicas de Saúde 
do Municlpio de Piracuruca-PI. 

Aos dezoito dias dia do mês de dezembro do ano de dbis mil e dezoito, de um lado. o 
MUNICIPIO DE PIRACURUCA/PI. pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Rui Barbosa nº 289, Gentio, Piracuruca-PI, CNPJ 06.553.88710001-21 , por 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE, inscrita no CNPJ n" 
11.837.925'00D1-08, neste ato representado pela Sra. Adriana Silva F-0ntinele, 
Secretária Municipal, inscrita no CPF n• ne.532.533-20, no uso da competência que 
lhe foi atribuida ,regimentalmente, e, em seqüência, designado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa D. FONTENELE CASTRO, CNPJ n" 
23.082.880/00D1 -98, com endereço na Av. Cel. Pedro de Brilo n• 665, Centro de 
Piracuruca-PI, nes1e ato por seu representante legal o Sr. Deusinete Fontenele castro, 
portador do CPF n• 0 13.837.923-80, com endereço na Av. Cel. Pedro de Brito n• 665, 
Centro, Piracuruca-PI, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, 
celebram o presente contraio, de acordo com as especificações contidas no TERMO 
OE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011116, oriunda do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 011/2016, nos autos do Oficio de Liberação nº 001/2015, do 
município de S~ José db Divino flrmaoo enlre o Municlplo de Plracuruca-PI e o 
Município de São José do Divino-PI, de acordo com as disposições da Lel F,ederal n• 
10.520/2002, Lei n• 8.666193 e mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipulad~S. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO 
1. 1 O presente TERMO ADITIVO, lem por objeto alterar a Clausula Sétima, a fim de 
modiftêar o prazo de duração do oontrato n• 04212016, prorrogando sua vigênOia ,por 
mais 12(dozs) meses contados da assinatura do presente Termo Aditivo . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2. 1 Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições, pactuadas inicialmente, 
desde Que n!lo oonflilantes oom o presente Instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 O presente TERMO ADITIVO será publicado, 110 Diário Oficial dos Municípios 
(DOM) llOS lermos da Lei n° 8.666/93 ,e suas alterações posteriores. 

E por assim estarem justos e 0011tratados, assinam o presente Termo Aditivo, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito que, ju11tame11te oom duas 
testemunhas idôneas, para que produza seus efeitos jurídioos e legais efeitos. 

TESTEMUNHAS: 

Piracuruca, 18 de dezembro de 2018. 

ADRIANA SILVA fONTINELE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

P/ CONTRATANTE 

D. FONTENELE CASTRO 
CNPJ 11º 23.082 .. 880/0001-98 
Deuslnete Fontenele Castro 

CONTRATADO 

1-_________________ CPF:. _____ _ 

2-__________________ CPF: ______ _ 

SE RETARI.A MUNI l l'AL D[ 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCE.LADA DE Glt:NEROS AUMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
ALUNOS DA R.EDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2019, o MUNICIPIO DE PIRACURUCA
PIAUl , através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ n• 
06.553.887/0010-12, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, nº 55, bairro baixa de Ema, Piracuruca-PI, neste ato 
representado pelo Exma. Sra. Rayan.e Fernanda Lemos, inscrita no CPF 
011.372.000-32, secretária Municipal, no uso da competêneia que lhe foi alribuide 
reg.imentalment:e, e, em seQuência, designado simplesmente, CONTRATANTE, e por 
outro ledo a Sra . ANA PAULA DA S ILVA, portadora do RG: 3152716, CPF: 
602.970.383-89, residente e domici liada na Localidade Tibalde, município de 
Piracuruca-PI, doravante denominado(e) CONTRATA OO(A), fundamentados nas 
disposições da Lei n• 11.947(2009 c/c a Lei n• 8.666193, ResoluçQo/COIFNDE n• 
38, de 16 de julho de 2.009, alterada pela :Resolução 1FNDE n• 004/2015 e demais 
normas que regem a matéria e tendo em vista o Que consta ne Chamada Pública 
n" 001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante a otéusula Que 
seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 

1.1 ê objeto deste conlrataçào é a equisi~o parcelada de GÊN'EROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AL IMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educaçao básica pública, verba FNDEIPNAE, ano letivo 
2019, descritos no Quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com e 
Chamede Pública n.0 00112019, o qual fica fazendo parte iintegrante Cio presente 
conlrato, Independentemente de anexação ou tran crlção. 

C USULA SEGUNDA: 

2.1 O CONTRATADO se compromatll a fornecer os gêneros allmentlcios da 
Agricultura Familiar a.o CONTRATANTE conforme descrito na Cláus,ula Quarta 
clesle Conlmto. 

3.1 O limite indivídual de venda de gêneros alimentlcios do CONTRATADO, será 
de até R$ 20.000,00 (vinte m il reais) por 1DAP por ano civil , referente à sua 
produÇão, conforme a legislação do Programa Nacional de A limentação Esoolar. 

4.1 Pelo fornecimento t.otal dos gêneros allmenticios, nos quantita tivos descritos 
abaí.xo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da A gricultura Famíliar, o {a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de alé R$ 20.0000,00 (vinte mil reais). 
observados em lodos os casos os fornecimentos realizados. 

a) O recebimento das me rcadorias dar•s~á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de V enda pe'la pessoa responsável pela 
alimentaçllc no local de en trega , consoante anexo deste Contrato. 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricult.ura familiar e no 
cálcu lo do preço jâ devem estar inclu1das as despesas com freie, recursos 
humanos e materiais . assim como com cs encargos fiscais , sociais . comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e Quaisquer o utras despesas necessárias ao 
oumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PRECO AQUISICÃO 
ABACATE KG 350 RS 593 
ABACAXI KG 200 R$ 377 

ABOBORA KG 100 RS 2 50 
ALFACE UNIO 100 R$ 207 

BANAN.A PACOVAN KG 250 R$ 343 
BATATA DOCE KG 80 RS 2 50 

BATATA INGLESA KG 100 R$ 4,13 
CEBOLA BRANCA KG 200 RS 3 73 

CHE;IRO VERDE MOLHO 200 R$1 ,00 
CHUCHU KG 80 RS 2 50 
LARANJA KG 100 RS 2 53 

u.o.rA KG 150 RS 433 
MACAXEIRA KG 80 RS 258 

MA/MAO KG 200 RS 2,23 
MANGA KG 150 RS 393 
PEPINO KG 70 RS 250 

PIMENTAO KG 60 RS 4 ilO 
REPOLHO KG 60 RS 443 
TOMATE KG 800 RS 403 

MELANCIA KG 80 RS 1,27 

1 t· l , ~ 1 ' l 1 1 ,.., • J j ; ,1 •~ 
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SE RETAfUAi\\UNICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato corre<~o à con ta das seguintGS 
dotações orçamentárias: ELE MENTO DE DEPESA: 3.3.90.30 ; FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENT AÇÃO ESCOLAR - PNAE; 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

6 .1 O CONTRATANTE, após ,eceber os documentos descritos na C Já,usula Qua rta, 
alínea "a", e após a tramitaçao do processo para instruçao -e liquidação, efetuará o 
seu pagamento no val'or correspondente ás entregas do mês anterior. 

7.1 O CONTRATANTE que náo seguir a forma de liberaçáo de recursos para 
pagamento do CONTRATA DO , estâ s1.1je ito a pagamento de multa de 2%, mais 
j1.1ros de 0, 1 % ao d ia, sobre o va10t da parcela vencida. 

8 .1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no !i 
11 do artigo 45 da Reso111cão ÇQ/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e A ceitabilidad e, apresentados nas 
p<estações de contas, bem como o Proje to de Venda de Gêneros Alimentícios da 
A gricultura Familiar para Alimtintação Escolar o documentos antixos. estando à 
disposição para comprovação. 

1 e~ - 1 l 1j L ,1 i: □:, 1 1 

9 .1 É de exc lusiva responsabilidade do CONTRATA DO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa o u dolo na 
execuçao d o contrato, nao exclu indo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

10.1 O CONTRATANTE tim raz.ão da supremacia do interesse público sobre os 
interesses particulares poderà: 

a) modificar unila teralmente o contrato para melhor adeQuação às f inalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONT RATADO; 

b) rescindir uni lateralm ente o oonlralo, nos casos de infração con tra lual ou 
lnaptld o do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execuçao do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela ínexeouç!lo tota l 01.1 parcial! do ajuste; 

10.2 Semp<e que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem resta.r 
caracterizada c,..,lpa do CONTRATADO, deverá respeilar o equilíl)rio oconôm ico
financeiro , gara ntindo-lhe o aum ento da remuneraçao respectiva ou a inâenizaçao 
por despssas já realizadas. 

11. 1 A multa ap licada após regula r processo admin istrativo poderá ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONT RATANTE o u, quando for o 
caso. cobrada judicia lm ente. 

, e I l 1 1 j 1 ' ] ~~ '. - r I l , J j ' • 1 , 

12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respeclivo fiscal de 
contrato, da Secretaria Munic ipal de Ed1.1caç!lo. da Entidade Executara, do 
Conselho de Alimentaçao Escolar - CAE e ou tras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislaçao. 

13. 1 O presen te contrato rege•se. ainda, pela Chamada Pública n.0 0 01/2019, pela 
Resotuçao CD/FNDE n• 00412015 pela Lei n• 8 .66611993 e pela Lei n• 
11.947/.2009, em lodos os seus termos. 

e~ - 1 l lj L' 1 D._: "" 1 , " ' "l •,. 

14 .1 Este Contraio poderá ser aditado a qualquer tempo, media nte acordo for mal 
entre as partes, resguarda das as su,as condições essenciais. 

14 .2 O presente contrato poderá ser alterado ainda para adequar o fo rnecimento às 
disponlbilh;lades dos produtos prodvzidos d e acordo com a érx>ea do ano. 

,,Í- _li l- Jil _ i---;'-'-- f_ ;::;- 1 ,~,_ 

15.1 A s comunicações com origem neste conlra to deverão ser formais e 
ex.pressas, por meio de carta, q ue somente terá validade se enviada mediante 
registro de rocobimonto. emai l ou por fax, transmitido pelas partes. 

16.1 Este Contrato. desde que observada à formalização p reliminar à s.ua 
etelivação, por ca rta, consoante Cláusula Oécima Quinta, poderá ser rescindido, de 

pleno direilo, independentemente de nolificação ou interpelação judicial ou 
exlrsjudicial. nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobserv.:inc ia de qualquer de sues. oondições; 

e) por Quaisque r dos moüvos previstos em le i. 

17.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura a té a e n trega total dos 
produtos mediante o c ronograma apresentad o (Cléusula Q uarta) o u até 31 da 
dozombro do 2019, o quo ocorrer prlmoiro. 

18.1 É com pgttinte o Foro da Comarca dti Piracuruca-PI para dirimir qualquer 
con1rovérsia q ue se ori9in0r des\e oonlrél to. 

E , por estarem as.sim, justos a oontra tados, assinam o prese,i ta instrumento em 
três v ias do igual teor o forma, na presença de duas t0st0munhas. 

Piracuruca-PI , 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretéria Mun icipa l de Educação de Piracu ruca, PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

ANA PAULA DA SI LVA 
CPF: 602.970.383-89 

PI CONTRATADA 

1•) ____________________ R. GJ CPF ________ _ 

24 ) ____________________ .RG/ CPF _______ _ 

SECRETARIA MU NTCll'AL DE 
E.DUCA O 

CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

CONTRATO PARA AQUIS IÇÃO 
PARCELADA DE GtNEROS ALIME NTICIOS 
DA AGRICU!. TUR.A FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
ALUNOS DA R.EDE MU NICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2019, o MUNIClPIO D E PIRACURUCA· 
PIAUI, a través da Secretaria Munic ipal de EducaÇf!o. inscrita no CNPJ nº 
06.553 .887/0010-12, pessoa ju r idíca de dire ito público inlemo. com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, n• 55 , baírro baixa da Ema, Piracuruca-PI, neste ato 
representado pelo Exma. Sra. Rayane Fernanda L.emos, inscrita no CPF 
0 1 1.372.003-32, Secretária Municipal, no uso da com petência QUe lhe foi atribu lda 
re gimen1.a lmen1e, e. em sequência, designado simplesmente. CONTRAT ANTE , e per 
outro lado o Sr. ANTO NIO VALO INAR RODRIGUES L IMA, portador do RG; 
2677982 SSP-PI e CPF: 025.11 0.573"36. residente e dom iciliado no Assentamento 
A lfinin. município de Piracuruca-P I. doravante denominado(a) CONTRAT ADO(A ). 
fundame ntados nas dispas ções da Lei n• 11.94 7/2009 c/c a Le i nº 8.666193. 
ResoluÇào/CD/ FNDE n• 38, de 16 de jul ho de 2009, allerada pela Resolução FNDE 
nº 00412015 e demais normas q ue regem a m atéria e tendo em vista o que consta 
na Chamada Pública nº 00 1/2019, resolvem celebrar o pres,;inte contrato mtidiante 
as oláus.u las que seguem: 

1 ~ ~ l j j J '_ 1 r j • 1 , J -
---- ----

1.1 É objeto desla con1ra1açao é a a.quisiçào parcelada de GÊNEROS 
A LIMENTlCIOS OA AGR ICULTURA FAM ILIAR PARA ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR. 
dos a lunos da rede de educaçi'lo básica pública. v erba FNDE/P NAE, ano letivo 
2019 , descri tos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo oom a 
Chamada Publ ica n.0 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presenta 
contrato, independentemente de anexação ou trsnsaiçao. 

e-~~ !l JJ~ ~• _...!., 1 ,~101 ,_ 

2 .1 o CONTRAT A DO se com promete a fomeoer os gêneros alimentícios da 
A gricultura Familiar ao CONTRAT A NTE oonforme descrito na C láusula Quarta 
deste Contrato. 
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SE RETAfUAi\\UNICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

3 .1 O limite individual de venda de gêneros alimenlfcios do CONTRATADO, será 
ele até :R$ 20.000.00 (vinle mil reais) por DAP por ano civil , referente à sua 
produção, conforme a legis lação do Prog rama Nac ional de Al imentação Escolar. 

~·~• i L ~ \ ,., J / , 11 '-

4. 1 Pelo fomeclmen10 total dos gêneros allmenlfcios, nos quantitativos descritos 
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimenlicios da Agricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
observados em todos os caS06 os fornecimentos realizados. 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Reoebimenlo e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsáve l pela 
alimentação no local de enlTega, consoanle anexo d este Contrato. 

b) O praço de aquisição é o preço pago ao fomeoedor da agricu ltura familiar e no 
cálo1.1lo do preço Já devem esiar Incluídas as despesas com frete. rec-.irsO<S 
humanos e materi ais , assim como oom os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas 0 previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrenles do presente conlrato. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE o 
ABOBORA KG 2 .500 

BATATA DOCE KG 2 .000 
ALFACE UNID 3 .000 

c•l,_il , _ ,.,_JI, 11'_1... 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seg,uintes 
dotações orçamentárias: ELEMENTO DE DEPESA'. 3.3.90.30; FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR • PNAE; 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

e-~ iL ~ 1_j--=• l '•-

6.1 O CONTRATANTE, após receber os doc-.imentos descritos na Cláusula Quarta. 
a.linea "8", e a.pós a tramiraçao do l)f'ocesso para instruçao e liquidação, efetuará o 
seu pagamento no valor correspondente às entregas do mlls anteríor. 

7. 1 O CONTRATANTE que não eguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, esté sujeito a ,pagamento de multa de 2%, mais 
juros de O, 1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 

8.1 O CONTRATANTE so comprometo ,0m guardar polo prazo ostab0lecido no§ 
11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
C<.>mpra. os Termos de Racebimento e Aceitabílidade, apresentados nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para N imentaç-ão 'Esco'lar e documentos anexos, eslando à 
disposição para comprovação. 

, _ll Jil 1_ l,'rl, ,)'_1 

9 .1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrenles de sua culpa ou dolo na 
ex.ecuçao d o contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os 
interesses particulares poda.ré: 

a) modificar unilateralmente o contrato para m elhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONT RATADO: 

b) rescindir uni lateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a oxecuçã,o do contrato: 

d) aplicar sanções motivadas pela inexeC\Jção t.ola l ou parcia11 do ajuste; 

10 .2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem rnsta r 
caracterízada culpa do CONTRATADO. deverá respellar o equilíbrio e<:onOmlco
linanceiro . garantindo-lhe o aumento da remuneraçao respectiva ou a indeniza,çao 
por despesas já reatizadas. 

11.1 A multa aplicada após re,gula r processo administrativo podorá ser descontada 
dos pagamentos eveniualmente devidos pelo CONT RATANTE ou. quando for o 
caso. c,:,brac:la judicialmente. 

CLAUSULA D CIMA SEGUNDA: 

12.1 A fiscalização do presente contrato ficara a cargo do respectivo fiscal de 
contrato, da Secretaria Municipal de Educaçao, da Entidade Exerutora, do 
Conselho de Alimentação Esoo1ar - CA.E e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislação. 

13.1 O presente contrato ~ege-se, ainda, pela Chamada Pôblíca n.• 001/2019, pela 
Resolução CD/FNDE nº 004/2015 pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 
11.947/2009, em todos os seus termos, 

14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 
entre ;;is partes, resguardadas ;;is suas condições essem;iaii;i. 

14.2 O presente contrato poderá ser alterado ainda para adequar o romecimento às 
disponibilidades dos produtos produzidos de aoordo oom a época do a oo. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: 

15.1 As comunica9ões com o rigem neste contrato deverão ser formais e 
expressas, por maio da caria, que somante terá validade se enviada mediante 
ragislTo de recebimento, email ou por fax, transmi1ido pelas partes. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: 

16.1 Esta Contrato, dl;ll:lde que observada ã formalização preliminar ã su;;i 
efetivaçao. por carta, consoante Cláusula Décima Quinta , poderé ser rescindido. de 
pleno direito, independentemente de notificaçao ou interpelação judicial ou 
e.xtrejudioial. nos seguintes casos: 

a) pôf' acordo entre as partes; 

b) pela inobservãncia de qualquer de suas condlQÕes; 

e) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

C USULA DECIMA S TIMA: 

17.1 o presenta contrato vigorara da sua assanatura até a entrega total dos 
produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 da 
dezembro de 2,019, o que ocorrer primeiro. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Piracuruca-PI para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunlias. 

Piraouruoa-PI, 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretária Municipal de Educação de Piíracuruca-PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

ANTONIO VALDINAR RODRIGUES LIMA 
CPF: 025.110.573-36 
PI CONTRATADA 

18) _____________ .RGJ CPF _____ _ 

2ª) _____________ RGJ CPF _____ _ 
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SECR.ETARIA M NJÇI PAl 0 
OUCAÇÃO 

CONTRATO CHAMADA PÚBLIC.A N"001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE G~NEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trin~ e um dia1;1 do mê1;1 de janeiro de 2019, o MUNICIPIO DE PIRACURUCA
PIAU1, atro,tés da Secretaria Municipa l de Educação, inscrita no CNPJ n• 
06.553.887/0010-12. pessoa jurídica de direito público interno. com sede na Av. 
Deputado Plnhelro Machado, nº 55, bairro baixa da Ema, Piracuruca,PI, neste ato 
representado pelo Exma. Sra. Rayane Fernanda Lemos, inscrita no CPF 
011.372.003-32, Secretária Municipal , no uso da competência que lhe foi alTibulda 
reglmentalmente, e, em seQuência, designado simplesmente, CONTRATANTE, e por 
outro lado a COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA. CNPJ: 
12.272.377/0001-69, sediada na Rua Eubia Barroso, nº 2107, bairro Boa Vista, 
municfpio de ltapipoca-CE, neste ato re,pt"esentada pelo seu Procuradot" o S,-. 

Juliano Oliveira Femandes, portador do RG: 2007604755-0 SSP-CE e CPF: 
063.251.473-671, 

dorBVante denominado(a) CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições da 
lei Oº 11 94712009 r.Jc a 1 §i Oº 8 666/93 Resoluç!io/CD/FNDE nº 38, do 16 de julho 
oo 2009. allerada pele Resoluc,'.lo FNDE nº 004/2015 e demais normas que regem 
a, matéria e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 00112019, 
rosolvem colebrar o presonle contrato mediante as cláusulas quo seguom: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1.1 Ê objeto des1a oonlratação é a aquisiÇão paroeláda de GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educação básica pública, valha FNOE/PNAE, ano letivo 
2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo Cot"n a 
Chamada Pública n.0 00112019, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, indopondonlemonto do anexação ou transcrição. 

C USULA SEGUNDA: 

2.1 O CONTRATADO se oompromete e fornecer os gên.eros alimentícios de 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE oonforrne descrito na Clflusula Quarta 
deste Contraio. 

C USUl:A TERCEIRA: 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, sera 
de até RS 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano c:ivll, referente à sua 
produç:!lo, conforme a tegisieooo do Programa NeeioneI de Alimentação Escolar, 
conforme abaixo: 

1- Cooperativa de Agricultura Familiar LTDA, CNPJ: 12.272.377/0001-89, DAP 
JU,RIDICA SDW122723770001 1004180454. 
2- AntOnia E.risvania Ferreira Marques, CPF: 047.468.103-38, DAP n• 
SDW0047488103381012181022; 
3- Antônio Car1os Vasconcelos Sousa, CPF: 032 .. 942.393-27, DAP ri' 

SDW0032942.393271212181 130; 
4- Arn.tinlo Daniel Ribeiro de Souza, CPF: 035.217.383-10. DAP .... 
SDW0035217383101601190433; 
5- Antonio Freneisoo AraüjO Oliveira. CPF 703.070.673-00, DAP Nº 
SDW0703070073001 O 12180539. 

4.1 :Pelo fornecimento tota l dos gêneros alimenlicios. nos quantitativos descritos 
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) recebénti o valor de até R$ 20.0000.00 (vinte mil 1'8811,), 
observ.!lldos em todos os casos os fornecimentos realizados. 

e) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante e.presentação do Termo de 
Recoblmento e dss Notas Fiscais de Vonda pela pessoa rosponsáv,el pela 
alimenta.ção no local de entrega, oonsoante anaxo d,este Contrato. 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no 
célculo do preço jfl dev,em estar incluídas as despesas com frete, recursos 
human0$ e materiais. assim como com o;;. encargos f',scais . sociais. comerciais. 
lirabalhistas e previdenciários e quaisquer ouliras despesas neoessflrias ao 
c,,.,mprimento das obrigações decorrentes do p;esente contrato. 

UNIDADE 
KG 
KG 

UNID 
KG 

o 
KG 
KG 

MOLHO 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

QUANTIDADE 
2.000 
2 ,000 
1,000 
5 ,000 

.500 
2..DOD 
1 .500 
1.800 
LDOD 
800 

2 .000 
1.800 
2.200 

o 

PlNENT O VERDE KG 1.000 
POLPA OE FRUTA KG 12.000 

TOMATE KG 3.000 
MELANCIA KG 3.000 

USULA QUINTA: 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotaÇões orçamentárias: ELEMENTO DE DEPESA: 3.3.90.30; FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE: 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

USULASEXTA: 

6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, 
alínea ·a·, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuara o 
seu pegamento no vslor correspondente às entregas do mês anterior. 

CJAUSU.LA.S.ÉJ'JMA: 

7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está suje ito a pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0, 1% ao dia., sobre o valor da parcela vencida. 

CLÁUSULA OITAVA: 

8.1 O CONT RATANTE se compromete em guardar pelo pra~o estabelecido no.§ 
11 do artigo 45 da Resolucao CDJFNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 
prestaoões de oontas, bem como o Projeto de Venda de Gênaí0$ Alimentícios da 
Agricultura Famtliar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
eis.posição para comprovação. 

CLÃUSULA NONA: 

9.1 Ê de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou red uzindo esla ,responsabilidade à 
fiscalização. 

10.1 O CONTRATANTE em razã.o da supremacia do interesse publico sobre os 
interasse:3 particuleiras poderá: 

ei) modificar unílateralment.e o contraio peira melhor adequação às final idetde:3 de 
ínteresse público, respeílando os d ireitos do CONTRATADO; 

b) rescindir unilateralmente o oonlTato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão d.o CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela lnexecuç!lo to1al oo parcial do ajuste; 

10.2 Sempre que o CONTRATANTE a lterar ou rescindir o contrato sem restar 
caracterizada ou1pa do CONTRATADO, deveré respeitar o equilíbrio econõmico
finance iro, garantindo-lha o aumento da remuneração respectiva ou a iindenizaç&o 
por despesas Jé reallzadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

11.1 A multa aplicada apôs regular processo administrativo poderá ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pe1o CONTRATANTE ou, quando for o 
caso, cobrada judicialmente . 

C USUlA DÉCIMA SEGUNDA: 

12.1 A fiscallzaç!lo do presente conlralo ficaré a cargo do respectivo fiscal de 
contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Exeoutora. do 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislação. 

C USULA DÉCIMA TERCEIRA: 

13.1 O pr-esenle contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.0 001/2019, pela 
Resolução CD/FNDE nº 00412015 pela Lei rf> 8.66611993 e pela Lei nº 
11.94 712009, em lodos os seus termos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

14.1 Este Contraio poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo fo rmal 
entre as partes, resguardadas as suas condições essencia.is. 

14.2 O prese.me contrato podera ser alterado ainda para adequar o fornecimento às 
disponibilidadas dos produtos produzidos da acordo com a época do ano. 
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SE RETAfUA i\\UN ICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e 
e)ll)ressas, por melo de carta, Que somente tera validade se emlada mediante 
r9gi111m de recabimento. email ou por fax. transmitido pelas penes. 

ç - '! J 11, ~ \ 1 " t i_ _I '1 t - ,. 

16.1 Este Contrato, d9Sde que observada à formall2-ação 1prelimlnar à sua 
efetiVaçao, por carta, consoante Cláusula Décíma Quinta, podera ser rescindido, de 
pleno direito, independentemente de notificaçAo ou interpelaçao judicial ou 
extraJudicjal, nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as panes: 

b) pele inobsel'Vênc:ie de Que1Qu8f' de &u8$ oondiçõe&: 

c} por QuaiSQuer dos motivos previstos em lei. 

17.1 O presente contrato vigorará da sua ~natura até a entrega tola! dos 
pmduto& ffl(ldienU;) o cmnogreme apresentedo (Cléusule Querta) ou até 31 de 
dezembro de .2019, o que oOOffer primeiro. 

L-- !L JjL ]•,- ~ , O 11 \ 1 1e •r 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Piracuruca-P I pera diJimir qualquer 
controvét'$ia que se originar de11l8 contrato, 

E , por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de Igual le<>< e forma, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019. 

~.y11n• F•m~md11 ~-
Secretdi.rla Municipal de Educaçlo d• Piracuruca-PI 

PI CONTRATANTE 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR L mA 
CNPJ: 12.273.377 /0001-.89 

PI CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1• ) __________________ .RG/ CPF _______ _ 

~) _________________ .RG/ CPF _______ _ 

Pll.ffi!l'IUIVI. M.1.JNlé: IJ'M.. ÕI. SECRETARIA MUN [CíPAl DE 
EDUC,..ÇÀO PIRACURUCA 

CONTRATO, CHAMADA P0BUCA Nº 001/20,19 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GtNERO,S ALIMENITlc1,os 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
ALUNOS DA. REDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro dle .2019, o MUNICIPIO DE PIRACURUCA· 
P,IAUI, alravés da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nP 
06.553.887/0010-12, pessoa Jurídica de direito pübllco interno, com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, n" 55, bairro baixa da Ema, Piracuruca-P I, neste ato 
representado pelo Eltma . Sra. Rayane Fernanda Lemos, inscri ta no CPF 
0 11 .372.003-32, SecretêTia Municjpal , no uso da competência que lhe foi atribuída 
regimentalmenle, e, em sequência, designado simplesmente, CONTRATANTE, e por 
outro lado a Sra . FRANCISCA DA CHAGAS SOUSA DO NASCIMENTO, portador 
do RG n· 1.401 .756 SSP PI e CPF: 583.760.901-59' residente na no Assentamento 
Affinim, município de Piracuruce-PI, doravante denomioodo(e) CONTRATAOO(A), 
fundam&nt8do& na& dl&po&iÇõe& da LQi n• 11 .94712009, C/C e l,éi n• 8.666193, 
Resoruçao/CO/FNDE n• 38, de 16 de j ulno de 2009, a11arede pela Resolução FNDE 
n• 004/2015 e demais no, m8$ Que .-agem e melérie e tendo em vi$18 o que com,tu 
na Chamada Publica 11° 001/2019, resolvem celebrar o presa,,1.e contrato media~ 
a,; ciáv&1.1las que se.g1.1.em: 

C USULA PRIMl!IRA: 

1.1 Ê objeto desta contratação é a aciuisic;.!lo parcelada de GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
do& alunos da rede de educaçllo bá sica põbllca, vert:la FNDE/PNAE, ano letivo 
2019, d e&()f'ito& no quadro previsto na Cléusula Quarta, todos de acordo com a 
Chamada Pübllca n .º 001/201 9, o qual fica fazendo parte lnlegrarne do pms.enm 
contrato, independenten,ente de anexação ou transcrição. 

2 .1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimlelfltícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta 
deste Contrato. 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimenticios do CO TRATADO, será 
de alé R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção, conforme a legislaçao do Programa Nacional de A llmentaçao Esoolar. 

~1 ..... ' ' J _ ; l ...., • \ r, • ~ 1 \ ; , _ 

4.1 Pelo fornecimento total dos gêneros alimentícios, ,nos quantitativos descritos 
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Famíliar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de alé R$ 20.0000,00 (vinte mil rea is), 
observados em todos os casos os fornecimentos rea lizados. 

a) O ,recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de Ve nda pela pessoa responsável pela 
al im1;1ntação no local de entreg.i . consoante a nexo deste Conlrato. 

b) O preço de aquisiçao é o preoo pago ao fornecedor da agricu ltura, familiar e no 
cálculo do preço já devem estar inclu ídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como oom os encargos riscais, sociais, comerciais, 
t.at>alhista& e previdenciários e quaisquer outras despesa& necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contraio. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO AQUISICAO 
Ml>.CAXEIRA KG 2.000 R:12 58 

BANANA PACOVAH KG 1.500 R$ 343 
ABOBORA KG 1.500 R$ 2 50 

CHEIRO VERDE MOLHO 1.500 RS 1 00 

5.1 As despesas deoorren tes do presente contrato oorrerao á oonta das seguintes 
dol.;ições orçemenlári.;is: ELEMENTO OE DEPESA: 3.3.90.30; FONTE DE 
RECURSOS: P RÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE; 
U IDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

6.1 O CONTRATANTE, após reoeber os documentos descri tos n,a Cláusula Quarta , 
alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e 11quidação, efetuará o 
seu pag:;imento no valor CQrrei;pondente às enlreg:;is do mês :;mterior. 

7. 1 O CONTRATANTE que não seguír a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está suje ito a pagamento de multa de 2%. mais 
juros de 0, 1 % ao dia, sobre o va lor da parcele vencida. 

r l- _ I l ' J j l, .... 1 :: , n .._ \' 1 _ 

8.1 OCO TRATANTE se oompromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 
11 do artigo 45 da Resolução QD/FNDE nº 26/2013 as cõpias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de R.ecebímento e Aoeltabilldade, apresentados nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Al imentícios da 
Agricultura Familiar pera Alimentaçao Escolar e documentos ane,r.os, estendo à 
disposição para comprovação. 

9 .1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a 1erceiros, deco rrenles de sua culpa o u dolo na 
execução d o contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

í ~- - 1 l l 1 ! / - 1 ~: , ; 1 ( - l 

10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse publico sobre os 
interesses particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para mellior adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONT RATADO; 

b) rescindi r unilateralmente o oontralo, nos casos de infração conlr.;ilual 01.1 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a exeouçao do contraio; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução tota l ou parcial do ajuste; 

10.2 Sampro que o CONTRATA NTE .;irtorar ou rescindi r o contrato sem restar 
ceracteriz.;ida culpa do CO TRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econõmico
financeiro, garantindo-lhe o aumento d a remuneração respectiva ou a indenização 
por despesas já realizadas. 

11.1 A multa aplicad a após regula r processo admi nistrativo poderá ser descontada 
dos pa,g•amontos evenluàlmento devidos polo CONT RATANTE o u, quando lor o 
caso. cobreda, judicialmente. 
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SE RETAfUAi\\UNtCH'AL DE 
DUCAÇÃO 

12.1 A fiscallzaça.o do presente contrato ficará a cargo do respecllvo fiscal de 
contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Execulorn, do 
Conselho de Alimenlaçao Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislaçi!o. 

13.1 O presente contrato rege-se. ainda. pela Chamada Públ ica n.• 001/2019, pela 
Resoluç,âo CD/,FNDE n• 00412015 pela Lei n• 8.66611993 e pala Lei n• 
11.94 7/2009, em todos os seus termos. 

14.1 este Contrato poderá ser aditado a, qualquer tempo, medlante aoordo formal 
entr,e as partes, resguardadas as suas oondições essenciais. 

14.2 O presente contrato poderá ser alterado ainda para adequar o fornecimento às 
disponibilidades dos produtos produzidos de acordo com a época do ano. 

'.~ 1 \ 1 1 J 1 ,1 : : c1 ! • 1 rc l j .' 1 : ' 

15.1 A s comunicações com origem neste contra to devertio ser formais e 
expmssas, por melo de cana. quo somente torá validado se onvlada mediante 
registro do recobimonto. omal l ou por fax, transmítldo pg1as parles. 

16.1 Este c ontrato, desde que observada a formalizaÇi'lo prelim inar é sua 
efetivaçi!o, por carta, consoante Cléusula Décima Quinta , poderá ser rescindido, de 
pleno direito, independentemente de nolificaÇllo ou inlerpetaçao judicial ou 
extrajudic ia l. nos seguintes casos: 

a) por acordo entra as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quaisquer dos motivos p.rovistos em lei. 

17.1 O presente oontrato vigorará da sua assinatura até a entrega lotai dos 
produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de 
dezembro de 2019, o que oeo<rer primeiro. 

18.1 Ê competente o Foro da Comarca de Piracuruc:a-PI para dirimir qualquer 
oonlmvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instn.imento em 
três vias de igual teor e fonna, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretária Municipal de Educação de Piracuruca•PI 

PI CONTRATANTE 

FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DO NASCIMENTO 
CPF: 583.780.901-59 
PI CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1ª) _____________ __,;RGJCPF _____ _ 

2") ____________ ____,;RGJ CPF _____ _ 

,;!& P PIU.f!ITIJIIA Ml)NIOPAl,.!..)(A 

~ IRACURU\..J"\. 
SECRETARIA MU ICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

CONTRATO CHAMADA PÜBLICA Nº 001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GeNEROS AUMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
AWNOS DA REDE MUNICIPAL IDE 
PIRACURCA. 

Aos trinl8 e um dias do mês de janeiro da 2019, o MUNICIPIO OE PIR.ACURUCA
PIAUl , através da Secretarie Municipal de Educação, inscrita no CNIPJ n• 
06.553.887/0010-12, pessoa jurfdice de direito público interno, com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, nº 55, bairro baixa da Ema, Piracuruca.Pt, neste ato 
representado pelo Exme. Sra. Rayane Fernanda Lemos. insente no CPF 
011.372.003-32, Sooretérie Munic ipal, no uso de comp&tência Que lhe foi atríbu lde 
regimenl81mente, e, em seQuência, designado simploomeme, CONTRATANTE, e por 
outro ledo a Sra. FRANCISCA MARIA ALVES CAIRVALHO, portadora do RG n• 
808.289 SSP/PI e CPF n° 795.0205.963-72, residente e domiciliado no 
Assentamento Alfinin, município de Piraouruca-PI , doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições de Lej nº ] 1 94m009 e/e a 
Lei nº 8 666/93. Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, alterada pela 
Resolução FNOE n• 004/2015 e demais n0011as que regem a matéria e tendo em 
viste o que oonsl8 na Chamada Pública n• 00112019, resolvem celebrar o presente 
contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1 .1 É objeto desta contratação é a aquisição parcelada de GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educa.ç!!o bésica pública. verba FNDEIPNAE, ano letivo 
2019. descritos no quadro previsto na Cléusula Quarta , todos de acordo com a 
Chamada Póbllca n.º 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato. Independentemente de anexação ou lranscriç!!o. 

C USULA SEGUNDA: 

2.1 O CONTRATADO se comprom!!-18 a fornecer os gêneros allmentrclos da 
Agricultura Famlllar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cll/íus,ula Quarta 
deste Contrato. 

3.1 O limíle lndi,.,1dual de venda de gêneros alimen tícios do CONTRATADO, será 
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil , referente é sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacio nal de Alimentação Escolar. 

,-~_1,. 1~•~•1 li~.~•-

4.1 Pelo fornecime nto lotai dos gêneros alim entícios, nos q1.1anlilativos descritos 
abaixo (no q uadro), de Gêneros Alimentioios da Ag ricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de até RS 20.0000,00 (vinte mil reais), 
observados em todos os casos os fornecimen tos realizados. 

a) O recebime nto das mercadorias dar-se-á m ediante apresentação do Termo de 
Recebime nto e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
aliment.ação no local de en1rega, consoante a nexo deste Contrato. 

b) O preço de aquisição é o preÇo pago ao fornecedor da agricultura fa miliar e no 
cálculo do preço já devem estar incluidas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como oom os e ncargos fiscais, sociais, comerciaís, 
tnibelhistas e previdenciários e Quaisquer outras despesas necessánias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

PRODUTO UNIDADE Q.UANTI DAOE PRECO AQU IS IC:AO 
MACAXEIRA KG 2,000 R$ 2 58 

BATATAOOCE KG 2.200 RS 2 50 
BATATA INGLESA KG 2.200 RS 300 

e- 1 _ 1 - 1 1 '- 1 r l 1 ~ 1 11, 

5.1 A s despesas decorrentes do presente contrato correrã.o à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: ELEMENTO DE DEPESA: 3.3.00.30: FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇ.Ã O ESCOLAR - PNAE; 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

• 1 _, •• 1 1 •~, ·1 _,,, l !• ~ ,,._ 

6.1 O CONTRATANTE, após reoeber os documentos descritos na Clâu,sula Quarla, 
alínea "a", e ap6s a tram itação do processo para instrução e liquidação, efetuará o 
seu paga mento no valor correspondente às entregas do mês an terior. 

e _ ~ 1 • ' 1 , 1./~ ' _J/ íl ~ ~ -
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• PiAACüRUcA SE RETAfUAi\\UNICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0, 1 % ao dia, sobre o va lor da parcela vencida. 

CLÁUSULA OITAVA: 

8 .1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo ~zo estabelecido no§_ 
11 do artigo 45 da Resolucão CDIFNDE n• 26/2013 as cópias das Notas Fls.cals de 
Compra , os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados ,nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gênero& Alimenlicios da 
Agrioultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 

CLÁUSULA NONA: 

9.1 Ê de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATAN'TE ou a ierceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

1,0.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do fnte~esse público sobre os 
ínteresses particula;es poderé: 

a) modificar unllatoralmonl.o o contrato para. melhor adequação às finalidades do 
Interesso público, respeitando os direitos do CONTRATADO: 

b) resclndir unilateralmente o contrato, nos casos de infraçêo contrawal ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execução do contrato: 

d) ap1ioar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial cio ajuste: 

10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 
caract.eózada culpa do CONTRATADO, deverá respeltar o equlHbrio econõmlco
finanoe iro, garantindo-lhe o aumento da ;emuneraçao respectiva ou a indent.::açao 
por ôespesas jé rea lizaôas. 

11.1 A multa aplicada apôs regular processo administrativo poderá soe descontada 
dos pagamentos eventualmente dellidos pelo CONTRATANTE ou. quando for o 
caso, cobrada Judicialmente. 

12 .1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de 
contrato, da, Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Ex.ecutora, do 
Conseliho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratanle ou pela 11egis1açêo. 

lc•L \ll u .---' '1- _J~- • f 'Tr-,,~--1 ., ·~ 

13.1 O presente contrato rege-se. ainda, pela Chamada Pública n.0 001/2019, pela 
Rewluçâo CDfFNDE n" 004120 15 pela Lei n" 8.666/1993 e pela l ei n• 
11.94:7/2009. em lodos os seus termos. 

14 .1 Este Contrato poderâ ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 
entre as partes, r,esguardadas as suas condições essenciais. 

14 .2 O presente contrato poderâ ser alterado ainda, para adequar o fornecimento és 
disponibilioodes dos produtos produzidos de aoordo com a época do ano. 

( ~- L' 1 l I U .---'' ' 1 J ~- ' f 1 -. J , 1 
1 , , 

15.1 As comunicações com origem neste contrato deverêo ser formais e 
expressas. por meio de carta. que somenle leré validade se enviada me<:tiante 
registro de recebimento, email ou por fax ,. transmi tido pelas parte . 

16.1 Este Contrato. desde que observada à formalização preliminar à sua 
efel,lvação, por carta. consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de 
pleno direito, Independentemente de notif;cação ou interpelação Judicial ou 
extrajud"cial. nos seguinles casos: 

a) por acordo entre as partes: 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

1 l- 1 j ( 1 U ' 1 e I L- • ) 1 [ ) \ 
- -

17 .1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos 
pmdutos mediante o cronograma apresentado (Clâusula Quarta) ou até 31 de 
dezembro de 2019, o que ocorrer pri meiro. 

18.1 Ê competente o Foro da Comarca de Piraouruca-PI para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas tesfemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretária Municipal de Educação de Piracuruca-PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

FRANCISCA MARIA ALVES CARVALHO 
CPF 795.0205.963·72 

PI CONTRATADA 

1*) _________________ RG/CPF _______ _ 

2") ________________ RGICPF ______ _ 

SECRETARIA MUNICIPAi. DE 
tDUCAÇÃO 

CONTRATO CHAMADA POBLICA Nº 001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE Gl!NEROS AUMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DOS 
ALUNOS DA R.EDE MUNICIPAL IDE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2019, o MUNICIPIO OE PIRACUIR.UCA
PIAU1 , através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 
06.553.887/0010-12, pessoa jurídica de direit.o público interno, com sede na Av. 
Deputado P[nhelro Machado, nº 55, bairro baixa da Ema, Pirao1..ruca-PI, neste ato 
representado pelo Exma. Sra. Rayane Fernanda Lemos, insorita no CPF 
011.372.003-32, Secretária Munic ipal, no uso da competência que lhe foi al.r'ibulcla 
reg.imenta lmente, e, em SOQuência, designado simplesmenle, CONTRATANTE, e por 
outro lado o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE OU VEIRA NUNES, 
portador do RG: 3006382 SSP-PI e CPF: 045.981.313-73, residente e domiciliado 
na localidade Jenipapeiro, município de Piracuruca-PI, doravante denominado{a) 
CONTRATADO{A), fundamentados nas disposições da, Lei nº 11.947/2009 e/e a 
Lei nº 8 666193. Resolução/CDIFNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, alterada pela 
Resolução FNDE nº 00412015 e demais normas que regem a matéria e tendo em 
vista o que consta na Chamada Pública nª 001/2019, resolvem celebrar o pres.ente 
contrato mediante as c láusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1.1 Ê objeto desta oontrataçêo é a aquisição parcelada ele GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AL IMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educa.ção básíca pública, verba FNDEIPNAE, ano letivo 
2019, descritos no quadro previsto na Cláu,su!a Quarta , todos de acordo com a 
Chamada Pública n.º 001/2019, o qual fica fazendo parte iintegrante do presente 
contrato, independentemenle de anexação ou transorlçã.o. 

C USULA SEGUNDA: 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta 
deste Contrato. 
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SE RETAfUAi\\UNICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será 
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção. conforme a legislação do Programa Nacion;;il de Alimentação Escolar. 

4 .1 Pelo fornecimento total dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos 
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de até R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), 
observados em todos os casos os fornecimentos realizados. 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaç.ao do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsãvel pela 
alimentação no local de enlreg.a, consoante anexo deste Contrai.o. 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no 
cálculo do preço já devem estar íncluidas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
lrabalhistas e prevídenciários e quaisquer ouvas despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigaçõ~ decorrentes do presente contrato. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
C HEIRO VERDE M OLHO 15.DOO 

\ r L ~ 1 '1, L. 11' L I Ir': ... 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrào à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: ELEMENTO DE DEPESA'. 3.3.90.30; FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE; 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

6.1 O CONTRATANTE, após reoeber os documentos descrilos na Cláusula Quarta, 
alínea "a", e após a tramitação do processo para instruÇão e tiquidaÇão, efetuará o 
seu pagamento no valor corr,espondente às entregas do mês anterior. 

C [ I l 1 1, 3 -'J ~ ) -

7.1 O OONTRATANT'=. que não eguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, esté sujeito a ,pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0, 1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 

8.1 O CONTRATANTE so comprometo •om guardar pelo prazo estabolecido no§ 
11 do artigo 45 da Resolução CD/FNOE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
C<.>mpra. os Termos de Recebimento e Aceitabílidade, apresentados nas 
P1'8SLações de contas, bem como o Projelo de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para N imentaç-ão ·Esco'lar e dooumentos anexos, eslando à 
disposição para comprovação, 

, _ll Jil 1_ l,'rl, ,)'_1 

9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o res.sarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a Leteeiros, decorrenles de sua a,lpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia cio interesse público sobre os 
interesses partiw lares poderé: 

a) modificar unllateralmenle o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, íG$peitando os dlroilOS do CONTRATADO: 

b) rescindir uni lateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a oxecuça.o do contrato: 

d) aplicar sanções motivadas pela inexeC\Jção t.ola l ou parciaI1 do ajuste; 

10 ,2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem rnstar 
caracterizada culpa do CONTRATADO. deverá respeitar o equilíbrio e<:on0mlco
linanceiro. garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indeniza.çao 
por despesas já realizadas. 

11.1 A multa aplicada após re,gular procosso administrativo poderá ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devid0$ pelo CONTRATANTE ou. quando for o 
caso. c,:,brada judicialmente. 

""-''I~- Jjl" I<-'' I ,_l_', Jj' "· 

12.1 A fiscalização do presen te contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de 
contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do 
Conselho de Alimen tação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislação. 

13.1 O presen te oontrato rege-se. ainda, pela Ctiamada Pública n.0 001/2019, pela 
Resoluçêo CD/FNDE nº 004/2015 pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 
11.947/2009, em todos os seus termos. 

1 e· __ 1 l , J J L "1 1 ~., =.,. ~ ~ ~ ·, r1 1 J~1 - • l • ,_, 

14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 
entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

14.2 O presente conlrato poderá ser alterado ainda para adoquar o fomecimooto às 
disponibilidades dos produtos produzidos de aoordo oom a época do ano. 

15.1 As comunicações oom origem neste conlrato deverão ser formais e 
expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante 
registro de recebimento, emai l ou por fax, transmitido pelas partes. 

16.1 Este Contrato, desde que observada à formal ização preliminar à sua 
efel.ivação, por carta , oonsoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de 
pleno direito, independentemente de noli 1cação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quais.quer dos motivos previstos em lei. 

1 L:. _, l l - J J L/, 1 ~ ··::. -~ ~ 1 • \ =- 1 ~ 1 1-

17.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a enlrega total dos 
produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de 
dezembro de 2019, o que oCOl'rer primeiro. 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Piracuruca-PI para díri mír qual'quer 
controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e oontratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretária Municipal de Educação de Piracuruca•Pl 

PI CONTRATANTE 

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE OLIVEIRA NUNES 
CPF: 583.780.901-59 

PI CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1") ______________ .RG/ CPF _____ _ 

i, _____________ RG/ CPF _____ _ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO CHAMADA PÜBLICA Nº 001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELAD.A DE Gf::NEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOlARIPNAE DOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro dle 2019, o MUNICIPIO DE PIRACURUCA
PIAUI, alravés cta Secretaria Municir;11:1.I de Educa«;ao, inscrita no CNPJ nº 
06.553.887/0010-12, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, nº 55, bairro baixa da Ema, Piracuruca.PI, neste ato 
representado pelo Exma. Sra. Rayane Fernanda Lemos, inscrita no CPF 
01 1.372.003-32, Secretária Municipal, no uso da competência que lhe foi atrlbuida 
regimentalmente, e, em seQuência, designado simplesmente, CONTRATANTE, e por 
outro lado o Sr. FRANCISCO ROBERTO SILVA, portador do RG 8 10 .849 SSP-PI a 
CPF 003.734.053-00, residente na local,idade Cruz Data Sitio, município de 
Piracuruca-PI, doravante denominado(a) CONTRATAOO(A), fundamentados nas 
disposições da Lei n" 11 94712009 c/c a Lei nº B 666193. Resolução/CO/FNOE nº 
38, de 116 de julho de 2009, alteracta pela Resolluçilo FNDE nl' 00412015 e demais 
normas que regem a matéria e tendo em vista o que consta na Chamada Pública 
rf' 001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 

1.1 Ê objeto desta contrataçao é a aquisição parcelada de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICUl TURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educaçil.o básica pública, vertia FNDE/PNAE, ano letivo 
2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de aoordo com a 
Ohamada Pública n .0 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato,, independentemente de anexaçêo ou transcriç&o. 

,e- il Jjl, --e 1 1 101, 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimootrcios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Querta 
deste Contrato. 

T• - • \' - 1 l,'~ 1 íl ► (.- :=J • '• \ 

3.11 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será 
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil , referente á sua 
produçao, confonne a legislaçao do Programa Nacional de Al imentaçao Escolar. 

, :· - \. 1; G, 1 1 !"' 1) i;. . 

4.11 Pelo fornecimento total dos gêneros alimentícios, nos Quantitativos descritos 
abaixo (no quadro). de Gêneros Alimentfcios da Agricultura Familiar. o (a) 
CONTRATADO (A ) receberá o va1or de até R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), 
observados em todos os casos os fornecimentos realizados. 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á medlante a,presentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentaçao no local de entrega. consoante anexo deste Con!Tato. 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no 
cál'culo do P1'8ÇO Já devem estar Incluídas as despesas com fr,ete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PRE o 
LARANJA KG 2000 

5.11 As despesas decorren tes do presente contra to correrão é oonta das seguintes 
dotações orçamentárias: ELEMENTO OE DEPESA: 3.3.90.30; FONTE DE 
RECU RSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR • PNAE; 
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE :EDUCAÇÃO. 

•~ \ 1, l' , -•:(1 

6.11 o CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta. 
alínea ·a··, e após a tramitaçao do processo para instruçao e liquidaçao, efe tuará o 
seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

7 .1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está suje ito a pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0, 1 % ao dia, sobre o va lor da parcela vencida. 

,~ _ l l ' J j l ,'.., 1 ~ 1 íl .._ \ \r _ 

8.1 OCO TRATANTE se compromete m guardar pelo prazo estabelecido no§ 
11 do artigo 45 da Resolução ÇD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aooltabilldade, apr,esentados nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos ane,r.os, estando à 
disposiçao para comprovaçao. 

9. 1 Ê de exclusiva responsabil idade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilid'ade à 
fiscalização. 

( "- - - ! l l 1 ! 1 ~: _, - ' ~ \ 

10.1 O CONTRATANTE em razao da supremacia do interesse püblioo sobre os 
interesses particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para mellior adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b) rescindi r unilateralmente o contrato, nos casos de infração con!Talual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a exeoução do contraio; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexeoução tota l ou parcial do ajuste; 

10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 
caracteri zada cvlpa do CONTRATADO. deverá respeil.;lr o equilíbrio econ0mico
financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneraçà.o respectiva ov a indenização 
por despesa,s já realizadas. 

11.1 A multa aplicada após regula r processo admi nistrativo poderá ser descontada 
dos pa,gamentos eventualmente devidos pelo CONT RATANTE ou, quando for o 
~o. cobrada, judicialmente . 

12.1 A fiscalização do presente contrato rlc.ará a cargo do respectivo fiscal de 
contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade E-:eculora, do 
Conselho de Aliment.açl:!o :Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislação. 

r ("' 1 1 _ 1 l l u J ', 1 r (~ 1 ' , _ 1 1 r ; , .- ; ~ _ 1 

13.1 O presente conttato rege-se. ainda, pela Chamada Pública n.0 001/2019, pela 
R.esolução CO/FNDE n• 00412015 pela Lei n• 8.66611993 e pela lei nº 
11.94 712009, em todos os sevs termos. 

\t~l ~(l' u '~'' l;1•,_ 'Jr'~ 11•~\ 

14.1 Este Contrato poderá ser adi tado a qualquer tempo. mediante ae-0rdo formal 
entre as partes, resguardadas as suas oondiçoos essenciais. 

14.2 O P!"esente contrato poderá ser alterado ainda para adequar o fomeoimento às 
disponibílidades dos produtos produzidos de acordo com a época do ano. 

15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e 
expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada medianl.e 
registro de recebimento, email ou por fax, transmitido pelas partes. 

Li• l (1 p ll _,_ i_ ~ t-1 / I ")_, J!.'' 

16.1 Este Contrato, desde que observada à formal ização preliminar à sua 
efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de 
pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) por .icordo entre as p.irtes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

r~:: 11 ! 1 \ u,- ', 1 Jr-1 1 __ -11 ,_, 

17 .1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega tota l dos 
produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de 
dezembro de 2019. o que ocorrer primeiro. 
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18.1 É competente o Foro da Comarca de Piraou ruca-PI, para dirimir qualquer 
controvérsia Que se originar deste conlra to. 

E. por estarem assim. justos e contratados. assinam o pres!!f1te instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019 . 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretári;, Municip;,:I de Educação de Pir;,curuca-PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

FRANCISCO ROBERTO SILVA 
CPF: 003.734.053-08 

PI CONTRATADA 

1ª} __________________ .RG/ CPF _______ _ 

2") ___________________ RG/ CPF _______ _ 

PRU '"EITIJ~ MUNIOP..\I D( .. l; Rl;1 "ARIA MU I ll'At IJ 
uu \ · o PIRACURUCA 

CONTRATO CHAMADA PÜBLICA N• 001/2019 

CONTRATO PARA AQUISIÇ.ÃO 
PARCELADA DE G~NEROS ALIMENTICIOS 
DA AGR.ICUL nJRA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLARIPNAE IDOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um dilas do mês de janeiro de 2019, o MUNICIPIO DE PIRACURUCA
PIAUI, alravés da Secretaria Municipal de Educação, ln,scrlta no CNPJ n• 
06.553.887/0010-12, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Av. 
Depurtado Pinheiro Machado, nº 55, bairro bebce de Ema, Pirecuruca-PI, neste ato 
representado pelo Exme. Sra. Reyane Fernanda Lemos, inscrita no CPF 
011 .372.003-32, Secretária Municipal, no uso de competência Que lhe foi atri~lde 
regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente, CONTRATANTE, e poc 
outro ledo o Sr. JOSÉ ALMEIDA ESCORCIO FILHO, portador do RG nº 2 .379.462 
SSP/PI E CPF nº 020.579.023-23, residente e domiciliado na Localidade Tibalde, 
município de Piracuruca-PI, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), 
fundamentados nas disposições da Lej n• 11 94712009, c/c a Lej n• 8 §6§(93. 
Resolução/CD/FNDE ri' 38, de 16 de julho de 2009, alterada pela Resolução FNDE 
n° 004120115 e demais normas que regem a matéria e tendo em vista o que consta 
na, Chamada Pública n• 001/2019, ,resolvem celebrar o presenta contrato mediante 
as cléusulas Que seguem: 

1 ~ _ 1 l 1 1 j 1 ~ 1 ~' -j ' , -1 _ ~ 

1.1 É objeto desta contratação é a aquisição parcelada de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos al'unos da rede de educação básica pública, vertia FNDEIPNAE, ano letivo 
2019, desaitos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a 
Chamada Pública n.ª 0011201 9 , o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato. independentemente de anexação ou transcrição. 

". _, 1 , 1, ·-· e , • 1 ·, _, 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros allment.rcos da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE confonne descrito na Cléusula Quarta 
dêste Contrato. 

( L"; ,' i U j J t T i , r ~ 1 , ~•~ 1 

3.1 O limil.e individual de venda de gêneros alimentloios do CONTRATADO, será 
de até R$ 20.000,00 (vinle mil reais) por DAP por ano cívíl , referente à sua 
produção, conforme a legis laçi'IO do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

tJ_ ill ll ...::! \ " J 1 : J 1 1,. 

4.1 Pelo fomecimenlo total dos gêneros alimenticios, nos quantitativos de,scritos 
abaixo (no quadro), de Géneros Alimentioios da Agriculh.lra Familiar o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o va lor de até R$ 20.0000,00 (vinte mil reais). 
observados em todos os casos os tomeciment.os realizados-. 

a) o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Rscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentaçao no local de entrega , consoanle anexo deste Contraio. 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agr"cullura familiar e no 
cálculo do preço jâ devem eslar inoluidas as despesas oom freie , recursos 
humanos e materi ais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorren tes do presen te oonlrato. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO AQUISICÃO 
ABACATE KG 350 RS 593 
A.BACAXI KG 200 RS 377 

ABOBORA KG 100 RS2.50 
ALFACE UNID 100 RS 207 

BANANA PACOV/IJ,j KG 250 RS 3.43 
BATATA DOCE KG 80 RS 2 50 

BATATA INGLESA KG 100 R$413 
CEBOLA BRANCA KG 200 R$ l 73 

CHEIRO VERDE MOLHO 200 RS 100 
CHUCHU KG 80 RS 2 50 
LARANJA KG 100 RS 2 53 

M=A KG 150 R!.4.33 
MACAXEIRA KG 80 RS 258 

MAMÃO KG 200 R$ 223 
MANGA KG 150 RS:1.93 
PEPINO KG 70 RS 250 

PIMENTÃO KG 80 R$4 30 
REPOLHO KG 60 R$443 
TOMATE KG 600 RS4.0il 

MELANCIA KG 80 RU27 

5. 1 As despesas decorrentes do presente contrato corretão à conta das seguintes 
dotações orçamenlárias: ELEMENTO DE DE.PESA: 3.3.90.30; FONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. AL IMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE; 
UNIDADE: SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

1 r~ ' t \ 1 j ! _' 1 ~: ~ ' 

6.1 O CONTRATANTE, após reoeoer os documentos descri tos na Cláusula Quarta, 
alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efeluará o 
seu pagamento no valor correspondente às enlregas do mês anterior. 

7.1 O OONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de r,ecursos para 
pagamento do CONTRATADO. está suje ito a pagamento de multa de 2%. mais 
juros de 0 , 1 % ao dia, sobre o va lor da parcela vencida. 

8.1 OCO TRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no .§ 
11 do artigo 45 da Resolucflo QD/ FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra , os Termos de Recebimento e Aceltabilldade, apresentados nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 

~~ 1 1 1 , 1 1 ! _ 1 _1: n: , 1 • 

9. 1 É de exciusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, deco rrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, nao excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fisca1i~ção. 

1f !l1-JJ1~1D: :--~-

10. 1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do in teresse público sobre os 
interesses parliwlares poderá: 

a) modificar unilateralmen te o contrato pa ra meltior adequação às finalidades de 
interesse público , respeitando os díreitos do CONTRATADO; 

b) rescindi r unilateralmente o contrato, nos casos de infraçao contralual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fisca1i~r a exewção do contraio; 
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução lota i ou parcial do ajuste; 

1,0.2 Sempre cwa o CONTRATANTE alterar ou rescíndir o contrato wm restar 
caracterizada cu lpa do CONTRATADO. deven3, respeitar o eQuilíbrio ooonômico
finanrniro. garantindo-lhe o aumento da rnmuneraçao rBSpectiva ou a indenizaçao 
POr d~pesas jé ,realizadas. 

- _ \ l ' 1-L '_ 1 ~- r , : ' '_ 1 _-. ,- ' li, 1 , • 

11.1 A multa aplicada após regular processo adminislrativo POderé ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou , quando for o 
caso. cobrada judicialmente. 

12.1 A fiscalização do pre anta con trato ficará a cargo do respectivo fiscal de 
cont rato, de Secretaria Municipal, de Eduooçoo, da Entidade Executore, do 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislaçao. 

, - _ "1 1 L I J 4r.- /_ l C ----1 ,~1- - , I \. 

13 .1 O presente conll'ato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2019, pela 
Resolução CDIFNDE nº 00412015 pela Lei n• 8.666/1993 e pela Lei n• 
11 .94712009, em lodos os seus termos. 

' - - \ l 'l, L' ' 1 " ( é- ' ' , l f l ~ 1 1 

14 .1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 
entre as partes. resguardadas as suas condiç(les essenciais. 

14.2 O presente contrato poderá ser alterado ainda para adequar o fornecimento às 
disponibilidades dos produtos produzidos de acordo com a éPOCa do ano. 

,- _,1 -,1 1 _ 1---:;' l' (_ ~ 1 11 1•T";.~ 

15.1 As comunicações com orig,em neste contrato deverão ser formais e 
expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante 
reg,stro de reoetiimento. email1 ou por fax. transmilldo pelas partes. 

18.1 Este Contrato. desde Que observada à formalização preliminar à sua 
efetiveQào, por carta, consoante CMiusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de 

pleno direito, [ndependentemente de notificaç:A.o ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos; 

a) por acordo entre as partes; 

b) pele inob68Nêncie de QualQuer de wa& condiç(5es; 

e), por quaisquer dos motivos pravlstos em lei. 

17.1 O presente con1rato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos 
produ tos mediante o cronograma apresenlado (Clá,usula Quarta) ou a té 3 1 de 
d!ezembro de 2019', o que ocorrer primeiro. 

18 .1 Ê competente o Foro da Comarca de P·iracuruca-PI para dirimir qualquer 
controvérsia q;ue se originar deste conlrato. 

E., por estarem assim , Jusl0$ e con1ratados, assinam o presente Instrumento em 
ltês vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI , 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Sec...téria Municipal de Educação de Pirawruca-PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

JOSÉ ALMEIDA ESCORCIO FILHO 
CPF 020.579,023-23 
PI CONTRATADA 

1ª) ___________________ R.Gf CPF _______ _ 

2') ________________ ~ RG/ CPF ______ _ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EO Ç.N 

CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.019 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GtNEROS ALIMENTIICIOS 
DA AGR.ICUL TURA FAMILIAR PARA A 
AUMENTAÇÃO ESCOLARJPNAE DOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
PIRACURCA. 

Aos trinta e um das do mês do Janeiro de 2019, o MUNICf PIO DE PIRACURUCA
PIA Uf, alravés da Secretaria Municipa l de Educação, inscri ta no CNPJ nº 
06.553.867/0010-12, pessoa Jurldica de dirello público interno, com sede na Av. 
Deputado Pinheiro Machado, nº 55. bairro baixa da Ema. Pl racuruca-PI, neste ato 
representado pe lo Exma. S ra. Rayane Fernanda Lemos, Inscrita no CPF 
011 .372.003-32, Secretária Municipal, no uso da competência que lhe foi a1ribulda 
regimentálmenle, e , em setiuência, designado aimplesmente, CONTRATANTE, e por 
o utro lado a Sra. LUCAS V IANA RODRIGUES. POrtador do RG n• 1.236.205 SSP 
PI e CPF: 55.2.353.443-91, residente na localidade Assentamento A lfini.n, 
Piracuruca-PI, doravante denomlnado(a) CONTRATADO(A), fundamentados nas 
disposições da Lei n" 11 94712009 ele a ILei nº B 666/93. Resolução.'CD/FNDE nº 
38, de 16 de julho de 2009, ellerada pele :Resolução FNOE n" 00412015 e demeis 
normas que regem a matéria e tendo em vista o Que consta na Chamada Pública 
nº 001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 

(~ ~ -~ L - JJ~'- 1-: ~-, I_ ,J_,.. 

1.1 É objeto desta. contrataçAo é a aquisição part:elada de G " NE ROS 
A LIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
dos alunos da rede de educaçil.o básica püblica, vertia FNDEIPNAE, ano letivo 
2019, descri tos no quadro pravisto na Cléusula Quarta, todos de acordo com a 
Chamada Pública n.0 001/2019, o qual. fica fazendo parte integrante do prasente 
con.trnto, independentemente de anex.ação ou trnnscnç&o. 

e-_ !l JJ L' _'e 1 ,1 ] e, ,. 

2 .1 o CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agrtcultura Familiar ao CONTRATANTE contorme descrito na Cléusuia Quarta 
désl:e contrato. 

3.1 O limile individual de venda de gêneros alimentícios do CON RATADO, será 
de alé RS 20.000.00 (vinte m il reais) po.r DAP por ano civil. referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Naciona l d e Alimentação Escolar. 

, 1 ..... • i J -1 J ~, • " J !'~ ~ J , • 

4 .1 Pelo fornecimento total dos gêneros al imentícios, nos quantitativos descritos 
abaixo (no quadro), de Gêneros Al imentícios da Agricultura Familiar, o (e) 
CONTRATADO (A) receberá o valor de atê RS 20.0000,00 (vinte mi l reais), 
observados em todos os casos os fornecimentos reaHzados, 

a) O recebimento das mercadori,as dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das otas Fiscais de Venda pela pessoa responsével pela 
alimentação no local de e ntrega, consoante anexo deste Contrato. 

b} O preço de aquisição é o preço pago ao romeoedo, da agricullum familiar e no 
cálculo do preço já devem estar inclu idas as despesas com frete, rerursos 
humanos e materi ais, assim como com os encargos riscais. sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigaçõés d ecorrentes do presénle contra to. 

PRODUTO UNIDADE QUANT IDADE PREÇO AQUIS ICAO 
CHEIRO VERDE I\IIOL.HO 8.000 R$ 1 00 

CENOURA KG soo, RS 4.17 
I\IIAI\IIAO KG 1.500 R$ 2,23 

T~GERI NA KG 1.000 RS 517 

,1 .'1J ll _J \" J , 1, 1 

5.1 As despesas decorrentes do presente con traio correr-ao à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: ELEMENTO DE DEPESA: 3 .3.90.30; ~ONTE DE 
RECURSOS: PRÓPRIOS E PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE; 
U IDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

,-j ,_\ J 1 J ' l --> 1 i \ 

6.1 O CONTRATANTE, após receber os documen tos dese<itos na Cláusula Quarta, 
allnea "a", e após a tramitação do proces.,_~ para ,instrução e liquidação, efe tuará o 
seu pagamento no valor correspondente és entregas do mês anterior. 

~~ ' \ J 1 J 1 ,_1 - -1 t' '. 



345

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

SE RETAfUAi\\UNICH'AL DE 
DUCAÇÃO 

7.1 O CONTRATANTE que não eguir a forma de liberação de recursos pera 
pagamento do CONTRATADO, esté suje ito a ,pagamento de multa de 2%, meis 
juros de O, 1 % ao d ie, sobre o va lor da parcela vencida. 

8.1 O CONTRATANTE se compromete -em guardar p0lo prazo estabelecido no.§ 
11 do artigo 45 da Resoluc11o CD/FNOE n" 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabílidade, apresentados nas 
proslações de cont.as, bem como o Projelo de Venda de Gêneros Alimentícios da 
A gricultura Familiar para Nimentação 'Escolar ,e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação, 

9.1 é de exclusiva responsai,i lidade do CONTRATADO o re&sarcimen to de danoo 
cau ados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa o u dolo na 
execução do contrato, não exclu indo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

10.1 O CONTRATANiTE em razão da supremacia do interesse públlco sobre os 
interesses particulares poderé: 

a) modificar unilateralmente o contrato para m elhor adequação às finalidades de 
Interesse público, rQSpeitando os direitos do CONT RATADO: 

b) rescindir uni lateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execuça.o do contrato: 

d) aplicar sanções motiva(Jas pela inexecução t.ola l ou parcial do ajuste; 

10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 
caracterizada culpa do CONTRATADO. deverá respeitar o equilíbrio econOmlco
linanceiro, gara ntindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indeniza.çao 
P0( despesa,s j á realizadas. 

11.1 A multa aplicada após re,gu lar processo admlnlstralivo poderá ser descontada 
d0$ pagamentos eventualmente devid06 pelo CONT RATANTE ou. quando for o 
caso. C-Obtac:la judicialmente. 

12.1 A llscalização do presente con trato ficará a cargo do respectivo flsc.al de 
contrato. da Secretaria Municipal de Educação, da Enlldade Executora. do 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo 
contratante ou pela legislação. 

13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.• 001/2019, pela 
Resolução CDfFNDE nº 004/2015 pela Lei nº 8 .666/1993 e pela Lei n• 
11 .94 7 /2009, em todos os seus termos. 

14 .1 Este Contrato poderá ser adilado a qualquer tempo, mediante acordo fotmal 
en tre as part.es, resguardadas as suas condir;(les essenciais. 

14.2 O presente con trato poderá ser al terado ainda para adequar o fornecim ento às 
disponibilidades dos produtos produzidos de acordo com a época do ano. 

15.1 As comunicações com origem neste con trato deverão ser formais e 
expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante 
registro de recebimento, email ou por fax, transmitido pelas partes. 

CLAU ULA DÍ!ÇIMA SEXTA: 

16.1 Este Contrato, de-sde que observada à formalizaÇão preliminar à sua 
efetivação, por carta, consoante Cláusula Oécima Quinta, pc,derá ser rescinclido, de 
pleno direito, independentemente de notificaçeo ou in terpe laç.êo judiCial ou 
e.xtrajudie<al, nos seguintes casos: 

e) por ecordo entre es pertes; 

b) pela inobservãncia de qualquer d suas condiçõoo; 

e) por QuaisQuer dos motivos previstos em lei. 

MA: 

17.1 O presen te contrato vigoraré da sua assinatura até a entrega total dos 
produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou a té 3 1 de 
dezembro de 2019, o que ocorrer primeiro. 

C USULAD CIMAOITAVA: 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Piracuruca,PI para dirimir qualquer 
controversia que se Ofiginar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contrata.dos, a.ssinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019. 

Rayane Fernanda Lemos 
Secretária Municipal de Educação de Plracuruca.PI 

PI CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

LUCAS VIANA RODRIGUES 
CPF: 552.353.443-91 

PI CONTRATADA 

1º) _________________ RG/CPF _______ _ 

2") ________________ RG/CPF ______ _ 

Esàdoilol'iltd 
Prefcituil Moobpal de Pilacu!uca 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDlTAL • 001/2019 

A PRESIDE!li'TE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PIRACURUCA-PI, no uso da atribuição que lhe é conferida pela 
Lei 1.267/90 de 20 de dezembro d.e 1990 reorgan.mida pelas Leis Municip&is n• I.696/2013 de 17 
de abril de 2013, 1.700/2013 de 23 de maio de 2013, lOmil público o pl'l:$Cllte EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o P rocesso de Escolha cm Data Unificada para membro do Conselho 
Tutelar PIJ.18 o qw.driênio 2020/2024, Bprovado pela RE O ÇÁO '. 002/2019, d.o CMDCA de 
Pifflcuru.ca. 

l DO PROCE SO DE COLRA; 
l.l O Processo de E.soolha em Data Unificada é disciplimi.do pela Lei n• 8.069190 (Estacuto da 

Criança e do Adole:seeote), Resolução n• 17(\12(115 do Consclbo acional dos Direitos da 
Criança e do Adolcsccnre - CONANDA, assim como pelas Leis Munícipais n• 1.69612()13 de 
17 de abril de 2013, 1.700/20 13 de 23 de maio de 2013 e Rcsoluçiío n• 0212019, do Conselho 
Municipal dos DiJcitos dâ Críanç:a e do Adolesoc:om de Piracwuca-PJ, sendo n:aliz:ado sob 11 

IV!>po=i.bilidade deste e li calizaçllo do Mínistério l\íblioo; 

1,2 Os membros do Conselho Tutelar local serão esooJhidos mediante o sufrágio universal, direto, 
secreto e fücultativo doo eleitores do mlllliclpio, em da.m de 06 de outubro d.e 2019, sendo 
que a posse dO<S eleil0$ e eus respectiVO$ suplentes ocorrerá em data de 10 de, j aneiro de 
2020; 

l .3 A· ··im se!!d0, como folUI,;, de dàr i.nício, <e(;Ulll.lDen1ar e àDJp]à visibiJidade ao Pl:ocçsso de 
Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar pai:a o quatri!nio 2020'2024, 

to.ma público o pwseoce Edita~ ooo seguintes temi.os: 

2 DO CONSELHO TUTELAR: 

2,1 O Coosclho Tucelu 6 órgão pennaneote: e au1011omo, não jurisdicional, G11Carregado pel11 
sociedade de 2:elar pelo cumprimenro dos direitos da criança e do adolescente, sendo 
composto por 05 (cinco) m.embro§, escolhido!! pela comll.ll.idade local pant manda lo de O<I 
(q11atro) anos, permitida 01 (11.0\a) r=d11çll.o, mediante novo processo de e$COlha em 
igualdade de escolha com os demais pretendentes; 

2,2 cabe aos membroo do Co e!bo T11telar, agindo de fomia colegiada, o -rçicio das 
atribuições contid.as nos art. 18-B, par. único, 90, §3º, inc:i o ll, 9S, 131, 13ó, 191 e-194, todos 
da Lei o• 8.069/90, observadoo os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim 
como pelas Leis Municipais n• 1.69612013 de 17 de abril de 2013, 1.7000013 d.e 23 de maio 
de 2013; 

2.3 O presente Proces.so de E$colha dos membn» do Conselho Tutelar do Municlpio de 
Piracuruca-PI visa prccncber as OS (cinco) vagas exj tentes o colegiado, assim cotno para 
setJS resp«:tiv-O<S suplentes; 

:2.4 Por fon;a do disp() to n0 àr1. 5º, índs.o 11, da R.csolução n• 170/20)4, do CONA.NOA, à 

candidarura deverá ser ioclividual, olo sendo admitida a composição de chapas. 
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3 DOS REQUl.SITOS BÁSICOS EXICIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
CO :SELHO T ELAR: 

3.1 Por força do disposto no an. 133, da Lei n• 8,069190, e do an. 17, ® Lei M\lnieipal n• 
1.696/2013, ~ candida!Qll • membro do Conselho Tutelar dc,wm l""l'nch• r. 
cumulMivmncnte, 05 S.Cb'Uíntcs rcquisit~: 

a) Roconhocida idoneidade. moral; 
b) Idade (gual ou superior a 21 ( v'mte e um) anos; 
e) Residir no rounici.pio; 
d) EstJlr quit"'I com as obrigaçôc$ eleiwn,is e no gozo de $c,tJ$ direito pc;,l.11iCQ11; 
e) Estar qui1cs com as obrigações mm.ares (para caódiidatos do sexo masculino); 
1) llo te,. ido pcnw i~.ad.o com • destituição da função de memoro do Conselho Tutelar, n Oll 

últim"" 05 (cinco) ano~; 
li) Ter cc;,ncluldc;, o Ensino Médio; 
h) Ser aprovado cm tc!'i.te de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adalesccn'lc -

ECA sendo ncccsdrio no mJnimo 70"/4 (,ictenta por cento) de upmvcitamcnto. 

3.2 O preenchimento dos requisitos legais dove ser demon, trado no ato da candidatura. 

4 DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1 Os membros do Conselho Tl.nclar exercerão suas a tividades cm tcilÍJl1C de dedjcaçllo 
cxclusiv-.o, durante o horario previsto no "'1. 26 da Lei Municipal n• 1.69612013 par-oi a 
funciolllUDCnto do 6rgilo, sem prejuízo do s1cndimcnto em regime de plmlilofsobrca.víso, 
as .im como <!1' reali~ão de outras d iligtncia e laJ'efüs ineTentes ao órgllo; 

4.2 O valor do vencimento t do O 1 (um) sa(jrio mínimo; 

4.3 Se eleito parn integrar o Conselho Tutelar, o sc.-vidor municiplil podera optar entre o valor de, 
remuneraçlo do cargo de Conselheiro ou o V1tlor de seus vencimento , fle&ll4o-lbe garantidos : 

•) O recomo ao Clrl'!lO, cmpre!l() ou fuoçio que exercia. im que findo o seu mandato; 
b·i A contagem do tempo de. serviço P""' lodos os cfailos lcaais, excew P""' promoção ()OJ: 

mcrccimcnto. 

5 DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1 São impedidos de servi• no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companJieiros, ainda que, 
cm uniio homoafctivu. ou ~ cm linhn. reta. colnte,rul ou por afioi<hidc, até o tcncciro 
grau, illclusive,, conforme prcvislo no art.140, da Lei o• 8.069/90 e art. IS , da Resoluçil'.o n• 
170/2014, do ao ANDA; 

5.2 Estcodc-<SC o impedimento do oo~elheiro tutelar cm rclaçll'.o à autoridade judiciAria e ao 
repte5cntantc do Ministério Público com atuaçilo na Justiça da lnlllncia e da Juventude d,. 
mcsmJl ooma.rca,~ 

5.3 É também impedido de se inscnwcr no Proco $0 de Ec\lOQlha unificado o membro do Conselho 
Tutelar q ue está no segundo mandato conscculivo e que tenha eotcn:ido a funç~ por período 
superior • 1 (um) mandato e 1/2 (meio),, 

6 DA C OMISSÃ O ESPl!.CIAL ELEITORAL: 

6- 1 Compele ,1 Comi>islo E,ipccial E leitoral: 

6.2, 

"} Aooli•,r os pedi.d.às de registro de c,,mlid•tun, e <1,,r •mpl• 1>ubliciwd0 1' rcl",;õlo dos 
c:aodlda.,os inscritos~ 

b) 

e) 
d) 

e) 

1) 

g) 

b ) 
1) 
J) 

k) 

Recebe,- u .i:rnpugn•~ 111pn:11-c:ntud;Wi, c<>otn. wmlid•t~ que .nio 11tendü:m Wli rcqui:sito!i 
cxill,ldoo;, fomcx:codo protOcolo oo impugnante; 
Noti itea.- OiS candidsl.o!'i. impugnados. conccd.cndo-lhC.!'i prazo pan. ap:n:.&cntaçl.o de dcfcs~ 
Decidir, cm primeira inscincia admioistn..t:iva,. 11ce:rca da impugnaçllio das. candiclaturasl" 
podendo. se n.cccssário. ouviT testemunhas eventualmente arrola.das. dctenninar a juntado. de 
documcntM e a rcalimçlo de outras dilig,êncin.s.; 
Realizar reunião destinada o. dar conhecimento formaJ das regras da c::a:mpcmhu nO!I 
caodidal.os considerados habilitados ao pleito. que fumam<> compromisso de rcspcit-i -las .. 
sob pena de indeferimento do rc~tro da C1U1.didatun1-,. :sem prcju~ da imposiçlo d.aa 
sanções prcvi•tas na lcgislaç o local; 
B.!i-timular e facilitar o encaminhamento de IM>ticias de fia.tos. que constituam violaiçlo d&Y 
regras de campanha por parte clw; candidatos ou 11 sua ordem; 
Analisar e decidir, cm prim-ci.rn insdl.ncis 11.dminiBtnl.liV&. os pedidos de impug.1111.çD.o e outrogi 
incidcnl.cs ocorridos no diB da votação; 
Escolher e divulg.nr os locai~ de votação •C npumçlo de volm1; 
Divulgar. imedialamentc apó,, a apun,çlo. o re""1tado oficial da vot:açlo; 
Notificar pessoalmente o Mioisté:rio Públ ico. com a a.ntecccU!ocia devida_ de tod_&.-t;. 118 clapo.!1 
do ocnamc. d.tas e locnis de rcunilo e decisões tomado.! pc.lo colegiado; 
Divulgar omplnmco.tc o pleito à populaçlo. com o ■nx.iilio do CMDCA e do Poder Exocu.livo 
locaL estimulando ao mtximo liL punicipaçlo dos eleitores.. 

D-.s decis<les dll ComiSóiito l:sp«ilil Elcilor,,I cobé.-.. rec:unJo ~ ple:rulrl,< do Cou:selbo 
'Munie•pa.t d~ Dire•tos da Orianç-a e do Adol e.ente, que !i-G reuni:r'7 em ca:rá1a 
c,ctn,ord:inário. p:arn decido -com o mb.imo de celeridade.. 

7 D S TAP S DO PROCESSO DE &SCO HA, 
7.1 O l'rocéüO de, · •· colha pato. lll<lmbros do CoDSelbo Tu1el•r observari o c,,len,hldo &oe1<0 "" 

prc..,cntc Edital; 

7.2 O Conselho Municipal dos Dirci1os ela Criança e do Adolcscerne, no u.•o de suas au-[buiçl),cs, 
fari. publiear cdillli-!i. cspcci.ficos no Ditrio Oficiuil ou meio cqu.ival.c.otc pnna ,cacbt, uma ~ 
fo;ocs do processo .ie eooolh" de membros do Conselho Tutcl"", diiwnao sobre: 

ú) msçrições o 0111relt" do documco100; 
b) Rel(lÇilo de canc1ida1os inscntOdl; 
~) Rcf;,t.ç~ú a,R:WIIm2lr dos candi(hl~ wnsidero1dúS bbililu:dasa apó:s: iL nmU~ dos dQicumcmtOS-i 
d) Relo,;5o dcti,;rtiV1l d08 candida10 coouidemd htbili1ados, ap6S o julaamc,;,.o de evenruois 

impup$ÇÕêSi 
e) Rt:itli-:t~çiio do 1es1.e de, eonh.colmentos. obn:i o Es.1a1uto dn rhsnç• e do Adoleseé.11tx: • _ECA,; 
1) Rel..;.5o preliminftr doo c...,dids,108 co,,;Jdc.-,...i~ h;,bil,!àd~ . ;.p(x. re•li~o de teste do, 

oonhecimcuto sobre o &l,<tuto d• C.-ionç;, e do Adolcsecn1c • SCA; 
g) Rel..;.llo Defuutivt> do, ctndidot~ COMid.erad~ h,;bili1-.d05, .p& eventu.ls rec:urS-05 d.o te:m: 

de conhceimcoto iK>br<: o&laluto 4• rianÇIO e <ló Adolc.ccn1e - ·CA; 
b} D in é loc•i" de, v<>tDÇil(>; 
i ) ltosullúd.o preliminw: "º pleito, IUV,O ,;póol o éDCémímCD.to d@ opurílÇilO; 
j) ResultúdO r..,,,.. do p léit.O, "~ O ju.tgameut.O de (WCim,àiS Lmpugo~õcs; 
k) Rc:alizuçiio da f'on:naç:40 inicial doo. conselheiros eleitos; e 

f) Diplomação e Po · · e. 

8 DA JNSCRIÇÃO/1!.NTREGA DOS DOCUMENTOS: 
8.1 A plUtidpw;ii,:, n(> prc.scntc P~~o de l'.,,cQlha cm Dam Unificwla iniciar-Sc-á pela in.scriçii,) 

p,;,r meio de requerimento impro_-so, e Sera efetuada no prazo e nas c<»idiçõcs estabeleci~ 
ne ·te Edil#I; 

8.2 A ím,Crição dO<S eaadida!O\I era efetuada i;,e&SOO!mentc na sede do Conselho Municipal d0/1 
Direitos da Crfanr;a e do Adolc.socntc de PiracWUCH-PI, à Jtua Senador Gcrvá,io , n• 612, 
Centro nesta cidad.e, da.s 08:00 à,· 12:00, entre oo dias 08 do abri l de 2019 e 03 d.e maio di, 
2019; 

8.3 Ao ,çali= a i.n:,crição, o candid,.to dcvcd, obri!llltoriamentc e sob pcJJa de indefcri,mc,ntQ do 
sua cand idalu10, apre ent&r original e cópia dos seguintes documentos; 

■) Ficha de irl$criçã(I devidamente preenchida; 
o) Cadastro de Pel>Soa flsica - CPP; 
e) Carteira de identidade ou doc11mentQ eq\livalc,nte, 
d) T itulo de eleitor, com o oomproYBJJtc de VQ\IIÇão ouju,tificativa na:; últlmas clci<;t)es; 
e) Comprovante de residência; 
() C-ertidões negaüvas civeis e criminais que comprovem nllo ter sido condenado oo eslat 

respondendo, como réu, pela prática d.e infração pcruil, edminuwllva, ou condllti. 
inoompatlvel com a função de membro do Conselho Tutelar; 

g) Em sendo candidato do sexo IIUl.'«:ulino, ocr1idiio de quitação com as obrigações miliwcs; 

:8.4 Evcn.ru11il! entraves à inscrição de candide.turu oo à jUJltada de documeMos devem se1: 
imediawnente encamÍJlhados ao CMDCA e ao Minis1trio l'úblíco; 

:a.s As informações prutadas e documentos eprcsc111ados por ocasillo da inscrição sll-0 de lotal 
respons&bilidade do candidato: 

8.6 Em nenbu1J1a hipótese será aceila in&erição por pmcuraçlo. 

9 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

9.1 Encerrado o pnw:, de inscriçilo de candidaturas, a Comis lo Especial E leitoral designada pelo 
M DCA d'Gtuara, nc;, prazo d.e 0:5 (cincc;,) dias úteis, a análise da documo::ntaç:ilo eodgida neste: 

Edita.l, oom a subsequl!flte publicação da relação dos candidato inscritos; 

9.:2 A relação do,, candidatos inr;crito. e a dooumcntaçi!o re$pro!iva ,.,,.;;o encaminhod,.. ao 
Ministério Púolico para ci.Cocia, no pruo de 03 (Ires) dias, após a publicação referida 110 hem 
anterior. 

10 DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 

10.1 Qualquer cidadiio podcnl requerer a impugnação de candidato, no prazo de 02 (doia) dl&.s 
úteis oontados da puolk-J>Ção da relação dos candidatos inscritos, cm pçtição dC'Ôdamcntc 
fu11dame11tada; 

10.2 Findo o piv.o mcooionado no item íJUpra, o candidá!OS impu(:nàdó$ crilo notif1Càdó$ 
~-lmente do teor da impug,nação no prazo 02 (doi•) dias úteis, começando, a partir de: 
cntilo, acorrer o v=.o de 05 (cinco) d ias trie is para ap=entar 5ua defesa; 

l 0.3 A Comi;.~ãO E.spcciol Eleitoral àruiLlisàrll, o teor da., impugnaçõc.s e defesas npre,comda, pelos 
candidatos, podendo olioitar a qualquer d.os interessados a juolada d.e documentos e outta.!I 
provas do alca.ad.o; 

10.4 A Co.~.110 Especial Elelmral 1ctã o ptu0 de 05 (cinco) diliS úteis, co11.1 dos do término do 
pra:zo para apresentação de- defesa pc.los candidatos impugnados, para decidir sooro 11 

impugnllçiw; 

10.5 Conctuida a anál ise da., impugnaç,õc.s, a Comi. s:ão E.~pccial Eleitoral íani publicar cdiml 
oootcndo a relação prclhnlllar dos candidatos habllílados a pa,niciparcm do Processo de 
Escolha cm data Unifica<;la; 

10.6 As decillõel! da Comiss.Go E pccj11.J E leitoral serlo :lllndoolcntadas, delas devendo ser dadlO 
ciencia a.~ intçrçs~c;IQs.., para t'in:.'i, cj_ç int.ç:rpQsiçlQ do."i reçum~ pr-evi~tos nçstG e.ditai; 

10.7 Das decisões da Com.i:sslo Especial Eleitoral cabcri recurso à Plcnárl1l do CMDCA, no prazo 
de OS (cinco) dias úteis, contadO<i da dam da publicaçilô do edital referido no irem 1111 tcrior; 

10.8 &,golada a fa.~c recursai, a ComLsão Especial E leitoral fa:r:á puolicar a re lação de-finitiva do., 
dl.ndidato, habilitndoo 110 pleito, com cópia ao Ministério Público; 

'1 0.9 Ocorrendo fa~ idade cm qualquc,r infonnaçilo ou documento apresentado, seja qual for a 
momento em que cs1e for descoberta, o candidato scrt cxcluido do pleito. sem prejuízo do 
encaminhamento d.os fatos à autoridade competente para apuração e a devida 
""'!'ànSabilimçiió legal 

11 D PROV ESCRIT OBJE IV : 

11. l O testo de conhecimemo de que wta 11 ollnea '11" do item 3.1 deste Edital será realizado no 
dia 19 de julho de 2019 ê.~ 18h com dumçllo de 2h (dua.• hora.,); 

11.2 Local de pxova: Cootro inlepdo de EIISino FWldamenlaJ - CIEI', localiza4o à v, Ocpulado 
Pinheiro Mac:had.o n" 55 , Bairro Blllxa da E.má. ncsbi cidade; 

lJ,3 Horario de •bcttura dos portões: 17h (<k,zesscte horas); 

11.4 Horário de fechamento dos portões: 18h (d=ilo horas); 

ll.S N o será permitida • enl1'0.da de ca,,didalO 110 local da proV3 após o horário estabelecido P""' 
o fechamento dos porto«,,; 

11.6 O 1cs1e de conhccimenro (prova escrita objeliva) 1crá caráter elimioat6ri01 

11. 7 Sera c-0nsiden.do elimimulo o candid:uo que: 

li) Nilo CõIOptírt:éér à prov,;, seje. qu:,,I for o mativo tlc8Jido; 
b) NIio ap,esen1a, o docume:nto de identificaçlo e•jaido; 
e) Auscotar-sc da sala sem o acompal)_bamcnto do 6scal ; 
d) Ourun.tc m. rcalizaçió dll. prow, for surpnx:ndido cm eomunicw;iio com outro Clíndiduto, bem 

como ulilizaMe do livros, ooms ou lmprc:sws o.lo pormüidos, inclusive •=os copiaÕ0iS de 
pági:na., de. Internet; 

e) Estiver ponando no local de prova qualquer tipo de aparelho eletrõnico oo de comunicação 
(bip, telefone celular, relógio , walkman. agenda elettôruca, no,eoook, palmlop, recéplot. 
gravador ou ~ cquipamcntO!:li :simila:rca) bem como protetores auriculares; 

f) Lançar milo de qualquer meio ilícito J)11l8 a cxecuçilo da prove; 
a) Pertl.lrt>ar, de qualq11cr mod.o, a on;lcm dos tmoalhos estabclccidoo pela Comi ão Especial; 



347

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

Estado do Pilul 
Prcfcitu:ro Mul!icipal de~ 

b) Dcsobcd.c:ccr à.. in.;truçõc,s do,, fiscais do proccMo d.unntc a realização d.a prova; 
i) Obtiver aproveitamento ínferior a 70% (:releota por cento) da prova objeliw. 

li .8 Scrt atribuída nota ZER O à qucstlo da prova que contiver mai,; de uma rcspwbl =inalada 
ou não for transcrita do caderno de prova para o Cartão Rc, pos.ta; 

U.jl O candidat9 dÇV<ãrt P9r1ar çançta ç.~.fçrogiáfiça fabricada ,;m matçrial tran~pa-tç dç tinta 
azul ou preta; 

U,lO O candiclaw só podçnl auseotar-<!<l da sala. de prcva acompanhado do rncal vol&.1Jlç; 

11.11 O candidalO só podenl a~eol!l;Me em de[mllivo da nla wnscorrida OI (uma) hol1l de prova; 

11.12 Somente o CIITtiio-Rc,ipo~la ..,,ã cóoaidcrudo paru.cfcito de correção da prova. 

:l2 D ESTRURURA DA PROVA OBJETIV ; 

12.l A p.rova objeliva será COlJIPOSta da seguinte forma; 

DI CJPLI A 

C.oo_b.ecim,eoto especifico sobre o Estatuto 
da Cri e do Adolescente - ECA 20 o,s 

13 00 RESUI..TAl>O DA PROV OBJETIVA: 

13.l Divulpçiio do gabarito prclímlnar: 19 de julho de 2019, após reallzaçll'.o da p.rova: 

lJ.2 Prazo pam rc,c,m;o contra o gaba.rito preliminar. 22 e 23 de j ulho de 2019; 

10 

l3.3 Divulgação do gabarito oficial após recw-so contra o gabarito prelimioar: 26 ,clcju!bo de 20 .19. 

14 DA CAMPANHA ll. DA PROPAGANDA ELEITORAL: 

14 .1 Cabe w Pode.- Públioo, oom u colaboração do;. óyg;Iós de imprensa loow•, d.ar àmpla 
divulgiiÇào ao Processo de Escolha desde o momento da public..çllo do presente Editiil, 
in.eluiDdo inform.1lç{la quaoto ao papel do Conselho Tutelar, dia, bonlrio e locais de vo<açll.o, 
dentro OUl:ra.$ informações dc,stinmdu a IL"'lcgurar a ampla parucipação papular no pleito; 

14.2 É vedada a vinculaçllo poUtico-pllrtidlltia das c:andidatums. se;a atravi!s da indic!IÇào. no 
material de pro{)lli"-(1.da ou iosc~ oa mídia. de- ICi,cndas de partidos pofüicos, slmbolos, 
tiiloglllls. nomes ou forogra.fia~ de pcssoa.1 que, direta ou indiretamente, d.cnotcm ta.1 
vinculw;ilo; 

14 .3 O. candidatas podcrllo dilr inicio à campllllha eleitoral apó• a publicação do resultado oficia.! 
da prova escrita ~etiva, no Diãrio Oficial dos Munícipios; 

14 ,4 A propapnda cl.citoral cm vias e lo&J"'douros póblicos obscrvanl, por analogia, os limites 
unpo.,10, pela lcgjslaçlo eleitoral e o Código dé l'or.tuníS do Municipío, gamnlindo igu.idadc: 
de condições a todos os candidatos; 

14 .S O. caodidllto;. poderllo promover• swi., caodicla.turas jw,to ll ,c!citorcs, por meio & debites. 
entrevistas e distribuiçllo de p&nfletos, desde que n o causem dano ou per1Wbem a ordem 
pública oo particular; 

)4.6 NJ instituiç,õc.s públicas ou particulares (c:,5colas, Clrnara de Vereadores, r6dio, ii;rcjas etc.) 
que tenham intc~ e. c·m promovei" debate~ com os c1U1did111.05 deverão fonniilizar convite ai 

todoo aqueles que. estiverem aptos a conc-OTTCr ao ""fllD de membro do Consclh<liro Tutelar; 

'14.? 0/i debates devenlo ter rcgulw:ncnto próprio, a se.- aprc,;cntàdo pelo, 0'i!JillÍDid0re!i a toclos ã.s 
participantes e li Cotni;;sào Es.p,ociál Elcitoml d~ignadã pelo Comelbo Municip!í.l dos DitcitM 
da Crí1111ça e do Adolescente com pelo menO!I OS (ciooo) dla& de 11111ecedl!ncl1>; 

14 ,8 . Cabe à Comissllo Bspeci!ll Eleitoral supervisionar a re!lliv>çllo dos debates, zelando i,.no que 
sejam proporcionadas iguais oportullidades a todos os caodi.datos nas uu expos,ições e 
rcsposlas; 

14.SI É vc,lada a propaf;líJldn, ainda que gratuita, por meio dos vciculos d.e comunic:ação cm gemi 
(jom.u.l, ré.d:io ou tclcvi.ljBo), faixa~ .. 0U1door.;,;_. camisa.,, boné$ e outros meios nilo prcvi:,t03 
ncstc Edillll; 

14. t O É dever do candid1110 portait•se com u.tb&nidade dutllnte a campanha eleiloral, sendo vedada ., 
propac,,nda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contta os concorrentes; 

14 , l l Não será pcmtitido qualquer tipo de propaganda oo dia d• eleição, cm qualquer local público 
ou aberto ao público. sendo que a aglom<lraçllo de p,essoas portando insb'Umçn~ dll! 
propaganda caracteriza manifeswçi!-0 coletiva, com ou sem utiUzaç;o de veiculas; 

14.12 A violaçio das regns de campw,ha itnportnnl ru,. e&.'1.~açilo do reglotro dll c:andidatum ou 
diploma de posse do Clllldidato respomllvel, após a inslllumçio de proocdimenkl 
admini$búllvo no qual seja garantido ao candidato o c,cc.-clcio do contraditório e da ampla, 
dc,l'csa. 

IS DA ELEJÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

15,l A eleiçi!-0 p.u-a os membros do Conselho Tutelu do Mulliclpio de l'i:11lcwuca-PI realizar--se•ã 
DO dia ()(i de 0lltubro de 201.9, da$ O h à:! 17b, cooformc previsto DO art. 139, da Lei o" 
8.069/90 e Resolt1çlllo n• 15V-Z012, do CONANOA; 

1 S,2 A votaçllo dcverli ocorrer preferencialmente cm umas eletrônica., cedidas pela Justiça 
Eleitoral, ohscrwdas "" di.,pooiçücs da., re.wluçõe,; aplicávei, cxped!idas pelo Tribunal 
Superior Elcitora,I e Tribunal Regional E leitoral do Estado do Pía.uí; 

15,3 Nas cablnes de votação sertlo nx11das listas com reli,;Go de .nomes, codloomes, fotos e nl'imero 
dos Cãndidoto, a membro do Conselho Tutelar; 

15,4 ~ mosas rrec,(}l0r.L1; dG votos dc,v,,rão lavmr ata, Si,glllldo modolo forn<:eido pela Comi~io 
85pecial Elcâ torai, na., quais ,;eriio registmclas eventuais in tcrcomlncias ooorrida., no dia d11 
YOtaçl!o, alC:m do nú.mero do eleitores votaotçs em cada uma das u.mas; 

IS.S Ap6;; a ídentíficaçi.o, o eleitor &.'l.sinanl a liste. de prc, CDÇá e procederá II votação; 

15.6 O eleitor que- olo souber ou nllo puder assinar, usart a i_mpressllo digital como forma de, 
identili,caçilo; 

15,7 O eleitor PO<leni votarem apeflll!/! um candidato; 

15.8 Bferuada a. apwaçilo, serio considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais volados, 
ressalvada a ocorrência de alguma das vedações legais acima reíeridll8, sendo oo demai11 

candidatos considerado~ uplente , pela ordem de vo1açmo; 

15.9 Em caso d.e empate na volaçilo, ressalvad.a a existência de outro critério previsto na Lei 

Municipal loca~ será considerado eleito o candidato com idade mais elevada.. 

16 DAS VED ÇÕ - AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 

16.1 Conforme previsto no art. 139, §3°, da Lei n• 8,069190, é, vedado ao candidato doo.r, oferecer, 

prometer ou enlregar ao cleil()r bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclu ive 
brindes de pequeno valor; 

16.2 É também vedada a prática de condutas abusi,..11s ou desleais que aca,retem vantagem 
illdevida ao candidato, como a "boca de uma" e o tran.~porre de e lei tor~. dentre ou1n1., 
previstas na Lei ri• 9.504197 (Lei Eleiloral), poi embora não camcterizem crime eleitoral, 
importam na violação do de ,;er de idoneidade moml que e con.,tihri num d~ requíi, ilO!I 

elemenlares das candidaruras; 

16.3 Os candidatos que praticarem quaisquer da& condutas relacionadas nos itens anteri=, 
duran,te r,/ou depoi. da campw1ha, ioolu.~ i"c no din da voinçiio, Leriio ca'l.~iidQ . ru registro dt: 

candidatura ou diploma dé po e, sem prejuizo da apur'.sçio da rcspons;ibilidade civil e 
mesmo cri.minai, inclu.~i,;e de terocit0$ que com ele.~ cola\)Qrcm; 

16.4 Caberá à ComiS$llo Especial Eleitoral ou, após sua di solução, à Ple.nltria do CMDCA, decidir 
pela cas ação do regislro da candi.dalUrll ou diploma de pos.se, ft!)ÓS a instauraçlio de 
procedimento administnfr,o no qual seja garantido ao candidato o exen:lcio do contraditório 

e da ampla defesa. 

17 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

17,l Ao final de todo o Processo, a Comi Silo Especial Eleitoral =minhanl re latório ao 
01,íDCA, que fará divul_gár no Diário Oficial~ cm meio i;quivalcute, o nome dos 05 (cinco) 
candidatos eleitos para o C-0nselbo Tutelar e seus zespectivos suplentes, em ottlem 

decreM>enw de ,-otaçl!o. 

l8 DA FORMAÇÃO; 

18.1 !!$Ili etapa consi$1e na formação dos coru,elheirO'I rutelares, se.ndo obrigatória a presença de 

todoo os candidatos escolltidos; 

l9 D POSSE: 

UI.I A posse do membro do Conselho Tutelur cm concedida pelo Presidente do CMDCA local, 
no dla 10 de janeiro de 2020, conforme previ~!(> no ;1.rt 139, §2", da Lei n• 8.069/90; 

19.2 Al6m do OS (cinco) ai.ndid;uos ma.is vota4os. iambém devem tomar po se, pelo me.nos, OS 
(cinco) suplentes, tnmbém observada a ordem de varação, de mod.o a a'l,egu.rar a oonlin.uidadc 
no funcicmamcoto do órgão, em= de ~rias, licenç~ ou impedimentQS dos 1irulares. 

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

20.1 Cópias do presente Edital e demais atos da C-Omisslio Especial Eleitoral dele decorrentes erao 
publicadllli, com destaque, n05 órgãos oficiais d.e imprensa, no sitio eletrôni.co ela Prefeitura 
Municipal de Piracuruca, bem oomo afixadas no mural da Prefeitul8 Municipal, da Câmara de 
Vereado~. na sede do Conselho Tutelar, do 0:m.selho Municipal d~ Direims da Criança e 
do Adolescente • CMDCA (sediado na Cas.a dos Conselho ) e Sccretariil Municipal do 
T1abalbo, Cidadania e Assistência Social - SBMTCAS; 

20.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, observadas as normas 
legais contidas na Lei Federal oº 8.069/90 e llll Lei Municipal oº 1.69612013 e 1. 700/2013; 

20.3 É de inlei111 responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicaç:io de todos os 1110 , 

edi.tili ' e Cómunicados referentes ao pii.lOeSsó de eSculhà em &ta unificada dos membros do 
Conselho Tutelar; 

20.4 É facultado aos candidatoo, por i ou por meio d.e representantes credenciados perante a 
Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo 

as cerimônias de lacração de uma , votação e apuração; 

20.5 Cacla cancliclato poderá ci:cclcnciar, até 48 (qUIICilta e oito) hora antes do pleito, OI (um) 
representante por local de vOtilçlio e O 1 (um) represenlli.nte para acOmpanlmr a apuração dos 

votos e etapas preliminares do cename; 

20.6 Os trabalhos da Comi'll lio R~pooial Eleitoral se encerram oom o envio de relatôrio fina] 
comendo as imercoirencias e o resultado da voração ao CMDCA; 

20. 7 O dcsoumprimcn10 das nonnas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato o 
pmces&o de escolha. 

Publíque-se. 

Encaminhe-se cópias ao fini tério Públic-0, Poder Judiciário e Câmara M\lllÍcipal locai 

Piracunlca-PI, 04 de abril de 2019. 

Ane Mary Monteiro de Carvalho Cerqueira 
Presidente do CMDCA 
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5. 

6, 

7. 

Estado do Pilul 
Prcfcitu:ro Mul!icipal de~ 

A_ XOJ 

ELEIÇÕES UNIFICAD.AS PARA O C O NSELHO TUTELAR 
DT AL 00112019 

CRONOGRAMA 

EVEN'JU 

R,,~ linaol "°" - hab,1-. pma a .._ 
----~-- - aDá1isc du i toao 1,a;al 

Apn:oa,taçlo de rccmBO jw,m i ploniria diD CMDCA 

R.t,toç&, - - - -- para " .. _ u...1;nlt1 fnn"l,v.fl etcrit.a t°'lhi'et.-rvl:li) 

DATA 

08l'OI a 03.l05/2019<1c 8b u l:Z.b 

10/052019 

13 ê li4/0Y20l9 

21/05/2019 

22a2~19 

29/0512019 

19/0712019, IIPÕ• .n:alizaoçlo da prova. 

2:2 e ll/07/ 2tH9 

2.S/0712019 

12. DiV\11~ diD pbari:lo oficial ap6o n,ouno conu,, o 
. . inw 26/07/2019 

l 3. R.t,laçto ollclol doo candidatooo hobfll1adoo 

16. l!ltl~ 

19. l'rampual'CCWII00<11111110,_,lla<lodadoi~ 

20. -- fiMldlQ -dle ll,!iOOllla 

21. Diplomaçk> e l'oucdot co....,lhciros cieiro• 

A ·XOTI 

3Q/07/2019 

De OS/08 • OS/10/2019 

06lt=l9dc8b,la 17h 

06fl00019 ,ilp6a CDC!m:n:llllmi.W dil 
vm_...a1n_ no àudnõrio do cffiP. 
07/10/201!> (Dw:io Oficial doo 

Muni,:lnioe) 

08 c09/ ICl/20I!> 

tOfl o/2019 (Ollirlo ôlloial doa 
M1:1Diiofn i011) 

10/01/2020 

'P ICHA Oll f fUÇÃO PARA llLt,;IÇÃOOO O t,;LHO1' 'l'ELAR OE 
PIRA RUCA - PI QUADRIÍNIO 20.20/2024 

lm<.s-nçá,O N' 
tDr.N flCAÇAO 

Dubt. de N l!Sci mcnto; 
CPFn~ 

1 ... .,_,, ém im'lr:I 1 UF: 1 
1 D nllt Emi~~lg,j 

1 Zonn.J 1 :,;ecl(,: 1 

U _J.,,..,,.,.,_1un.1,~ 

JJ.t,rroj 

CONTATO 

ESCOLARIDADE 
EMÍDO M6dio ( ) EMÕno S\ll>crior ( ) 

Cl'I". 

D Commo,vanta.do res:ldfnc:Ja_ 

D Em seado candida·to do 8(:.XO masculino. ecnidlo de auitoç&, com u obri a.u.lk'-..A: miliwcs. 
f l Ccstifit:ilt.00 de wn-c:lusiõ do Em,bw Médio. 

Pdo, pt'ctenle o cand6daoo a.clBIII ...,,_..,(kildo 41«.Jara lff ~ flllO do l!d ai r/" w l r4'11'19 00, ...,.u...,_,,.,, 1f1H1 rqs,,e u t:klç,O 
n l&tubn PtlJ"• • 111,11:lti. '1'111da~ d11 Pilr.ecwt'uCIII - 1"'1 e t'J.- M d-"- piCd.-tn• bcm cons, • tine.~ •ncu dtt ~.....,. 

c.,_,1J!n1k:.-. 

=.n:nLG::.:•,!!b;::-.;!=~ Mttlrmsio ao C6dt{p P~mi• UB'.llJe~ pud~ d. ■paaçto • 
Piracuru.ca,.rl, __ de. ______ d i:5 2019. 

Assillatun do Candid■tm ______________________ _ 

&LÉIÇÁODO 10 

J>ir,u:;uroco.-PJ, --~ ----.....;do 20l9. 

ANEXOllI 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE IMP G AÇÃO DE CANDIDATURA NA ELEIÇÃO 
DO CO SEL.BO TUTELAR DE l'IRACURUCA/.Pl • :ZOJ 9 

DMPAlmlJI 
DO REl'RESENTANTB: 

Nomc.co leio: 
CPFouROn": 

Endereço: 
Baino: 

Cidade: 
Contato: 

DO REPRESENTADO: 
Nome: 

''· '·',:J. ~. 

Pdo pr-mmll! o darunc:!i;al;_lk! ...,_ .~ ~~ dcDOminaoo RP.PRBSUNTA'NTI3. 0::t dento, dci ,u.• ■ íamdada du 
~ lftlu.düooa!'ogun cri..,.p,...;.., no c»4li<> P-1 l'lruílciro, ~ d•"I'..,..,.., .. ami.doI.dl>cmeomo pc,c1o 
att~-U~ i,d<Mi Fé. 

Piracun>ot.-P{, de ______ .de 2019. 

Assinalun do Representam~: _ ____________________ _ 

............................ ! '!!!'!!"!!!!l!!ll!l' ■ l!•··· .......... : .............. iiiii,i,i,iiiiiii •• .. •• .... .. ........ ....... , ••.• 11·11••································ 
PROTOCOLO DE APRl!SENJ.t\.ÇÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DI, CA.NDIDATURA 

~u1ç·o DO co ·sELBOTllTEL,\11. DE PDlACURUCA/Pl • 201!1 

Rcprcse11taç1o n': 1 
Nonie do R~--•~ 

Piracuruca--Pl, __ de _____ de. 2019. 

AmnalUra do(a) n::sponsi,-cl pelo recebimento 

• •ITADO DO PTATJJ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PlAUÍ 

Offdo SN/2019. Curral Novo do Piauíf PI), 0.2 ele Abril de 2019. 

Excelentísslmo Senhor Presidente, 

Vl!rlho através do presente, em radio de motivos pessoais e lncompatlbflldade 

de horário, ·por exel'Cl!r funções em outras entidades públicas, solicitar a minha 

,EXONERAÇÃO do cargo de CONTROLM>ORA INTERNA da Cãmara de Curral Novo do 

Plaul. 

Sem mais para o momenw, renovo protestos de estima e consideração. 

~MR rL. M~ &~~ 
Cleidlana de Macedo Borges 

CPF 961.307 .503-83 
RG 2.201.215 SSP/PI 

Exm■ Sr. 

EDNO DOS REIS URA 
NWIIDENTE DA CÃMARA MUNIQPAL 
CURRAL NOVO DO PIAUÍ . 
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• CÃMARA MUNl:CIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ 
CNPJ: 02,433,941/000.l-44 

Rua Sete de Setembro, s/n - centm 
curral Novo do Piou( 

PORTARIA 005/2019. 

GABlNETE DO PRESIDENTE DA CÃMARA 

O ~RESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, e: 

RESOLVE: 

Art. 1º - EXONIERAR, a pedido a Sra. ClEIDfANA DE MACEDO BORGES, portadora da 
Cédula de lldentidade RG n• 2.2.01.2.15 SSP/PI, insctita no CPF sob o n• 961.307.503-83, 
do Cargo comissionado de CONTROLADORA INTERNA da Cãmara Munícipal de Curral 

Novo do Piaul(PI) . 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vígOI' na data de sua publlca.ção. 

REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE E CUMPRA-SE. 

Curral Novo do Piauf(PI), em 02 de Abril ele 2019. 

Edno dos Reis Lira 
Presidente d~ Câmara 

Dõiiliii§os 
Mourão 

no caminho certo. 

Portaria N" 00812019 Oomíngos Mourao, 04 de Abril de 2019. 

O PREFEfTO MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO. ESTADO DO PIIAUI, no 

uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE: 

Art. 1° - NOMEAR a Sra. OISLANE SOUSA FEITOS.A , portador do RG: 

2.451.938-SSP-PI, CPF: 019.748.463--85, para exercer a funç:lo de CHEF·e DE 

SETOR DE CRECHE do M uniclpio de Domingos MourAo, Estado do Piaul. 

Art. 2ª - !Revogam-se as disposições em c::onti-ario, esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPJ!>.L DE DOMINGOS MOURÃO PI, em 04 

de Abril de 2019. 

JÚl...10 CES~RANCO 
Prefeito Municipal 

J{mo César8arbosl. F111100 
~~ 
~F•Ni1---

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº DL 023/2019 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003\2019: 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em elaboração 
de projetos de: pavimentaçào de Vias Públicas no município, Projeto e 
orçamento de Academia de Saúde, Projeto para aquisição de Trator, para o 
município de Cocal dos Alves - PI, conforme documentos em anexo. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves -P I. CONTRATADA: 
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS 
LTDA, CNPJ: 06.164.260/0001-89 - Valor R$14.235,50(quatorze mil 
duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos - Fonte de Recurso. 
FPM, ICMS, FEP, fTR, ISS, IPVA E OUTROS - Prazo: 90 (noventa dias) -
Cocal dos Alves, 04 de abril de 2019 --Osrnar de Sousa Vieira Prefeito 
Municipal. 

PROCEDIME.NTO DE D SPE.NSA DE LICITAÇÃO Nº 00312019. 

OBJETO; 
Contratação de empresa para prestação de seivlços em elaboração de 
projetos de: pavimentaçoo de Vias Públicas no município, Projeto e orçamento 
de Academia de Saúde, Projeto para aquisição de Trator, para o município de 
Cocal dos Alves - PI, conforme documentos em anexo, com base no processo 
de dispensa de licítação 003/2019. 

TERMO DE RAT ACACÃO 

O procedimento de dispensa de licitação, de que trata este prooesso, objetivou 
a Contratação de empresa para prestação de serviços em elaboração de 
projetos de: pavimentação de Vias Públicas no município, Projeto e orçamento 
de Academia de Saúde, Projeto para aquisição de Trator, para o munioipio de 
Cocal dos Alves - PI, conforme documentos em anexo, oom base no prooesso 
de dispensa de licitação 003/2019. Foi em toda a sua tramitação atendida a 
legislação pertinente, consoante o Parecer da Comissão Pennanente de 
licitação e da Assessoria Juridica deste Município_ 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, RATIFICO o referido 
procedlmento, nos tennos do parecer da CPL. pa ra contrataçã.o direta da 
empresa, por apresentar a melhor proposta e melhor satisfazer as exigências 
da administração, confonne document.os que inslruem este processo. na forma 
abaixo especificada: 

Objeto Empresa Valor global RS 
Proponente 

Contrataçao de emp.resa 
para prestação de serviços PLANACON 
em elaboração de projetos PLANEJAMENTO R$14.235,50(quatorza 
de: pavimentação de Vias ASSESSORIA DE 
Públicas . . ' PROJETOS 

mil duzentos e trinta 
no murnc1p10, e cinco reais e 

Projeto e orçamento de TECNIC0S L TDA, cinquenta centavos) 
Academia de Saúde, Projeto CNPJ: 
para aquisição de Trator, 06.1 64.260/0001-39 
para o município de Cocal 
dos Alves - Pí. 

Publique-se; 
Cumpra-se. Coca dos Alves, 04 de abril de 2019. 

OSMAR DE SOUSA VIEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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(Continua na próxima página)

(:QNSSLHO MUNICIPAL DOS DIRETFOS DA CRIANÇA B DO ASOLBSCBNTE-c,.rocA 
DE VILA NOVA DO PIAui. 

U!lMUN1CIPAL~06"81 'DE 18/08/2001 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N" 01/2019 

O (A) PRIIS.IDl:NTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREfiOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLl:SCEl'o"TE DE VILA NOVA DO PIAUI-PI. DO IDO da alnouiçlo que lhe 
~ conferida pela Lei 06S/Ol, de IS de Ag(mt) de 2001 e Decn,u, 153/2012 tQma púhlioo o im,;eme, 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO pua ó Proceaó de RtCOlha em Dm. Unmcada pua membros &, 
Córuelhó Tu~lar pál'III ó quadrib>ii> 2020/2024, aprovado pela ~J~ ri' 0112019. do CMDCA 
local 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
LI .. O Processo de Escolha em Data Unificada é disc:iplinado pela Lei D" 8.069/90 (E- doa 
Criaoça e do Adolacente)I Raoluçlo n" 170/201.5 do Conselho Nacional dos DifeilM da Criança e 
do Adolaceote-CONANDA. assim como pela Lei Municipal n• 065/2001 e Rl:Soluçlo D" 01'2019. 
do Oomclbo Municipal dos Diroitos da Criança e do Adolesc:ente de Vila Nova do Piaid. Joeodo 
n:altz.dó 110b a n::sponabilidade dcs1c e Cisc::almçio do Mini51fflo Póbtico; 
1.1, Os membros do Comelbó Tutelar local sei:ló escol.bidoe medlanlc ó suJiigió univcnal, direto. 
sea-eto e facultativo dos eleitores do mw:rlclpio, em clala de 06 de oatllbro de 2019, sendo que ., 
posse dos eleitos e 11eus respectivos suplentes óCOrftri cm clala de 10 de Juciro de 2920: 
l.3, Asmn sc:ndo, çomo fomia die dar inicio, regulammtar e ampla visibilidade ao Prooeno de 
E:.colha em Data Unificada pua DIClllbn» do Co,:,,elbo Tute~ para o ~o 2020/2024, ,_. 
pdbaeo o presente Bdítal, no& seguintes iermos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR; 
2.l. O Conselbó Tutelar é ót8ló pe,manentr: e autôttómó, nló jurudicional, encarn::pdo pci. 
lóCi.edade de zie.lar pelo cumprimemo d.Oil direiios da. criança e do ado~ie. Kzxlo oomJ>ólU> pm: 
0.5 (cinco) membros, escolhidos pela COCllunidade loca.! para mandato de 04 (qaatto)-. pennitídà 
01 (uma:) rcconduçlo, mcdilllll<: DOYO processo de c,col.ba cm igPa.ldadc de c,co]ha com. Oil dcmailll 
pmmdentes; 
2i Cabe aos meml:mn do Comelho Tutelar, •glttdo de ftmm colegiada, o exerdcio du àlribuiçõea 
OODtidas not1 art. 18-B. par. 6nicol, 90, §3°, inciso D. 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei d' 
8Jli!WJ90, ~ OIS deva.,s e ~ -beleçidos por esle I>iploma. ass.im como pela Lei 
Mwucip■.I n"065/2001 ; 
2.3. O preserue Pmce:lsó de Eacólh8 oo. membros dó Cómêlbó Tutelar do Municlpio de Vil.a Nova 
do Piaul Yisa p.reet1cher u OS (cinco) vagas cxlmnldl o colégl;ado, assim - Jiâiâ 9éwl 
respectivos suplema; 
2,A.. Po, fo,v. do dbposto no 1111. !!º. inciso IJ, dll Resol:u9lo ri' l70a014, do CONANDA. • 
o:,mdidatun dcvcni ,,,,. individual, nlo sondo admilida a compo,.içlo de çbapasJ. 

3. DOS BEQOISD'OS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDWA.TOS A MEMBRO DO 
CONSELHO 'lVJ'ELAR.; . 
3.L Pm fotÇB dó dispó!!.tó Dó att. 133, da Lei n• 8.069,90, e do art. 18, da Lei Mu,úçjpal rf' 
06.5f.2001 , os cmdídàlm • membro do ConM,lho Tutelar d"""m pn,co<:bc:,:, ..umulativamcnte, OII 

Kguinta requililOS: 

1 laoorpondo pdl lAI it L3.0 tof.lOl4•. 
2 C-lllja-cko0I (am)colopdo,iAo __ _,.,~ 

3 OBS: A •l•I~ por IND da "dlapM" - liMHando H poMiblli-da -na do-· -
-da --•- putklpaçlo 111>ple11D. ,_ pala qutll---· C...O, """"'""'"'-11$,,..,_da ___ docon-Tu!Marpormeloda~NILAI Munldpallocal. 
-•ua-!11Ç,1,o, 

•> ~da idoa.eidade mono!; 

e) Raidicno IIJl!IDclpio, 
,1) Buc quim oom u •~ elei!Oraà e ao amo de NU11 din:ilOS polllicos; 
e) Est:ai: quite11 coa, as obr:ipçllca milim- (para candldúoa do léXO muculino); 
1) Nloú:rlldó pemlmdo coa,. datituiçloda l\mçlo de~ do c-u,ó 1\delat, .-dldmaa 

º' (ein,;:o) -; 
a)~ (onmçtio IUpfflCX OU cunudo 
b) llacoabceidaa coq,crieoàa de DO minimo (02) ._com~ e~ 
3.Z. O~ do9 requisilOt lcpu dc,w, -demomlndo no 8IO da inlcriçlo. 

-4. DAJORNADA DE TRABALHO E REMONPlAÇÃO: 
4.l. Os membn>a dó e-lho Tutei. -er1o - ~ em regime de clccli-.,IO Cl<Chw.va. 
carp bcriria de «i bmu KlllalW9 para o funci- do iqlo, 1Cm ~ubo do úeDcfimemo 
em rqlme de pludo/llObreaVWQ, usim c:ouio da -1in,çlD de owaa ~ e larcm inen:m:t 
aoóqrJó; 
4.2. o ...iordo YalCimcnto 6 demn alario mlnlmo oomunoe ~ em lel.munieipal 
4.3. Se elieilo pua 1n1epV o C:00.C,lho Tut.nJar o _.....,.. IIDIDicipal. pódcn ópCat - o val0< da 
n::DIUDll:nçaó do.,.., de C-lhelm ou o Y&lcwde teUS ~ fic:ando-UH, pr,umdoa: 
•) ONtomo ao-. c:mprejjll>Oll fimça., qw: exc:rda, auimque llDdo O ICU ~ 
b) A ooatq,effl do ~ de NMÇO para todoa os cti:ik. lcpia. - l)U'a ~ por ~ -
5. DOS IMPEDIMENTOS: 
5.1. Slo ~ de _..... no mmo eon.elbo Tutdar 011 c6qjua,es,_ oomponbel-, &ln.da que em 
UDilo homó •~ ou Jl*teOleS em lfflba reta, colaraal ou por afinidade, _.. o tl:l1:Ciro pau. 
incllumt, conformc preyiato no ut.l<IO, da l.&I n" 8.069/!IO e art. l!I, dll 11.aoluçlo o" 170/2014, do 
CONANDA; 
5.2. E!dldlldo ~ impedidol de atuar ,:,um mmmo C......U.O Tu1clar e 9"° ·oblallimlL 
""1aÇlo mfic:ic:ale pua filJ(IIVem - o. OS (oiDOO) primevo. ~ ~-' elcik,, 
equeto que ri""" mai.oc ~; o cmdidmJ rweme wi ffl:lau!ficedo oomo seu IUpl_, 
imedialo.~uabipóCaede-iac,_.,qua_~impedimemo: 
5.3. Elleodo« o lnt~ do -lbdlv Mdar cm rdaçSD , mmxídodc judiciúia e -
---do MmiMmO P6b.licó CU11. Muaçlo 118 ]u:íça da Jmbeia C1 da J- da --5,4. l wnbán ilnpedido die 1é ~DO~ de 8'colhà unificado ó JllelllMO do Comelho. 
'IWw~: 
a) thu lido cmpotMdo pua o seau,tdo· ~ _,,tiva mó dia 10 de janeiro de 2013; 
b) tiYa' c:J<Cnàido ó àaDdato, em ~lime de prol'.l'OpÇlo. por pertodo iníDll:rmplD llllpCJ:ÍOl' 11 04 
(qmdro) 11DD10 C: -jO, 

6. DAOOMJSSÃO ESPECIALELl!n"ORAL, 
6.1. O c.on.etlto Municipal cio. ~da Criança e do~~ nopnzo de 10 (deQ 
~ a.,.,..._. da pub~ do ptese:nllt Edital, uma C'.omia1o e.pecial de composiçla puit6rioo 
- ~ do - " da .111JCi-..., civil, pua a orpmmçlO e coaduçlo do~ 
PioccMo de 1!9co.lb&; 
6.l. Compeli: Ir, Comiado Eapoclal FJeitoal.: 
•) Anmuar oa pc,didoa de n:simo de candidnn e dar ampla publloidldc! l rolaçlo dos ~ 
ÍrderitOI;. 
b) Rccc:bc:ra ~~contra~ quo nlo w:adam N ~ c:,updm. 

fomllceado pmtocolo.., ~ 
e) Noâficu os c::andidalol impqnados. conoedencla lhes pm:o pua apraenDÇlo de defea; 
~ Decidir, em primeúa lmdncla ~ acerca da impugllaçlo du candidllUr*f. podeodo. 
IIO ~. ovvir Clnlanllllbu nadualmaR anvladu. ~ • jwdada de cloç,mcnq e L 

~ de - dilia,enoia; 
e) Realizar reunilo dieslimda • dar rmi-1- fcrmal du regru da campm,ba - cw>didl'IOI 
caasido:ndiot habilitadol ao pleito, que firmado çompn,miao de n:,apei1'-lu, 111b pma de 
Judeftaiuoeut>, do ~ dll candidatura. - pn,jum, da imposiçlo du Nn,;,lla prm.w DL 
~local; 
!) Ellimulu e facilim n eoaiminbanwl!O ~ nodcias de l"Mol que COilStitlwn víe,ll!Çio du ~ <Se, 
campanha por parte doa candidalM ou à - ordem; 
1) AllaliMt e decidir. cm primeira imllm:ia admiaimaú"' .,. pedidos do im('UllmÇlo e outros 
inci.dades oconidoa DO dia da volaçio; 
h) l!lcolber e diwlpr Oil locais de votaçlo e apataçio de 'll0lOa; 
l) DiYlllpr, imeclinrnenre ep6I • 8JlllfllÇilo, o ~lado ofici.l da ~ 
J) Noclficar pewMlmente n Minild:rio P6b~ com • ~ia &-vicia, de IOdu • e1ap11 do 
catame, dias e locai& de n:iuoílo e dccgOw lomada polo wlcpido; 
lt) Dlvu1pr ampla__, o p1c:i1o à popwaçlo, eom o audio do OMDCA e do Poder J!x.eGuliw, 
kx:.l,. <=ltim1ilalldo _, múimo a putiçi.pa91o dos e~. 
"3. Du ~ da ComÍJllo&peçw Bl.eitonl cabert-.o à plenúia do Come1bo Muni,cipd 
dos Direiw. da Cri-.. e do Adolaccn.le, que se mmid, cm cada cotàaordumlo, pua dedailot 
com o mhimo de oeleridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCl!SSO DE ESCOLHA: 
7.1. o Proceuo de Elcolba para manbma do Conalbo Tutelar o~ o ~ - ~ 
pn:lelllie Edi.lal; 
7.2. o Comelbo Municipal dos Diteirm da Criança e do Ado'-te, no - de-.~ 
&ri pubUcat editai, etpeeifi- DO D!mo ()fiçjal ou meio equivalcnte para Ilida uma du fUN do 
pmca.tO de ·-"- de membn)e do COOKlbo Tutolar. di,poodo.om; 
a) Imc:tio&:,í e ent,qia de~ 
b.)Rdaçlo ,,0candidlll0$ ~; 
ç) :Rela\:lo· JQlimiDllr dos cudidatol oomidcnidotl babilhados, apóa a lllt6li:ae doa documattoe; 
d) Relaçlo defiailiva dói c:andidatos caasiclcndol babilitadoa, apóa o julpmento de eventuais 
im~ 
e) Fomtaçlo inicial: capaciàçlo para o exame aob • iapcmubilldMle da comlaslo; 
f) RmliDçlo de aame de~ c:tpecl1ico acc:n,a do &túuto da Criaoça e doAdoi-te 
- BCA.e .i-.i$ lep~ pc:rtiDelL1es, dc cuMer dinainlfório; 

JI.) Dia e locau dewtaçlo; 
h) l taultado Pftlilnimrdo plei1o, I.QF apóa ó -daapunr,çlO; 
i)halltadoftnalclo~ap61ójulpmen11>deevemuaiaimp1g,v,~ 
j) Termo de Poue. 

1. DAINSCRIÇÃOIENTl8GADOS DOClJMENTOS: 
1.1. A .puticipaçao no prac:nte Pmcesao de EacoU. em Dala Ullillcada iniclar--.. pela ~ 
por melo de ~ iJ:npreNO e/o,g 1bmulm:io elclr&iw, e -' cttt.da ao pnm e aa 
coocliç(lal Clliabekx:i.dN -Eclilal; 
U. A. imcriç:lo do, emd:iclltlos sai efetuada pealOUmenm par meio de formulário 11a' sede do 
C-1ho Mllnidpal dos Dmi1os dl. Criança e cio Adomcellle de V"tla NOYll do Pwi1, 118 A.v. Santo 
Amõnio li n•, na1& cidade. du 08:00 à 12:00 hora de leipmda a sexra, ClllftOI dias M dieAhril a 
03 de Maio de 2019. 

8.3. Ao reaiízar • inseri . ....,, ó cand:idató d.im:ri, óbriptóriammte e rob pena de mdeferimento de 
sua candidaluai, aJRSCl)la:r ori.ginal e cópia do$ sesu:ínta docw:nl!nt0$: 
a) Carteira de identidade, CPP ou documento equival~; 
li) Titulo de eleitor, com o comprovante de votaçlo ou juSlificadva nu 61timu e.lelQOes; 
e) CerlidõeA negativu civeis e criminais que comprovem nlo ter sido condenado ou estar 
tt:1pru,deodo, como tt:u, pela pn.lica de illfi:açMI penal, administrativa, oo coodullt iltoolnpal(vel 
CQIJI a funÇió de Dlttllbro dl) C<:m$elhó Tutelar; 
d) Em llel!do cai:ididato do soir.o masculino, oertidlo de quibçlo CQm u ob.ripQ1iei mil~ 
e) Oontprovante de experibia Jta mia com ~ o Adolne- doclançlo ou oulros 
docwnmtos. 
f) diploma ou decl.ara,;lo de tp'aduaçlo. 
M. A lãlta ou imdequaçlo de qualquer dos documentos acima n,laAlionados ,eri. imediatamente 
co.municada ao candidato, que paderi. supri-la att • dm-Jimite para inJeri91o de candidatwu, 
ptevi$ta neste Rdiul; 
8'5. 01i docwnemo:s devetaó s« emR:8)1et em it!WI viu para a. e c:onttllff; 
8.6. ~ digiwizado$ sei:ló oonsi~ vüidót, desde que também apreséllladós os. 
oripoais QU exisu:ntc, Apcoll$ c:,;n tõrm,,11) digiul; 
8,1. Eventuais ,::ntra~ à ~riçll;, de candida.1Un1$ ou à junt■dà de docümmlós devem ser 
imediatamente: cocammhi,dos ao CMDCA,:, .o Mi.n~o Públioo; 
8.8. Ali infoo:m..,oe, pi:e&ladu c dO(:Ufflc:I!IOt •~ po< ocasi1o da inscriçlo llil(> de total 
~ilídadc do c:andidato. 

!). ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, 
!).l. Encerrado ó i;nm de ln$criçlo de carulidaruru, a Comisalo Especial Eieilon.l ~ pele> 
ClMDCA cferuad, IH) pniZJ) de S (cinco) dias, a an61iu da docutttemaçlo ClCigida - Edital, ODllll 

a subscqumte publicação da n,J.ação dos candidatos illsc:ri1os; 
!U. A rclaçló dos candidatos imcritos e • docum.etttaçao respec1iva serio er,camlnbaw it.C> 

Minutério Público pan, ci~ia. no pruo de 60 (IICSICDta) diu, após • publicaçló referida DO ítcmi 
aotcrioc. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÁS CANDIDATVRAS: 
10.l. Qualquer cidadllo podm requen,r a ÍDIJ)llgnaçlo de CPUl:idato, no p= de OS (cinco) dias 
conlltdos da piblicaçló da relaçlo dos canclidalós inscrito$. em petição deyjdameote fundamentada; 
UU. Flnclo o pruo mencionado no item supra, os candidatos :impugnados sei:ló notificados 
pé$$00;1mettte dó teól' da ~o no prazo 05 (cinco) diu, 0011Deçando, a pu1ir de eollo, • 
C()(r;et o ptlZI) de OS (cinco) dw para apresemar 1Ua de~: 
lG.3. A Cómw&o Rspecial El.e:iloral anA!isad. o teor das impqnaçõa e defesas apn:KDladu pelos 
candidatos, podendo lóllcilltr • qualqu« dos interessados a junwla de documemos e owras provas 
do alegado: 
tOA, A Cominlo Especial Eleilol:al lerá o pnzo de 07 (-) dias, CODtados do lbmit!o do p,m, 
pua apteseolaçlo de defesa pelos candidatos impugnados, para deeidir solm, a impugn&91o; 
H.5. Cóocl.ulda • wlise das impugnações, a Comissló Especial Bleilonll tiri publicar eclilal 
cmm,ndo • mlaçló preihnínar dós caruli.datos habilitados a participarem do PlQCc:ISO de Escolha cm 
data Unificada; 
11.6. As d.ecillÕC:I da Comisalo Especial Bleitonl saio fundamentadas, delas dovmdo ,a: dada 
cihu:ia aos ~ para rins de inlerpóslçlo dOil -.-unos previstos neste Edilal; 
11.7. Da$ decis&:a da Comisdó E~al BléiJoral caberi recurso i Plenária do OMDCA, no JlfUD 
de, OS (çlneo) dias, <:onlJl<b da data da publlcaçló cio fXlilal referido Dó item anlerior4; 
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CONSELHO J,IUNICIPAL DOS DIRBITOS DA CRIANÇA B DO ASOLSSCENTE-CMDCA 
DE VIlÁ NOVA DO PlAui. 

LEI MUNICIPAL~06SIOI DE 18/08/2001 

U. DA CAPACITAÇÃO 
11.l . BIia etapa consiste III çapacitlÇlo dos C8Ddidatol babilii.dos ICDdo obriptúria a praença 
de lodos OI ·C&Ddidal<Ja clu&ific:adot ll'fD 00 mlDimo 15% da CIUp hcriria ofc:rlllda, O 1(111! 1eá 
confinmda .llmá da li1la de pnaeoça. IOb paia de- eliminaç:lo; 
11.Z A cepeci1açlli obripi6rla &COlllec:a1I ao dia os de Julho e teni como ooateúdo ~ 
o Estatuto de CriaD,;:a e doAdolacemc (BCA) e ckmaí.11~ pcnincorcs; 
11A A çarp bcriria da cai-,ílaçlo d de 08 hmu a serialinda im OI ("um) dia. 

12. IXAME DE CONHECIMENTO ESPEcinCO 
11.t O eumc de coahccimmo espedfillO. de --elimimtório e cl•ssific:atório. ICd aplicado 
DO dia 111 de julho de 2019 e COIIIÍltÍrâ em pmw. objetiva, de m6ltipla cacolha, llOlllcl:ido OS 
ai~ 00:lllleDdo 10 (dez) ~.<:ada uma 'l'lleodo OI (mn) pomo; 
12.2 O ~ 1 ser abordado m ~da avaliaçlo c:omtpcmde I Ullmlos ~ooadoll Ai 
Udlocía e adoleducia, an cspedal, o &lwro da~ e do~ - Lei n" 8069/90 e 
danaislegi.mçlopcr1ÍlX:!m. 
ll.J Sm cmniden,do daai&ldo, e apto à -.,. .CSl,Ulltc, o caodidaul que obli'ler ponlulçlo 
igual ou ,uperiot 1 7 ·º (■ele polllos). 
12A ARbçlo dos aprovados nesta et.pe oconm ao dia 0&,1)712019; 
12.5 Após pablicaçlo do -atado do - de oonbeeimemo npccl&o o candldalo poded. 
interpor m:IIIIO DO prazo de os (cinco) &. para a Plawia do c-Ibo da Criaaça e do
AdolesceoJe do Municlpio de VllaNova do Pialli-PL 
11.fi A Plaliria do eon.elbo da Criuça e do Adolaceatc do Munic(pio ele Vtk Nova do Piauí 
PI. Tm 05 (cinco) dias J1U11111141ise dos- patiDc:Dtcs; 
ll.7 Arelaç&o definitivuenl diwlpda no dia lSA>?/2019. 

13. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
l~l. Cabe ao Poder P6blic:o, com a cola!Jamçlo dos 6rib de impmm kx:ais, dar 1111Pla. 
divulpçlo ao Procalo de Ea:olha cte.de o IIIOllla1lo da publica,çlo do pre:tierJte Bdit■I, incluindo 
infonmções quauto ao pepcl do em.Ibo ~ dia, lxririo e locais de wllçlo, dcDtio outm 
informaç,lles dieltímclQ a l5Kll)ll'ar I ampla~ popular DO pleito; 
13.Z, t vedada a VUIQllaçlo ~ du CIDdídaluru, seja c.'óá da iDdlceçlo, oo 
material de propap:ida ou Ílllel9ÕCS na mldi&, de legaidas de partidos polltic:os, slmbok,s. llopm. 
nomes ou fotogn6as de~ que, dh-■ ov iDdimameolc, denotem 111 vim:ulaçlo; 
13.3, Os ll8DdiclatOf poclcdo dar iaicio l c■q,lllba dcitwal ap61 a publicllçlo da relaçfo detinitiva 
dos .:aadidatoe babilítaôol, p~ DO item 18.1 dam EdilaJ; 
JJA, A propapoda cleilOtlal cm viu e logradouroe põblk:os obKmut, por -'ogia. °' limites 
~ pel■ legia.laçlo cleiúnl e o Cócfiao de Postwas do Municlpio. pmntíndio ipaldade de 
coadiçGcl 110dol o< cmdid•q; 
13.5, Os candidatol podato promow:r • l1AII cmdidltl.lrujlllllO a eleitom, por meio de deblres. 
1111tmillaa e disinõuiçlo de paflctos. dmcle 1(111! alo C&111a11 dano O\I pcrtmban a ordem p6blica 
OII particular; . 
13-', AJ imti~ p6bllcas cu ~ (cscolu, Ctmara de~ 1"o, iaR.ju ell::.) 

que tenham iDlaasc cm promover ddlata com os candidatos devalo lwmamar QO!I~ a todos 
aquele■ quc esti'VmlQ aptOI •~■o CUiU de membro do Conselheiro Tub:lar; 
13,7, 0s debates dcvalo ter~ plÓpÍO, 11« apimcntado pelos~ 1 todos OI 

pllticiplala (1 • ComilSlo Elpc,gial BleílJnl desígnada pelo Come1ho Municipal doe DiRi.toll da 
Criança e do Adok8oeate c:om pelo w, 05 (lúllllO) dia de anlecedlocia; 
13.& Cabe à Comwlo Bspcçial Bk.i.lCnl aapervisioolr I realmçlo dos dàlm, mlaodo pua que 
~ proporciolladu iguais opof1llllidades a todos os a1ndidatoe na.- uposiçõs e rmpostu; 
W, E~ a~ ain(la qoe a,:atuita, por meio dos velculos de~ cm g,nl 
(jomal, rídio 011 telmdío). fmas, owSoon, camisu, bonés e O\llros meios n1o pm,islo& nem 
edital; 
Jl,IG. É deYa- do candidato portar-se com wbanidade dumm a campulha elei1orll, 9aido vedada• 
J)lQplpDda b1ai OU ínsidiosaOII ql10 pnmov8 alaqllei-oaJ COlllrl OaQXltviitaltii, 
13.11. Nlo ,cri peuoitido qu.lqiler tipo de JIRIPl'poda no dia da eleiçlo, em qualquer local p6blico 
011 aberto ao póblioo, IClldo que I aglomcraçio de peNOIIS ponando blllrllmeDlol de propagmda 
c■taet«m manifescaçlo colcâva, com ou sem udlizaçlo de ~lclllos; 
13.U. A violaçlo du regras de campmba imponart 111 ~ do ~ da .Cllldidatma ou 
dipJoim de poa9e do candidato respoos6vel. apóe a inslauraçlo de proçeclimado admlmmaliw no 
qual 90.i• praolido ao candidato o exercicio do Ollllndirório e da ampla dca. 

U. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSI.LHO Tll'l'EIAll: 
U.1, A deiçlo para os membros do C-omelho Tu1dar do Municlpio de Vila NO\ll do Piam reüar
aw DO dia t6 l)e •tubro de Jtlf, du 08h M 17h, conforme ]R'\IÍSIO IIO art. 139, da Lei n" 
8 . .069/90 e Resoluçlo ri' 152/2012, do CONANDA; 
l.U A YOtaçlo dewd oomrer ~ em umu Glclr6nicas oodidla pela 1ultiça 
Bleitonl. ot.rvadu ... disposiç,Oel das -~ aplicáveil eiipcdidu pelo Tribuoal Superior 
Bleiuinl e Tribunal hgional ElcitollU do l!alldo do Ccari; 
l.U, AJ t6halaa pua vocaçlo manual aalo elabomdu pela Comilllo do &poçial Emtonl. 
adocando ptdmetrol limilara -~ pela Jlllliçe Eleitonl cm 1111 ~ . 
IA.A. Nu cabines dewl■Çlo mio ftl:adal liJIU com rdaçlo de aoma. ~ futm e nCmao 
doe Cllldid■tol. membro do Comdho Tutdar; 
1'-5, AI mesu receplOfU• de votos devalo 1mar ata, aeguado modelo fumDcido pela Comisdo 
l!8pceial l!leitonl, DU ·(lll&ÍI ICllo mgilttlda evmlum ~ oconidu DO dia da WlaÇlo, 
aUzn do D(imero de dei.tores YOllntes CID cada UIDI da uma; 

l'-6. Após I idedlfícaçlo, o eleitor assúmi a luta de presença e pRKlCdml • Wllqlo; 
1._7, O eleilor que Dlo IOUber ou alo pm minar, 11111' a impte9alo digilll como rom. de 
idclllífU:açlo; 
IU. O elei.lor poderá l'Ollr em ÇCDU umcm:lidato; 
I.U, No CISO de YOIIIÇID mmll1. votos cm maiJ de 111D wlllillldo av que, ,;,onlalbam WWN ~ 
Dlo permitam afi!rir • VClllllde do elci1Dr mio IIDlladcs, dffllldo - colocm em eGVllopo 
tepaBdo. comorme~ noiqpdamatto da eldçlo; 
1-4.10. Scri tamb6m coasidendo IIMlido o voto: 
11)wja D6liila 00lllellha maà de 01 (mn) candidato milWldo; 
b) CIQI o6dula Dlo ativer JUbriclda pelOI membroe da mea de votaÇI(>; 
e) cuja c6daJa lllo coaeeponderaomodeJo oficial; 
d)~ 1iver o sigilo violado. 
14..11. Efetuada a ■pfflÇID, saio comidcr■dol eleitot os 05 (cinco} candida!m maiJ voladol. 
raalwcfa 8 ocorreticia de alguma du ~ lepis acima referi-, 9mdo OI demais candi.datol 
QOQlldob ,uplma pela ordem de \/Olliçlo; 
14,11. F,m CISO de empé Ili YOIIIÇID, iaaJv■da 1 ~ de outro critério prmslO D& Lei 
Munjçip■l local, ,cri camidcr■do cleilu o cawdalo com idade maiJ elevada. 

15. DAS VIIDAÇÓUAOS CANDIDATOS DURANTI O 1'ROC1SSO DI ESCOLHA: 
15.1. Collfonnc jR\IUto DO art. 139, §3°, da Lei rf 8.069/90, 6 vedado 10 Cllldidalo doar, oferecer. 
prumcà:r 1111 amp1" IIO C:lcilDr ban OU Ylldlpm ~ de qualquer naturm, üdusive brindes de 
pequeno valor; 
15.l. É tmm ffllada I pmica de caocbq abusiva Oll dale■ill que IC8lRCem '8lllqcm mvidil 
ao W1CÜdlto, çomo a "boca de wna" e o transporle de eleitores, delllre ouuu pevislas m l.cí ~ 
9.»t/97 (l.e.i Blcitonl). pois embora alo~ crime ele:ílm1, imporiam III viD1.eç1o cio 
ckva: de idoneidade moral que 1e constitui .IIWD dos ffilWSitos demeatarcs du cmidaturu; 
15.3. ÜI c:andi.&tol que pratiçuan quaiJquer du coodulu tel■ciomdu IIOI Ítals aatcriola. 
dmmdc elfAl dq,ois da campaobll, illChwve .no dia da vocaçlo, talo CUlldo 11CU rqipro de 
candidalun. ou diploma de posse, sem in,iuho da çunçlo da mpomabilidadi: ciw e mesmo 
erim.ina1, inchlSive de 1m0elros qu.e com ek:9 colabarem; 
IM. Caberi t Comisslo P.apc:cial Elcitoql ou. apól. S\ll dia9ohiçlo. à Plcow do CMDCA, decidir 
pela CUIIIÇlo do iqislro da CIDdidat\n Oll diploma de poae, ap6a I imtawaçlo de procedimmao 
aclroinlstnitiw 1111 qual lltja pmmido ao candidalo o exercloio do COldllditódo e da aqi!a demia. 

lf. DIVULGAÇÃO DO RESUU'ADO F:INAL: 
li.l. All tinal de todo o Proca■o, a Comisslo &peçia1 Eleitoral fflClrninbal:' relatório ao CMDCA. 
que fm diwlpr ao Dwio Oficial ou ao meio equiYalelie, o nome dol 05 (cinco) candídaa 
elâtot pua o Comelho Tuldar e - rapcctivol auplemes, an oolem decreec:enle de 'AlUÇlo. 

17,DAPO&B: 
17J. A poae dos membros do Comelho Tutelar aaá concedida pelo Prcs.idcm:e do CMOCA local. 
no dia 10 de J■nelro de ZOZO, CODfurme JRYÍllO ao ut 1351, J2', da Lei rf 8.()69/90; 
11.2. Alán dos Oli (çmco) caodidalol IIIIÍI votadol, 1ambtm devem tomar poae, pelo lllCDOI, OS 
(cioco) mpleDla, Wllbán obKmda I ordem de wblçlo. de modo a aagum a oxuinuidlde oo 
fimciooammto do óqlo. em CISO de ffrias, ticeoça Oll impedlmmtol dol titulares. 

li. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
11.1. C6piu do ()l'elCl1le Edílal e demais atos da Qmúllo Blpeci■l Eleitonl dele decouealeS talo 
publicaclu, com deslaquc. DOS {qlos oficiais de ~ ao ,itio eJecrOQiço da Pmeitma 
Muoieipal de Vi.la Nova do PilUl, bem como afixadaa ao lllllll1 da ~ Mumcipa], da amn 
de ~ 111 m do Comc:lh> Tutelar, do Come1bo Municipd dos Dheitos da Criança e do 
Adolacellle (CMDCA) e dos Centros de hfcrf.ncia de A&,iSl!oçia Soeial (CRAS), Centros de 
Rderfneia E9pecialJados de Assídocia Soclal (CRBAS). POllol de Saúde e Elcolas da Rcclc 
P6büc:a Muniçipal; 
11,2. O, caos omiatoe serio iao.lvidos pela Comi.saio Eapecial Bleuor■l, obMMdu as DOflDU 
lcpif comida na Lei Pedenl 'tf 8.069/90 e na Lei Municipel rt 065/2001; 
11.3, É de inrlirl rapomabllld■de doe candulatót ,compahar a publicaçlo de lodos OI atos, editai, 
e COIDl1IDlllldoa refcmntcs ao proceao de elOOlba ao data unific■da dos mcmlxm do Come1bo 
·Tutcar. 
lM. E façullado aos candidatos, por ai w por meio de rcprelCIIWUCI mdcociados pmtWe e 
Comiado &pecia1 B.leilOIII, acompenhar todo deseatolar do J110CCS10 de elCOlh■, im:luindo u 
cerim6niasde m■çlo de unu, VDtlÇlo e apunçlo; 
11.S. Cada candidato poded credeDciar, at6 -48 (quarenla e oito) bom azm do p]citu, OI (mn) 
,cptCICilbmtc ,o,· local de VOIIÇlo e OI (um) repraeolUle pm acompaabar I apunçlo doe votos e 
ctçu prdiminarea do cen.me; 
11,6. Os lllbelbos da Comlaslo Especial Eleiioral se mccmm com o envio de mat6rio final 
COlltmldo u ~ e o JaUllado da votaçto ao CMDCA; 

11.1. O dcscnmprimenrn das IIDfflllll pnMlbl nesre P.di.181 impl.brê na excluslo do candidato 111 

pooellOdeeaoolba. 
hbliq-

EDea-, ...... cópa ao Mlllfairlo Nblko, PoderJ1cldúto e Clmra Muldpal locail 

Vila NGft do Pi■ú, '4 de Abril de 2019, 
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CONSBLHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA B DO ASOLSSCENTE-CMDCA 
DE VILA. NOVA DO PrAUt 

LEI MUNICIPAL.~065/01 DE 18/08/2001 

ANEXOI 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

- Proceuo de escolha para Contelheiroe 'Iillelares -

PROVIDENCIA PRAZO 

PublicaçAo do edital de Até 04/04/2019 
convocaçAo 

Registro de Candidatura OS/04/2019 a 03/0S/2019 

Aaáliae de pedidos de 06 a 17/05/2019 
retdstro de candidatura 

Publieaçao da~º de AU .24/0S/2019 
ean.dldatos l.nacritoa 

lmpuKJJaçAo de candidatura Até 05 (cinco) dia da data de 
publicaç.1.o da relaç:Ao de 

candidato• inacritos 
NotiflcaçAo dos candidatos 03 a 07/06/2019 

lmpqaadoa qllJlllto a.o prazo 
oara defesa 1 

Apreaentaçlio de dele- pelo ,1 10 a 14/06/2019 
candidato hnou--do 

AlmliH e decido do• pedido• Até 21/06/2019 
de hnnuorna .. Ao 

lnterpoaiçAo de reeuno 24 • 28/06/2019 

ADáliae e decbao dOII OI a 04/07/2019 
rec...,._ 

CapadtaçAo OS/07/2019 

Prova ellminatória 07/07/2019 

PulJlicaçAo do Rellultado da 08/07/2019 
orova objetiva 

IalerpoelçAo de recun,o OS dias após a publicaçAo do 
resultado. 

Publicaçao do resultado final 15/07/201' 

ElelçAo 06/10/2019 

Divulg•ç.1.o d.o raal.tado de Imediatamente após a 
ncolha aouraçao 

Poue dos Coa11elhelree Atê 10 de Jan.eiro de 2020 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

&traio de Coo.trato 

!'roce o Adminis1111tivo n•. 001/2019, Fuodamcn111ç:ão cgal: l'n:gio Presencial n•. 001/2019. 
Conlratante: O MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - PI, pessoajuridicade direito público, 
com sede na Praçs. Jw celino Kubistchek, Centro, V11r;rea Grande - PI, Estado do Piauí, inscrito 
no CNPJ !F) ·ob o n.• 06.554.950/0001-44, nc,lc ato representado pela Prefeiw Munici!Jlll. 
Sra, Cláudia Regina Medeiros e Silva, brasileira, casada, prefeita. Municipal. Contra1ado: 
PAULO JOSÉ MAIA ESMERA LDA SOBREIRA (DENTAL CAJAZEI RA), inscrito. sob o 
C PJ n•. 09.210.219/0001-90, empresa e ·tabclccido. na Av. Severino Cordeiro, 224, Jard im 
Oasis, Clljazciras • f'B, oeste ato representado por Carlos · tacicl Alencar de Oliveira, CPF . 
042.056.983-99. Objeto: Conlmtoç o de empresa. plll'B a aquisição de Material de Consu.mo 
(lolc 1) e Equipamcnl.OIS Odo,noló1,-ico (Lote IV). Valor: Malcrial de Consumo; RS 277.000,00 
(Duzcnto e ·c1cnw e sele mil rcafa); Equípamcnl.05 Odontol6gicoo: RS 130.406,28 (oanto e 
·trinta mil quatrocentos e seL~ reais e vinte e oito centavos). Fonle, de Recurso: Fllndo de 
Participa.ção do Municlpio - f' PM - Receim Própria, ICMS, IPVA, CEX, Conta Movimento, 
FM , Prót~C Dcntá.riá e O RO . Validade; 12 m~cs. Vàr,~.a Gmndc, 22 de m IÇ() de 20 19 , 

Kaline Oanielle Chaves 

Presidente da CPL 

Municfpio de Valenço do Piauí 

~el N" 1 .2B6/2D 19 VCllença do Plc,ul-PI. 03 de c:íDill de 2019. 

A Pteft!lilo Mu~ da Valença do Piou(, Mc1o10 do ConcetçGo Ounha D1m. 
no uso de ruas olrb,,lçOes !legals. conlldcn no Art. 70. IIL do, l.al Orgõnloc Muolclpal. 
taz $(]l;)er que a Cõmora Muricfpol da Valença do Piauí apmyou e eu sonc:,iono o · 
,presente 11!11: 

Art. 1•. O tnclla V do •mi. A do ._.. Munk:tpal ..- 12MJ'2017 ......,. a ~ 
cama...,.,_Nelclç,Clo: 

V - 14. conl\'bulçoo prev;denclórlo ~sd folol dO M....-.clpio ,!, de 13"' 
Incidente sobre a totalidade da n,rnu,-,;,,;:,Oo de oon~ do5 sotvidoMs alh,os 
efe.ti\fos, conforme cõrculo atua!kl(. e é e~ .pelo 50rna de 9" de cuno 
normaL do 2" da. taxa de odmlrilsll'OÇ,OO. po;o ~ c;1<u ~ 
~OI. e de 2" ele 0USIO supiel'r'l$1'1f<;Jr, POl"O c:uslelo do d6flcll o!Vatlal. 

Alt. 2". - IU ·~Oes C01respQ1.r;te,1tdS Os Clfquolas do custo namo~ 
taxo de ~oo • suplltmentor. rak;d,,as ao~ ele 2019. seroo e:.:lglclas 
o POrffr do pi1i'neirQ dia do m&s seguinte ao dCI publcoç,õo de$tQ lei, e --00 ~vistas 
em recrvdilQÇJOeS arualc:lils onvob. 

Art. r - Bita lei m,lrQ ~ vigor na data de suo pul:)ilic:lo,QO, ~ as 
dlsp0olçõe$ e-n oortlrórlo. 

Gc,t:»-,e1e do Ser1hora Pt-elelta Mu~ de Vclença do Plaul 03 de obtt de 20111. 

~da~~ 
Pret· 'ta .Munk::;ll:)OI 

GPF: 258..227..803-3,4 

N~ 5ancloriada e P'\Jbllcodo a pr9Ml'lle lei sob o nOmero _,,,, mi dui8n!OS • 
oitenta e seis cos Ires dias do mês de olb<II da dois mil e cleml 10we. 

,g::.&)Jti &ii§.; 
s.c:..t6riadoo0........0 
Çff'; $66.000.,413-72 

Município de Valença do Piour 

Po,tarlo SEC/GCN N"' 017/2019 Valenpc, do Plour, O 1 de abril de 2019. 

A ~ Municipal de Valenga <» 
PlauC, no ,_. de -- atn1>u;ço.. I1egaila 
~ no ãrt. 7 0, inmoa VI • IX, cb 
La O.V-do Mumdpio, 

CCNSIDBtANDO o di9f>Od(> no <lrf. 911, inc:iao fl, da La n<> 86 l, • 27 da 
outubro da 1997, ~ inilltitui o bgime Jurfdic,o Único e na l.ai n• 1. 1'23 de 29 d,o 
da-,,bro da 2009, que ditpll,e ... bra o criQÇClo de Cargoa Ccmiaoionadoi • -. 
oft~, 

M. 1°. Norneo,- o Sen"-'a MMIIA. ALVES l'EREltA DA SILV,\. inoailn no CPf' 
439 •. 592.700-30, poro o e..,.. Cam:1-ionoclo cr. o.r.tora da Uni.dode &color Cr..:h• 
O.,.,nna Umo V.,. (Pro-lm'6ndal, lunto o s.a.!uria Munlc:ipd de Edu<DÇ60. 

Art. 211. e.to Ponaria entra em ,..;gor no dota de ava publiraçfi,:,, ~do--.. ,_ 
di~..,. ct>ntrdrio. 

Gabi..- do San'-a Pn.J.ila Municipal de Val9f'l9tl do Piauí, 01 de abril da 2019. 

~MA~ 
Piwhila .Municipd 

CPF 258.227.803-34 

llano 
Soocnitórm de a.:w.n,., 
CPF 565.000 • .t 13-72 
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Munidpio de Valença do Piauí 

Panaria SEC/GOV. rf' °'18/2019 Valença do Plioú. 0 1 de abril de 2019_ 

A Prefeito ~ de Vdonco 
do PiCu. no U50 de suai alllblAções 
legc,ls pnMStos no oo. 70. lncko5 VI 
e IX. da Lef c.gor-.c:o do Munidpio. 

COHSIDIIIANDO o (1i!pOS1Q no ort. 9". ínc:l5o 1. da Lei rf' 861. de 27 d& 
outubro de l997. que estalul o Regime Jurtdloo Onlco e na l.ol rr 1.123 CIO 'N dê 
dezi!N,lbo do 2i11:W, qve Ci$pO$ $Obl$ a criaçOo de Cagos CanilSslollOdos. 

Alt. 1•. Nomoor o sent>or. a.llCdo l'lanc:laco llalllla Inscrito .no CPF 

960.078. 183-49. para o Cargo Corrmlooodo de Ohrtor da~ E$c;)ok;D" Oto 

MorflrG Veloso. junto a Secffll(WI MUriclpc:;I de~ (Belto 20191 

M . 2". ,Esta Pootaria enb'CJ om Yigo,- no data de sua publicoçõo. 

~ m dispasiçõM em oonlrôilo. 

Reglslrada. Publcado 1t NunwaclO o 1)1'1:15onJe Pootarla sob o~ dezoito, ao 
i::,õmeõro dk:J domes de abril do ano de dois mil e dezenove. 

Município de Valença do Piauí 

Portaria SEC/GOV. n"01 9/20l9 Volença do Pio\,il, 01 r;fe obril de 2019. 

A Prefeito Municipal da VolMIÇO 
do Piaui. no uso de suas atribuições 
legais previstas no on. 70, i~ Vil 
e IX, da Loi O;gõnioa do Munidplo. 

CONSIDEIIANDO o di$poslo no o rt. 9", inoilo li. do Ld n• 861 . de V de 
oulubn) de 11997. que mfalul o Regime Juddlco Onic:o A no Lei rf' 1.123 de 29 de 
dfmm"lbro de 2009. que dllipõe sot>re o Cliloçõo de 0;,Jg0S Comissionodos. 

RBOli.VE: 

Alt. , •• NOrrwl;II" o Senh<><". Ã..adl\lG da SIiva SoarN lmcrllo no CPf 

.t73.8Ql .953-87. para o Cargo Comis5ionado de Diretor do llnídode Escolar oto 

Martins Veloso. junto a secretara Munlclpol de EdUCOÇÕO. (Seita 2019) 

Alt. 2"'. fsta Portano 8"tra em vigor no <;tolo de PJO publlcaçõo, 

revog~ os ClispoiiçOM em con~o-

Rogistre-se. p ubik,J&"se. cumpro-se. 

Marloda~~ 
Pr~ella M unicfpol 
CPF 258.227 .803-,3.4 

~egistrodo, Publicada e Numerado a presente Portolio sob o n~o del!lenove. 
oo prm;,n, c:ã;J do mG$ dé Clbll do ano de dois mo e dezenove • 

.aitê.&2S&i-
Secret6ria de Govemo 

CP!' 56.SnoD,<l l 3-n 
-

Município de Va lenc.;a do Piauí 

Portaria SEC/GOV. f"f' 020/2019 

A f'rofelta Munlc:ípol do Valença 
do f'lc:Juf. no U50 de wm ~ 
legal5 i:,revlstas no at. 70. lndslOls VI 
e OC. da Lei OgOriica CIO MUr'àc:tpõo, 

CONUDl!IIAHOO o d$podo no oot. 9". Inciso n. do Lei ri' 861. de 'O do 
outubro de 1997, que mtahA o Regime Jurfdoo Oníco o na Lei ri" 1.123 de 29 de 
dmembrode2009. qoedilpõe tot,,,e ocrioçõodeCaol)M~. 

M. 1•. Nomear o Senhor, ~ da GcMo ,~ do Hm:l,_ 
lnscllto no Cf'f 526.8'7 .503-78. pi;.a o Co,go Comls5ionado de OlnJtOf oo Unidade 

E$OOIOr JoOo Calado. Junto a Sec:mtarfa Munklpal de Educoç-,õo. (Buila 2019) 

.Ad. 2". B.to P0l'lolio enfro em viga" no data de wa publcaçào. 

re,,ogoi~ as dilp<niç,ões em oonlrõAo. 

Gabinete do Senhora f'l'Gfelto Municipal de ValenQa do f'kaJI. Ol de ab.-1 do 2019. 

Registrado. Publcada o HUl1'l«Oda a ~nte Portaria >ob ó númeR:> vinte. ao 
,priinero c:kl CIO mês de obrl do ano de ctois mi e damtlO•e. 

Município de Valença do Piauí 

Porla1a SECIGOV. n" 021/2019 V(lllenÇo do PiaVI. 01 de <lbrl de 201?. 

A Prefeita ~PQI de Valença 
do .l'laui,, no uso de 5UOS olrlbuíiç6es 
legas ~ no oot. 70. Incisos VI 
elX. da Lei Olgõrwoc do~. 

CONSIDll!ltAt«>O o dbposlo no aof. 9'". Inciso·~ do lei rr 861 , de V de 
outubro do 1997, que êStatui o R$Qlme JUlk:lco Onlco o no Lei ri' l.123 de 2S' de 
dezembro de 1«1'/, que dl5pOe sobre a criaçOO do Cagos comssronoctos. 

RISOLYI: 

Atl. 1•. Nomo,o~ a Ser1hor, AIIIO,lkl Iara da C- lhscrito no CPF 

566.312.?43-<M. PCJIQ o Cargo ComlSl!ionaCIO de r:>n,tcx- da Uridado Esoolcr Amando 

do Costa Uma. jYnlo a secn,tcsio MIJNCif;>al de EdUCOÇIÕIO. (Bel!-.;, 2019) 

Art. 2". Esta Porlatla entra em vigor na data de sua publlaJoõo, 
revogai Ido-se· as dsposições em conftóno. 

ReglsmMe, pubique--so. cun,p,o,se. 

Gabinete do Senhora f'nltfolta Municipol ~ Valenoa do 1"10\.C. OI de obril de 2019. 

RogisttadO. Publcada e Num«Oda a l)r9Sente Portada sOD o ~ vnte e um. 
oo ~ do do rn6s de otri do ano de dOis mi o _,ove. 
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Município de Valença do Piauf 

Portorlo 5ee/GOV. n" 022/2019 Valença cio Plaul. OI de cDI de 201'9. 

CONSIDRANDO o dlsf)0$10 no ort. 9'". lncl5o A. de lei rf' 861. do 'Z7 do 
outubro de 1997, que esta1u o Regime JUlfdlco Onico e na Lei n" l .12S de 29 de 
cllei:zetnbro de 71m'. que di$pOo 50bJe o crioçõo• de Cargos COmlulonodos. 

M , 1°. fllomecr o Senhor, .Ant&nkl cam-n Malta Vmconceloa ela lha 
hortto no CPF 809..597.093-04. paro o Cargo ComiS5ÍOnOd0 do Ohllor de Unióode 

Bc:oklr .Jc:,ime limo Verde. junto o Secretcxlo M~ de 6duc:açoo. (Eleita 2019) 

Alt. 2'. Esta 1'011oriQ .,..lia em vigor no dolo de $U(l, ~ 

nt'IIOgQndo-se CIS lmp05iç0-C,, em (;)QnlrQ(o. 

Reglsh ode .• l'\Jblcoda e Numemda a l)NKMlle Portano SOb o ntJrn«o vinte e dok, 
oo ~ dia do mês de cbfl do ano de dois mil e da2ao ,o..., .. 

----
Município de Valença do Piauf 

Valença do l'loul. 01 de abri de 2019. 

A Prefeita Municlpcl de VolenÇO 
c1o PJoú, no ....a de $0.JCIS ~ 
legOis preybtas no ort. 70. indtos VI 
e IX. do Lei OivOnk:a doMun!clpio. 

CONSIDUAJC>O o c;tbpQsto no ort. r . inciso 1. do Lei n" 861, do '17 do 
oultJbrQ de 1997. qve estofui o Regime J~ Único e na Lei rrf' 1.123 de 29 de 
de>erntxo de 2009. - dllpOe sobre a alaçoo de Cagas eon,is,,ionadOS. 

Alt.1°.NomearoS<lnhOr,_._ __ Scl..,_roscrllonoCPF 

394'.607.893-15,, para o Ccsgo Comissionado do °"etor da Unidade Goud6nclo 

l"Ortela Vek:15o. Junto a Secreia,lo Muncípal de Educaçõo. í8a11a 2019J 

IVt. 2!'. Este;, Portcrio entro em vigcr na dota do s,ua pUblcaçao, 
revogando-se as ctsposições em contrállo. 

Gabinete do Serih<lro Prefeita M~ de Valença do Plaul, 01 de abril de 2019. 

Reglslrodo. PubJcada e NUITMlrnda a presente Portaria sob o ~ vinte e lwés, 
oo pnrne.o dia do mês CIO atd dO ano de dOi5 mil e dlR!enove. 

Município de Valença do Piour 

!Portaria '58:FGOV. no 024/llOl 9 Valença do PJaul. 01 de altxl ele 2019. 

CotmDl!ltANDO o disposto no o,t. 9', hdso L dO lei rl' 861. de V de 
outubro de 1997. que eslOIUl o Regime .Mldioo Onlco e na Lei rt' 1.123 de 29 de 
~ Oo 2009. que dilpOe llót:n,, o akJ90o de Caigas: eu., ..... IOdoa. 

Art. 1•. Nomear o Sernor, Maffa o-••-._..,.._, .... lnsafto no 

·CPF 877.498.153-A pera o Cago COrnldonOdo de Oâe1or do Urõdode Boi;ila,' F-61111. 

lkaboK1 Limo.. Junto a Seaefafo Munlclpol de 'Ed.lcoçOlo (Belta 20l9J 

M. 2". esta POl'lalo enftl em Ylgor no dolo do &UCJ piiblcaçac, 
revoga~as ~em~. 

Ftedlllodu. PUbloado e t,kime«ada a presenl!e Portada JOb o nOmmo Yinle e 
qucn:o. ao primalra da do mes de clbril do ano de dolS 1'111 "'~--

Município de Valença do Piauí 

Valença do l"laul. 0 1 de obfll de 2019. 

A PfiiMlla Munçipol de V(Jlenç,o 
do Ploul. no 1.1$0 de suas~ 
legois pre,wistas no art. 70. inc:bo5 VI 
e IX. da Lei Olgõnca do Muridplo, 

CONIIDBANDO o disposto no art. 9", lnc~ li, do l..i!III n~ 861 , ele 'V de 
ouhJbro ele 1997. que e$lolul o Regime JUl'ldlco Único e no Lei rf' 1.123 de 29 de 
c:tezembl'Ode 2009. que di5pOe sobre o crioeõo do Co-gos Con&1i01 IOdos. 

Ad. 1°. HOf'no<;lr" o semQt, ».vfno 5-~ ln$C:lil0 no CPF 

003.SZU73-,80, PQIQ o Corgo Comissionado de Olntt« do llnldade Escola- Rloardo 

SocrM.ju.nto a Sectetada Munõcipal de l:ducaQOo. lEleito 2019) 

Ad:. 2". Esta Porfor1o entro em vigor na crota de sua publicoçõo. 

~ as disposlç()es em con11"áio. 

GQblnete da Senhoro Prefeito ~ de Valença do f1olA. 0 1 de abfll de 2019. 

-~ Prefeito Munielpol 
CPF 258.227..803-34 

Registroda. PubllOOdà e Numenxla o presente Portorfo sob o número vln!e e 
cinco, ao pdmeilo dkJ dO ml!I$ de abri do ono de dois ,.. e <klzénOve • 

..,_ - C-.0 
5ecrel(ll'I() 0o G0Yemo 

CPF 56,5.0()(IA T 3,.72 
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Munidpio de Valença do Piauí 

Port<ll1a SEC/GOV. n" 02ó/20,J9 Yalenço dO Pl(n,f, 01 de obl1! de 2019, 

A Prefeito ~ de Vdenço 
do Piauí, no uoo de $UO$ olnl>ulções 
legdis ~ no (lrt. 70. loc:bos VI 
e Dt cio l.éi ~ dô Munk:(plo, 

CONSIIOaANDO o disposio no csf. 'r. indw 1. do Leõ n" 86-1, de Z7 de 
ouhlbro de 1997, que eistofuj, e> Regin'le Jurldlco Único e no lei n• 1.123 de 29 de 
demmbro de 2009, que dspõe50bre o crioçbo de Cagos ~ 

All. I•. NOo'nr,,or e> SerhQr. Bbo do Nax:fmanto Uma 9arb09cl lnscrffe> 

no CPF 339,522.993-91, poro O Co,vc, Comls:donado do DNlor cio l.lridCJde [5cQl(;r 

Ric,;,n;iQ Sootes, lunto o seaefoda M~ de Educ:açOO. (Belto 2019) 

Art. r. Esto Portorto entra em vigor no doto de suo pub1lc:aç0o, 

revogo1 ~ 05 dbposiç(>es em c:ontrõtto. 

liloglffloda, i>ublicodo e Num«ado o ~•e P«tala sob o nú,._,, Ylinle e seis, 
oo i:,rirnelro cio dO mé,; de abri dO ano de dois mi e dmlenov&. 

-S<,oetõ!ta de GoYemo 
CPF 565.000.41 3-72 

Município de Valença do Piauf 

Portafo SêC/GOV. ,,.027/2019 Volenço de> f"loul, 01 de abfl de 2019. 

A f'relolto Munldpdl de Vali9noo 
do f'laul. no use> de suas~ 
l"'IJCIÕ$ r;,,v,ristOJ f>Q or,, 70. ll"K:bos VI 
e l>C. da Lei Orgõnico do Munldplc>" 

CONSI--...NDO o disposto no csf .. .,., inciso •• do Lei n" 861, do 'D de 
ovl\lbro de 1997. cioe Mlolu1 o Re,gfi:ne JUl'ldlco 0rioc) e no Lei n" 1.123 de 29 de 
dezemcro de 2009, ~ di$põo sobre o <;nOÇ!Õ() de Cargos Comil:sionodos. 

Alt. 1•. NQmeor e> Senhot". ConcetçOo, da c-=i Soal9s da e-ia lnsafto no 

CPF 5.53.31~9. poro o Cargo C~ dó Dim1cr dO 'U.-..:IO<:le EScolOI' 

Uli5ses do Vale Vek»o. junto o Séen,l(ln(I Munldf)IJI de 6óuooç0c>. IBelto 2019) 

Art. %'. Esto Podorlo ,entro em vigor no dato dct suo publcoçõo, MV~ 

os <95Poslç<le5 em c:onlrõnio. 

Gobina~ (1(1 :,emon;, Preleflo MunlciPol de Volenc;o do Pllaut 01 de Cl0ril de 2019. 

Mmkl~ 
Prefeita ~po1 
CPF 258.227JI03-:M 

Registrada. ~ e Nut'l"lefOda a. presente Porlaria jCJb o nú,.._o virlle e sete. 
OQ ~dado mês de cmrl do ano de~ rril e dimenove. 

Município de Valença do Piauí 

EDITAL RESUMO 

TOMADA DE PREÇOS NI 001/2019 

O Município de Valença do Piauí - PI, através da Comissão Pem1anente de Licitação - CPL. instaura 
por meio deste Edítal Resumo, ltcitaçAo sob a modalidade Tomada de Preços menor preço global e 
adjuditapio global (empre imda global), para amtrataçãodo objeto adiante carncterizado. . 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURfDICA PARA IMPLAJ'fTAÇÃO DE MELHORIAS SA ITARIAS 
DOMICI LIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPJO DE VALENÇA DO PIAU!, CONl''ORME ANEXOS 
(PROJETOS). 
Exig~ncias contidas na L.e.i 8.666/93 e suas Alterações. 
Ab11rrura: 02/05/2019 à.<: 10h00mln. 
Origem dos ((!Ç\[íSOS: CONV~N IO SICONV 855597 /2017-FUNASA/PREFEITURA. 
Valor: R$ 500.000,00 (quinllentos nú l rea ls). 
Condições: Ser vencedor do cermme e atender às exlgênclas nele estabelecidas. 
Os interessados poderão obter maiores informações no endereço acima, na sede desta Prefeitura 
Municipal 

Valença do Piauí, 04 de abril de 2019. 

Joédina Lelte de L.lma 
CPF nQ 007.550.743-94 

Presidente da CP L 

Ycaro José Gomes de Sousa 
Advo~ado OAB: 9239/PI 

Município de Valença do Piauí 

TOMADA DE PREÇOS t 002/2019 

o Munlclpio de Valenç.a do Plaul - Pl. airavés da Coml~o Pennanente de Llclta~o - CPL. lnstaura 
por melo deste Edital Resumo, licitação sob a modalidade Tomada de Preços menor preço global e 
adjudicação global (empreitada global), para contratação do objeto adiante caracterizado. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURf DICA PARA CONSTRUÇÃO DE GIN.ÁSIO POLIESPOR'FIVO DO 
MUNICIPIO DE VALENÇA DO PIAU!. CONFORME ANEXOS (PROJETOS) CONVeNIO SICONV 
769966/2012- t!NIS'T~RIODO E:SPORTE/PREFEITURA 
Exigências contidas na Lei 8.666/93 e suas Alterações. 
Abertura: 03/0S/2019 às 10h00min. 
Origem dos recursos: CONVtNIO SICONV 769966/2012- MIN.ISiÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA. 
Valor: RS 1.008.973,36 (um milhão, oito rnít novecentos e setenta e três reais e trln.ta e seis 
centavos. 
Condições: Ser vent'edOr do certame e atender às exigências nele estabelecidas. 
Os interessados poderão obter maiores informações no endereço acima. na sede desta Prefe itura 
Municipal 

Valença do Píaul, 04 de abril de 2019. 

Joédina Leite de Lima 
CPr n2 007.S50.743-94 

Presidente da e PL 

V caro José Gomes de Sousa 
Advogado OAB: 9239 /PI 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MUNICll'AL OOS Dllm11'06 lJA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Rua Prokssor J ooo Soa= S/N - Cc.ntro 
Valença do Piaw-Pi 

ELEIÇÕES NJFlCADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDlTAL º 01 /20il9 

A PRE IOE. l'E 1)() CONSELHO rtfUNICTPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOILSCEN'.l'li D t!. VALtNC.'\ 00 ri,\. i. no U$ó da Iribu.iÇAo q ue lhe é 
conferida pela Uli M\llliCipal N' 832195. Modificada pelas Leis: N" 967/2003, Lei N" l .~ /'200ij " 
Lei N" 1.222/2015 , tOfflll públu:o o p,esc,,!ó í;Orl'AL DE CON V AÇÃO pmn o Prooe:=. de 
Escolha em Data niflcnd1a para membros do Conselho Tutelar paro ,o qllltdnênio 2020/2UZ4. 
aprovado pela R_tsQU)ÇÃO • 02 /Wl9, do CMOCA local. 

1, DO l'ROCl:SSO DE i>lSCOLH,\~ 
1.1. O Processo o:lc &colhQ em la Unilicada ê dí$cipl.ina<ICJ pela l,.ci n• ll.069/90 (Esmtuto da 
CriilJ'IÇ.a e do Adolescente), allc:mda pela Lei n,• l l .696/20 12, Rcwluçllo n• 170/2015 do Coo$CU>ó 
Nacional dos Direitos da Cri1111ça e do Adolescente • CONA.NDA, assim oomo f"'la Lci Muníclpe.1 
n• 1.222/2015 e Resolução n• 02. do Consclno MuniciJ)Ell dO$ Din.-ilo da Cri"'11Çã e do Adolescente 
de Valen,;a do Pianl. sendo ,eatizooo sob a respor,Slibilidade d oste. e fiscali,t,nçilo do Mínistéiio 
Púhliço; 
1.2.. Os mcml;,ro11 do C-lho Tutellll' local serilo e :!iCOlhidos medianu: o sufrágio universal, d.irno, 
$CC"'10 e facul tativo doi:; clc11otcs do muok ipio, cm dat11 de 06 de outubro d e 2019, sendo ciuc n 
1")5$0 d(>s cld 1<1$ e ='li re,i;pcotj-.,c;,s s11plcn1es ocom,rt, cm d,ua de 10 do j■ddro de 2020: 
J,J. Assim SC'.lldo, eomo fonm ~ dar inieio, reg:ulruocniar e d.ar ampla visibilidildc ao Processo de 
Escolha cm Dato Unificada!. para membros do Conselho T111e!ar JlllTB o q"3triôn10 2020/2024, toma 
pll bl K'O o pr<'5éatc &lirul. nos scgu; OI,:,; teffllós: 

2. DO CO~SELHO TUTELAR: 
2.1. O Con5Clho Tt11elar ,é órgão pcrtT11111<:11le e autônomo. não j urisdiciuMl, c.iearrei.a,oo pela. 
sociedade de zei.r pelo cumprinumto dos d ireí1os da criança e dO ndolesctn.u:. sendo composto por 
OS (cin,:.:,) meoiM€d, dCOlhidos peli. comurudlldc local ptfll mandato de O<I (qua.tro) anos, pcnnitich 
OI lWTI.a) rooonduçlo. mediante .novo processo de sscollla em 1gua.ldadc de olha com os demais. 
pretendente:$; 
2.2. C3be aos membros do Consc:lho íutclar, t1Jl)odo de forma eolégiadii. o cKen:icio d&s atribui9()cs: 
conti~ flOS an. 18-B, par. únioo l. 90, §:,•, inciso 11. 9S, 131 , 136, 19 1 e 194, todo, da Lei n• 
8.069190, obse""'dos 0$ deveres e vedações c,tibelecidos por esr" Oipl,oma,, assim comn pelo Lei. 
Munic.i~ I rf 83219S. e {.cj 1,0$912008 e l,c i N" L222/2015; 
?.:J. O ~sente P,~ .Je E5>colha c:1,;,s memhrn5 do Con:;elho Tutdilr do Mwticí pio de ¼l.l"nça du 
Piauí-PI, ,;.,. preeneber M O!! (cinco) Vllgl'S c x.Lstentcs no colcgia<I,;,, assim como pata ,seu:s; 
rc,;pcctivos <uplcntes;; 
2.4. Por força cio disposto 110 an. s•, inciso 1[, da Resolução n• 170/2014, dO CONANDA. a 
candidatura dcw,tá ser irtdlvidw,I, nllo sendo admitida a cornposi~io ele ebapas. 

3. DOS REQ ISTT().s; BÁSICOS .EXIGIDOS DOS CANDIDATOS M EMBMO DO 
CO SELUO TIIT'ELAR: 
3.1. Por força do dispc,sto no art. !Jl, da Lei ri' S.0651190, e do art. 26 , da Lei Munié1pal d• 

108912008, os candidntos a membro do Con.:se.lho 1\irel,ir devem pree,-.chcr. eum .. 111.tivamenie. M 

t.çguíntcS requi<$i100; 
111) Rcronhcc:ida idoneidade moml: 
b) ldi,.clc sopc:rior a 21 (vmte e wn} anos; 
"' Re$idir no m unicipio : 
d) fula, quite$ ççm a~ obn ~ eleitorais e no l,-OZQ de ~e~ d i.rcit.os polítiC>(r.;; 
e) Estar quites Ç()fll w; obnpçGes mili111rc (J)llll1I calldidatos do se,io ma.sculino); 
f) Não ter sído pcnnl i7'!1do com a dcstituiçllo da função de metnbrn do Consielho Tutelar, nos últimos, 
05 (cinco) anos; 
li,) Ter corxtuido Ensino Médio. 
b) Ter cxperit ncia rninima de 06 (seis) meses llil promoção. !)T'O\cção e defesa dos Direil0$ d:, 

Criança e do Adolesccnrc. 

3.2. O p,eet1ehimemo dos requisitos legais de...: sc:r demoM traclo no a.10 àJI candidattn. 

4. OAJORNADA OI.: TR.ABALHO E REl\f ERA ÃO: 
4.1. Os membros do Comei ho 1\nciar e,im:cr!o suas aliYidlldcs em regime de dedicação e:i<el usiva. 
dunlnrc o hortrio pre,;st0 no an. 23 da Lei Municipal n• .83211995 para o íunctonAmento do ótgAo, 
sem prejuízo dO atcmdunento cm regime de planülooobrcaviso. PSsun como da u:al ir,..açilo de outra$. 
diligência e tarefas inerente.s ao órgllo: 
4 .l. O valur do """"imento,; de: RS 998.00 ("o.-oce1n .... e 110..,,,u. o oito ,cau): reforcncc oo sacLário
mhtimo_ 
4.3. Se o eleito pa"' in~gn,r ó Coll5ClhQ Tutelar for ~rvi,;lor municiJ)ltl C$t,:, p,;,dt,cl optar éntn:: <> 
valor da rcmw><mlÇ4o do c:u~ de onsen,ciro ou o valor de: sew "cocimontos, ticand0>-lhc 
ganwtidos: 
a) O rclomo ao cargo, t:mprcgo ou função q.:ic e o,rci 11.sSim que lindo o seu mo.ndmo: 
L>} A contagem do tempo de scrvi~-o pEI.TU todos os efCÍlO'S lego 1$ , ,exceto para promuçllo por 
me.recimento. 

s. oos IPEDOtl: rros: 
S.t. llo irnpc,tlidos de scrví r ""mc:smo Conselho Tut.c,lilr os oonjugt:S, oompanhci, · ainda que em 
uni.iio homoati:1 iva, ou pureotcs cm linha reta, cnlatc:r.,.1 ou por alinidadc, até o lcn;eiro sn,u. 
i"clusive. conforme previsto no 81'1.140, da Lei n• 8.069/90 e W't . IS. da Resoluçllo n• 170(201 ◄ . do 
CONANDA; 
S.2. Exh twdo c*11dida105 impedido, dt: at-....r m,1m lflC.~mo Consdh,:, Tutela, ;: q1.1e obtc:nh~ 
votaÇiio wfü:ica(e pua fi l,"UrUl"em entre os OS (cineo) primeiros luçnres.. wMlderw-~ efoito 
~11el,: qu,: tiver ma.ior vutaç;Jo; o C,llndidillo ~role Kii r\1Claui.Jicad<.> como i>l:ll SIIJ)!enlQ: 
imediato. ossumindo nn hipótese de vnctlncia e desde q~ DDo e:.~slll iinpedimen.ta: 
~. Estende-se o im pedimenro do c,,inselbe, ro rutdnr em relação ,1 au1Uridadc j udiciAtin e ao 
repJcscntanle do Ministério Público com atuaç4o na Justiça da lnlir>eia e da JuYetJl.ooc da rncsma1 
ll()ftl&ral' 

~.4. É 1a~bên1 impedido de se inscrever M Processo de Esco lha unificado o mem bro do Conselho 
Tu teh;r que. 
a) ll''e< sido cmpc)ssado para o :;egundo mandato con.<ecutivo alé o dfa li) dcjWl('iro d e 201 6; 
b) ti,•u e.sereido o cargo por perlodo consccuti, •o superior wr, mandato e meio. 
5.5, O Conselheiro Tutela r q11e eroeu manda.to e><1roonlmJirio, não ficar! pn,judicado dl: 
pwci par do PfOCCsSO <lc e~II"' da elei\:âio urufii;&da de 20 19. C<,m redúção na Rcsol11çàu 
1~21201 2 do CONANOA. 

6. DA COMISSÃO ESPl:ClAL ELEITORAL: 

6.1 . O ConscUw MIJIUç ipal dos Dircit05 da Crianç.1 e do Adolescemc insc:uuiI1í. no pnm, de 10 dez} 
dias, a contar da pubfü.:aç!o do ~I<: Edihll, uma Comisslfo E~ial de composição paritária 
enite ropr-blntt$ do fl(>YoCmO e do $1(1Ciedrule civi l, poril a organi7,áÇIU) e c.onduçã() d(I pn; entt 
Procc:sso de Esçotha; 

6.l. COi1Ipell) Comissão Bspecial E lcitol31 : 
à) Aoolífrar os pedidos de nc1,'lstro d4: candidutura e dàr ampla public i.dadc à ré1açào dos candidatos. 
inscritos; 
b) R~ as imp11grw,ç.õçs aprCSGn~s OOo!ra carididittos que nao atmdnm os •<"<1.t1i.~itu, exls,do · 
fon tocel ndo protóCólo ao impugnante', 
e) Noti ficar os candidatos imp,Jgnrulo.!I, concedcndo-lht.!1 prazo para 11pn::1en~ de defesa; 
d) Dec1o:lit, em primeiro. in.tància admi niSlrativa, :laeét'C8 da i,n.pllgl,açào das ca11didlltura.i, podendo. 
sé n.ee,;'$sário, ouvir testo::muo.has cv,:ntm,,lmCDtc :vmladas, dàcnni r,ar a ju.nhlda de dooumon.t<,$ e a. 
rcllli:mç.lo de outra., díligêncio, ; 
e') Rcali7ar reunião dc~iMda a dar oonhecimento fonn&I d3s regr,i da campanha .tM candidatos. 
cousidcmdos hllbilillldo1 ao pleito, que lirmarao compromisso de =PCilá-lu, sob pena de 
indeferimento do regí<tro da candiW<tura, sem prcjulzo da imposiçAo d.o., su,çõcs prc:viS!&ló na 
legWação tocal; 
f) Emmulu e ÍIIC'ílilar o cnc&minhamro!O do 111,njçia• de fa1os que cop.stituwn viola~ da, regras de. 
campa,,J,a por patle dos cand.idalol$ ou a su111 ordem, 
g) Analisar e decidir, em primeira instmcia administnmva, os pedidos de impugnaçio e 0111ros. 
ln ideo!C$ IXXlttidos no di ~ da VOI~; 
b) Escolher e d ivulgar oo; locai~ de\ lação e apu,açllo de votos; 
il UivulMJlf, imediatiunenlc após o~. o «miltado oficial da vot:aç!o-, 
j) No•iHcar ~oalrn,mte o Minis1<lrio P(lblioo, eum a an1~cia devida, d e t~ ~ em~ d<• 
cenome, dios e locau de reulli!o e~ tolllll.das pelo colegj.odo, 
k) Di"1llgiir llDlplunente o pleito i população, com o 1.uxH10 do Q.,{[)CA e do Pode, Executivo 
local , estimulando ao máximo a participação doo e leitores. 
6.3. ~ deeisõe$ •dá Comi$São f'..$p<'Cial meitural cabe,á recurso ii ,plcoá,i a c;lo Conselho Municip$11 
dos Direi tos da Criança e do Adolescente:, que se: n:unirá, em c.mier extraordinário. parn decisão 
com o lll&X.llDO de oeleridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCII.SSO DE ESCOLHA: 
7.1. O Processo de Escolha para membl'O<'! d o Conselho Tutelar •0bllénlllni o ""'endário anexn ao 
~teEditaJ; 
7.2. O C-0nS1:lho Mm1icípw dos Dircil.<.>S dá Criança e do Adõle\óOCntr,, no 11$<) de ,ruas uln'bmçõ,::s. 
fará. publicar editais e p«:Jficos no Diário Oficia.! ou meio equi,-alentc pMa cada wm das fases do 
processo de escoll:J& de membros do Conselho TUlelar, dispondo $Obre: 
a) lnwn.ções e entrega de docum.entos; 
h) Rctaç:i;(, de cw,clithl.tos ins<ritos; 
t)Rl!loçilo preliminar dos caru:lid~los considerados habilitados,. após a anilise dos documentos; 
d) Relação definitiv a dos candidatos cons iderados habilitados, após o julgamento de evcnrua.is 
impugnll96es; 
e) Dia e locai, de votDÇJlo; 
f) Resullado pTcliminu do pleito. IQf!:O após o e ncc:rrarnento da apuraçlo; 

g) Resultado final do pleito, e.pós o j ul11001cnto d.: evcnlUIÔ~ impugnàçl,es, " 
ll) T.ermo de Posse. 

& DA INSCRIÇÃO/ENl' A.ECA nos DOCUME O.S: 
8.1. A parlicipnçl!o no presente Processo de Escolhn cm Dnta Unificada in iciaJ.se.á pela in,1;c,riçoo, 
por meio de ,equo:-rimento impresso. e !;Crú efetuada no pruo " ll4IS condiç(k,s estabelecidas nes1e 
Ediml; . 
8.2. A in$Crlção dos ea nd.ida1os senl efetuada pessoalmente na scd.e do C ons.elho Municipcal dos 
Direitos da riança e do Adolescente de Valet>ÇA do Piau .-.PI. 6 Ru~ Prof. Joi\o SO&l'eS, n• , nesl8J 
cidade, das 7 :30 13 :00 lloras, enU'C os dias 10 de Abril d.e 20 19 e 10 de Mai.o de 20 19 ; 
8.3. Ao reali?.àr il inscrição, o candidato dcvenl.. .:,bri~toria.rgeo,u: e 5'.lb pena 4e i;;,dcfcrimcntn d 
SU11 candi<klrura, •presentar original eoopia dos seguinte~ documentos: 
a) Carteira cio 1<k:ntidadc nu doçumcnlo equivalemc; 
b) T itulo de clci1or. eom o comprovante do \óOUlçio o justi fic:ll iva ;nas 04 (quatro) wlimas eleiQGes; 
e) Cc:.rtíd~ 11C8J'UV!1$ d vci, e crlmirmis que comprovem n!o tc<r sido condenado ou estar 
=i,ondcndO.. eomo roo. pc:ln prllti<:a de lnfn,ç.!lo penal. adm inistratJvll. oo conduta incompati~ct 
com a fa'1,Çilo de ln<lmbm dó C011sell,o TulCltr; 
d) Em ,.,ndo éa.1ldidato do se:so mas.:ul_ír,u, C<!nidlo <lc quiw,;:iiu com "" ubri~• rt>iliUu. 

.8..4. A falta ou inadequaçào d.!, qualq~• dos doc11mc.ntru: adm.o rel~o!\ad<; . .,,r:1, im~ue 
comumcada ao c:a.ndídato, QL>C r:,odcrá supri-ln até • data-limite pam in$cnçào do candidaturas. 
1>revi••• neste E,;ii~ I; 
&.5. Os documentos dcvcn!o 5,;r cn!regu<:$ ~m duas \'ias P8"' fé e conuaR,; 
8.6.:,Evei:itudi~ cintnivã; ,1 ú=riçiio de c.mdidatutas ou j untada de dooumcnlo$ dcvom ser 
imedia.tamcinc cne•minh.ado8 li.O CMOCA o ao Ministério f•úbli= , 
&.7. As. [nfonri&ÇÕeS ~IMliS " dóeum<:nlos apn,,.o,,tado pcrr oeo51àlo da imoriçoo " de totat 
n,sponsabilidadc do candicwo. 

9. A . USE OADOCUME 'AÇÃO ll.XICIDA : 
9.1. Ei,c,ertado o pr-1120 de i,i;ui~ Je C4rldiob!ums, a Comi~ E.special Eldtonal <les i!!J1ada peh) 
CMDCA ef,m aanl , entre os dias 13 e 14 d., Maio. o. &Mli~ da documcnta.ção e igida néstc Ediml. 
com a subsequente publ iC11910 da n:laçilo os Cifindidatos l.ns;cn10s; 
9.2.. A relaçll<I dos c.ndidlí10_ ioueri10S e a c:loeumentaÇilo respect1v,1 sera<> encilminnadas ;,o 
Milli!>lhio Público pill1I ciéoc:m. no pra:,o de 7211. 8.po!I a publlcàçãô refcridà no hem a,11eríi,r. 

10. DA u.1P ('.NA('.ÃO As <:A mm nJRA.<;, 
10.1. Qualquer ci(l,jdào podení rc,q,,çrcr a im~ção do candidato, oo. dias 17 ç 20 de Maio 
c ontados da publioação da relação dos candldnlOs inscrito:.. çm petição ,;ievidamcnte fundamentada ; 
10.Z. Findo o pn,,m mcneionado no item sup a. os canoida!os imrusniuJo;o ~ IIOlificados 

p,:ssoalmmle do ,.,,., da impL1gtUJçàu no dia 20 de Maio, CQOleÇlllltlo. • parti.r de e'lll!lo, a contar o 
pnw, a,; qU/Ui5 ■pre:,<:nlaullo ,uu,; dc:li>sa nos dias I e 22 de Maio de 20 19; 
10.l. A Cruniss/io Especial Elociláral àrlll1isara o teor dn5 imr;,uganQ<ks e dcfé$8:0 a l'ff'$Cnwbs pCI~ 
caodicbtt«., podendo sol iciw a qualquer dos interes>ados a jumada ,J., docunlt:ntos e outras provas 
Ju aiesaJ,,. 
UM , A Comissâo Especial l?.le11oral ICnl. o pruo de 48h, c:oolado, do 1ét'mino do J)tàW )'.>3ra 
apres,,nmçào de (krc,,,, pelos candid,u,o• im~~ JlW'I' decidir sohte a impu~o.,<10; 
10.5. .oncluidJI a anélise du impulllll!Ções. a Comiss4o Espc,ciJI.I Eleitoml lhri. pw,lic.ar edit41 
con.tcndo a rclaçllo p«:Hminar dos Cliúdidato, b.lllbil iwlo:. a panfoi pãrem do ~ de ~ Ih;,, em 

datn Unificoda; 
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CONSELHO MU IC!PAI, DOS DlREJTOS DA 
CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE 

Rua Professor J o.'to Soares S1N - Cerrtro 
Valen~ do Piaul- Pi 

10.6. .:..S decisües dll Comissllo bpeeíal Eleitoral scrào fuodw~ delas dcvéudo ser dada 
ciência aos intcressrulos, para fins de inte1p00ição dos recur505 prcvi51,00 DCsle Edilal; 
10.7. Das docisões da Comissão Esi-ial Eteiloral aibcrâ tt<:D™> ê Plàiâtia dó CMOCA, IIOS dias 
n e zg de maio de 2019; cabendo ao CMDCA, apt"CSé:nlllt resultado dos recw'Sú5 intcr~-ios no dia 
31 de maíodc20l9~ 
10,8, E$g04ada. il fase méUl'$'.II, ;; Cimis$ão Especial fõlei1on1I fatá publfoar a rclaçà,o definitiw dos 
c:e.odi~ babilititdos ao pleim, com cópia a.o Ministério Público; 
10.9. Oconendo íalsidade e.m qualquer informaçlo ou docum~to tI(Jíesa>ISdo, !leja qual for o 
1t1omen10 em que csia for d:soobcna, o candula10 SICtà excluído do pleito, sem p~11izo do 
-:rx:aminhamen10 doo mim a autoridade competente pua apurr,ção c o devida respon:stlbílização 
legal 

I L DA CAPACITAÇÃO 
11.1. Est.a e1 pa consi;,;tt: 1111 capacitação do5 ca11ciidatos habilitad.os saido obncawria a presença <111-
todos os candidatos classificados em no rninimo 75¾ da oorga horâri;i ofertada, o que s.ení 
confunuida atravé$ da lista de~. !'.Oh pena da sua el iminaç!o. 
U.l.. A comis_~o dívnlgará no dia 05 de JUNHO de 2019 u local e ll hora da ,eaJi,Aç,lo da 
Cllpaoi IIIÇào, 
11.J. A capa,c:it.ição obrigat.óri11 ooommí nos di.as '.!O e 21 de J\JNHO de 2019 é leii com,> eoottúdoo 
progrmnálico o E tatuto da Criança e do Adolescente, ( ECA) o dtma,s ileg~~$ p,ll'l(ncn1es. 
JJ,4. A~ hQnlria da ça.paeitação será de 16 horas, a ser ,ea.liz.ada em doí& dias (02). 

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA li.LEl'l'ORAL, 
12. t. Cnbe ao Poder Nblioo, com a cowhotação do$ órgãos de impten,_"' IO(.lli$, dar ampla. 
wvulgaçao àO Prooesso de Escolbà desde ., l)l()m~nto da plll>Jic.lção do pre,eme &lilal. ioclwndoo 
informaçuc,s qu:aot,> ao l)lilpcl do C:,nselho Tutelar, din, horário e toca: de votnçilo, dentre: nuuas. 
informações destinadas 11. assegurar II amplll panicip11çto popular no pleiw; 
U.2. Ê vcdadà a vmtu!açio politico,pal'lidúti das candidatun<s, sej, al:ravés da indkaçiio, 110, 

rnlllllrbl de propasanda ou in..,;e~, na mídia, d;: legendas de partidos politicos, simbulos. ~logims. 
nomes ou íoiogralia.s de ~ qu11, dirc:18 ou indirctamco1e, denolc:m lal VlllÇulação; 
12.3. Os oondiootos podenlo dar inicio à campanha eleitoral após :1 p'Ublicaç.1o da l'elaç$o dcfinili,'3. 
d05 candidatos h1bilítados, pT\.-VÍSl.8 º" item 10.8 ckste Edilal; 
12.4. A prop,e,anda clei10.1al cm ·a,; e loCJadouros públicos observa,!, por arlillagia, os limites: 
impostos pela legislação eleitoral e o Código de l'ôtturas diO Mun:iclpio, pmntindo igualdàde de 
condiçoes a todos os amdidat05; 
12.5. Os candidllro$ p,)detào promo"er os !,UIIS candidaturM j nnto a cleitORs, por meio ~ dcba!i:s. 
entrevistas e mslrlbuição de panf11:too, desde que não caLtSCID dano ou pertwbem a ordem púb\ieà 
ou particular; 
11..li, As infli1uiç0c.~ públicas ou p:uriculares (escolas. Càmara de Vereadores.. radio. igrejas et ) 
que tenhlllll i.ntere= em promover debat~ com 09 eandid los de•C:rio formalizai convité a wõos: 
IUlUClc;s que i:sli,vcn:m aptos a concom:r 110 Càq,"U de 11l1:JP1'to du Ci;,nselheito Tutelor; 
12,?, Os deootC$ de~Jo ,ter rcgulMtcnlo próprio, a ser aprest-ntado pelM organi7.11dores a todos os: 
panicipantes e .:1 Comllls3o Especial Eleitora! dcs(gmwa pelo Conselho Munic.ipal d.os Dire,iws da 
Criança e do Adolesccoie com pelo menos 05 (cinco) dias de antcccd;1ncia; 
12.8. Cabe à Comii.são Bpccial Eleitoral $~rvisionar a reali7,açào dos debates, zelando para que 
cjam propo,tfonodas iguais oporhmidadcs a l.odos os candidatos nas suas exposições e respostas; 

12.9. E vedada II pro~cla, ainda '1'"' gn,iuila, por me:io dos vet ulo.s. de co,nuníc1.ção em &(.-m 
(jOma.l, râdio ou tclcvislil , faixas, outdws;s, i:amíSil$, bollés e OulM nlCios uiío previstos Re$1e 

edilal 

12.1 O. Êl dever do Ci\ndidato pomr-se com urbanidade d\lffinte a campanha eleitoml. sendo vedada a 
ptOpagaD.da imal ou inSid.iosa ou que promo-·a atgiq1,1e ~ contra os ooncorren:es; 
12.11. Nlo será p(.'fll1 ilido qUàJquer ripo de pro~rda no dia da eleição. em qualquer locru püblico 
011 aberto e.o püblico, sendo que a oglomeraçlo de pessoos porta!ldo wslrul'Rentos de propaganda 
earn.cteril:;íl ,nanifestaçào coletiva, com ou sem utilização de veiculo,; 
11,12, A violação da$ regras de c.impanlui impoltlrá na cassacio do registro da candidatura ou 
diploma de posse do candJdato responsâvel, após a instauração de procedimcnlO 1dministrath·o no 
qual seja 81}mntÍdo ao C111lllidato o e:-ren:icio do con1radi1ório e da ampl:i, d~fcsa 

13. DA i:U:lÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CJTElAR: 
13.1. A él~ição para os membrOIS do Conselho Tutel11.r do Município de Valença do Piauí, realizar
se-a no dis. 06 df outwbro de 21)1 !1, das 08h âs 1711. conforme previsto no art, 139, da LtL nº 
8.t'W)/90 e Resolução n• 1 S1/2012, do CO ANDA; 

13.l. A ~Olúçiio OCQrTení cn1 !)mas de lona c«ticm pela }1J$tiça Eleitorul, observadas as disposiçõe~ 
das rcsoluç&;, aplicavcis expedidas pelo Tribwml Sup..."1or Blciloral e Tribunal Region I l:leiloral 
do Estado do Piauí; 
13.3. As c.édulas para votação manual serio elaborada.~ pela Com1ssllo do spccisl EJeitoml, 
odol&ndo ,pwán>etros similares aos empl'qiados pelu Juscí~ Eleitoral em suo C0f1J.:oçio; 
1:.u. Nas cabines de \'Olaç.ão serio fixadas lni.u co111 relação de nomes, wdinome~s. fotos e número 
dos candidatos a 111(.'fTlbro do Conselho TUlelar, 
13.5. As 111~ recep101115 d~ votos deverão lilwar ata$ :l'CIIIIII® modelo to~cido pela C..llllisslo 
Especial Elci1oral. nas qllllls serão registradas cven1Wlis iotercurrêocias ocorrida.! no dia da wtaçl!o, 
além do mírncro de clcilnre:!, volantes em cada urna da.s urna.~ 
13,6. Após a ,dcnl.ifioição, o deitor assiiw:rú a lisla de~ e procederá p, vol.llÇ!o, 
13.7. O eleitor que nlln soub::r nu nno puder a.s~ nar, usará a impres$1o di@ital como forma de 
id:nli ficayl'lo· 
13.8. O elei1or poderá vouir cm apcP.'1-~ ""' candid31o; 
D ,9. No caso dlC volaÇão m411ual., \'l)Lo, em mais de um candid..llo ou que c-0n1enllam mwas qu 
não pcnni iam aferir a vonladie do eleitor serao antila.dos, devendo ser oolocados em envelope 
separado, conform~ pii.-visto no rcgu.lammto da ck:içilo; 

l l. lo. Sétá. llllllbém con idcraoo inválido o VOI()'. 
a) cujo cá!uLa conll:nha mtiis de 01 (um calldi.tlto assina!tido; 
b) cuja ~ula mo estiver rubricada pelos membros da mesa de \/OlaÇão; 
«:) cuja cédula n!o correspol'Kkr 110 modc:lo oficial 
d) qu= 1ivéJ o sigilo violado 

U.U. Efetuada a apuração. serllo con!iidenrlos eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, 
res.\:alvada a ocomlneia de alguma. das ...edaç&s legais acima ttferidas, sendo os demais candidatos. 
CMsideradD$ suplentes pela rmlf:m de varação; 
n,u. Em ~ de empate na votação, ressalvada l exiM~ia de otJUo clitério previsto na Lei 
Mwricipal local, serã cunsideradu deito o cudidalo Cilm idade 1nai5 ele\-ada. 

14, DAS VEDAÇÕES AOS C DIDATO 0t"RANTE O PROCESSO DE F.SCOLHA: 
14.l. Conforme prCYiS1o no art 139, §~. da Lei n• &.069!90. é "lldado ao candidmo doar. ofere«r. 
prurnctcr ou entregar li() eleito, bem ou •,1r1tagcm pe oal de qualqoor nal\Keia, inclusive brindes de 

pequeno valor. 
14.2. É também \'edada a prática de C1JndlllllS abusi\'llS tlU dcsleais que 8Clrretcm vanlllgcrn indevida 

ao candldalo, como a utio.;a de uma" e o 1ransporte de eleitores, denue outras previsms na u:i n• 
9. 504/97 { Lei Eleitoral}, pois embora nlo carru:terii.cm crime el~itorul. unpomin na ~iol11Çi!.o do 
dever de idoneidade moral que se «mstitui num dos requisitos elcmeniarcs das candidatura,; 
14,3, Os çaodidalos llue pr111icarem quaisquer d.is condullls relaciolláÓIIS oos ite~s 11ntaiorcs, 
durante e/ou d~pois da campanha, indusivc no dia da votação, temo cas.',lldo seu registro de 
candid11.tura ou diploma d~ po~c. sem piejufzo da apura(âo da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclu~ive de tcrccir~ que com eles colaborem: 
14.4. Cabera à Comlssão &pedal Eleitoral ou. após sua m=luçio, il Plenária do CMOCA. decidir 
pela cassaç5o do registro da candidatura ou diploma d.e posse, após a i.1 , líluração de procedimento 
administrativo no qual seja garantido ao caodidaro o ~:ic.ercicio do oonuaditório e da arnplll. defcsa. 

JS. DIVULGAÇÃO OORF.S LTADO FINAL: 
15.1. Ao final de todo o ProceS50, a Comissão Especial Eleítoral encaminhanl 1clatório 110 CMDCA, 
que flllll divulgar no Diário Ofici,d ou cm meio equivalente, o nome dos 05 (cillCO) candidotos 
eleitos pata o Conselho Tutelai e seus respcc;tivos suplentes, cm ordem de=te d:: votaçãO. 

16. DA POSSE: 
16.1. A posse dos membros do Conselho Tutehll' sertl. concedida pelo P1aiden1e do CMDCA local, 
no di11. 10 dt janeiro de 20?0, conforme picvisio no an. t J9, §2•, da Lei n• 8,069,A)(); 
16.2. Além dos O {cinco) candidatos mai., vofllllos. também devem tomat posse. pelo IPllllOS. 05 
(dnco) supkntes, também observada a ordem de votaÇão. e modo a 11.'i.Segl!rar a cominuidade no 
fllllCionamento do órgão, em caso de fcri!l!S, liccnÇas ou impldímcllt0$ dos litu!arts. 

l 7. DAS DlSPOSIÇÓES F™AIS: 
17.1. Cópias do preseme .EdiUll e demnis a1os da COIIliMão EspCC1al Eleitoral del~ deoorrcou::s Sl.~ 
publicam, cooi desiaque, rios órgjlOS oficiais de imprensa l.ocal, no sitio eletrõnico da P1efeitWlll 
Municipal de Valeoça do Piaul. ~m como ll.lixadas no lllural da Prefeitura ).fonJoípal, da Câmam d.e 
Ve=dores, na !lede do Conselho Tutc=!at, do Conselho Municipel dos Direiros da riança e do 
Adolesçeote (CMOCA e dos ntros de Refcrénc.ia de Assistência Social (CRAS). Cenuos dei 
Rcfeténcia Especialiiados de Ass~s1êooia Social (CREAS), Poscos de Saude e &col11S da :Rc.-dc: 
Públ ica Mwúcipa.1; 
l 7.l, Os C11SOS omissos serio resolvidos pe.la Comissão Especial Eleitoral, observadas as nOJmaS 

legais rontida.~ na Lei Federal nº 8.069190 e rms Lei Mumdpal de..ti:: 832/95, 1,089/2008 !.' 

1.221J201S 
17J. B de inteira fé pomabilidade do~ ca.'ldiwi1ouc001parlh11u publiçação de todos D§atos, editais 
e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos mtmbros do CotW:lho 
Tutelar; 
17.4, É f-0.ewlildo aos candidatos. por si ou por meio de rqiresentames cred.aiciados perante a 
Comissão F.<lpecial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha. incl'uindo as 
cerimV!ll.as de lacr~ilo ele urnas, voiaçilo e apuraÇiio: 
17.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 {quarenta e oito) horas antes do pleito, OI (wn) 
rcpresentaru por local de volllção e 01 (um) reprc:s,entantc para acompanhar o apuração dos volos e 
etapas prelwinam do certame; 
17.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral s.e encerram com o envio de relatório Anal 
contend!> as inte,n;-oninciu e o rewltado (la voQlçQo 8(1 CMOCA. 
1,.,. O descumpnD1c:nto da5 IIOl'll\llS previstas neste Edital implicará na exclusão do caodída!o ao 

processo de escolha. 

EncaminhHc cópias ao Mioi$tério Púbfü;o, Poder Judidírio e Câmara M11nidpal locan 

Vale~ do PiHi; 03 de abril de 2019 

Variete F~opes 
Pmidente do Cl'\,fDCA 
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CONSELHO MU ICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTI:: 

Rua Proli::SSOI' João Soa,es. SJN - Centro 
Valcnç., do PiauJ- Pi 

Aç6n 091-. 

Data de llivulga;to e AbertlKa do Edital 03 de Abril de ~19 

Periododelr,saiçAo 10 de abril a 10 de Maio d• 20111-. Na 
Caea dDII Conselhos, Rua Prof. JoAo 

Soares, S[I, Cenlro. 
Pet'lodo da Analiee doe 0ocumentna 13 e 1, de ;Maio da2019 

Dáa de DIYulgaçãlo mm Candidaturas 16 da Maio de 2019 

Perlodo ,-n entrar com lmpUgll8Ção de 17deMalode2019 
c;ancfldalur. 
PtKféldo de comuniceçeo IMMdual de 20 de Maio de 2019 
Impugnação de candiclat2n 
Pwfcdo de Derasa de candldelD 21 e22deM.iode2019 
mpugnadO 
P\lbblç,llo de LiBta de Caoclidtllos 2A de MliliD de 2019 
Habllllildoa e Nào Habilltadoe 
Período peni candldalD nãO hablíltado 27 e 28 de Maio de 2018 
apl9Mn1at RIM:ur.io 
RMUllado dos Racu,- 31 oo Maio m ·2019 

, Reun19o com Candid9tDII. hc:all;sobl'e 04 dll Jumo de 2019 - condutas ~das cua• a 
campanha o no !ÜII da vot.ciio Das 9h lllB 12h, Na~ Munlclptll 
Publcaçllo dlD I.IJCBI • hor6rio 

da 1. 

OS de Junho de 20f9. 

raalzaçllo <1111 C&pildtaçao. 
1 

RNllzaçloda ~ 
IJ 

20 e 21 de JuttJo de 2019 

Pcrlodo ·da ~ha doa Cendldato. 13 de Juriho de 2019, 

Datlldaa.lçAD 08 d9 outubro 2811 

~ das VOCDs e ~!lado da 06 de outubro, 8!Piis M 171\. 

E:Jalção 

Decido Honlologada pelo CMDCA 07 de outubro 

~ Final .e p.,blicaçOo em Dllrio 07deoumbro 

Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ l! .... ,.::::..~,•.~~ ... •."""=-..... ·,••'9!'~ .. 
C PJ/MI': IMl.911!i.&ll/0001-90 T~ 

Praça Dcpu~o Scb<milo i.e.J, 2. - Centro• Un,çui•l'I 

EXTR.ÂTO DE PUBLICAÇÃO DE ADITlVO 

PREF~lTURA MUN ICIPAL DE RUÇUI - PI 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT RATON9 03612019 
PRRECÃO PRESENCIAL N• 110412018 
CO T R.ATANn:: PREFEíTURA MUNICIPAL DE UR UÇUÍ - PI 
CONTRATADA: UMA & SILVA ORGAN12.AÇÕE:S LTDA, CNPJ n• l.3.427.'79/0001-20; 

OBJETO • O pn,>entc lermo aditivo 1em como objc10 nll<:rsr o capul d.as eláusul•• PRIMEIRA - DO 
OBJETO e SEX'tA - 00 PRE;ÇO. DAS 00 DIÇÕES DE PAGAMF. TO, DO REAJUSTE E O.o\ 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

VALOR: Fica acrescido o valor de R$ 23.100.00(vinte e tii:s mil e c:<:m rea.is), c:orTeSflOOdCntc a 11.00(1 
(onze mil ) km ao ITEM S (cinco) d.o p laoilha da CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO 
BASE LECJ\L: l..e:i Federal nº. &.666193 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: OI de abril de 2019. 

Ana Crísti'r.~050 Guimaria 
Pr1:Siden.tc CPL 

PREFEITU~J'!~~!~~~:~-~RUÇUi uiiiiçlf 
Pmço Depula® Sebuiêo Lelll, 2, • Ç,:nln)- Uruçui- i'I 

PREGÃO PRESENCIAL N" 00712019 • SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 879'2019 

AVISO DE LICITAÇÃO 

INTERESSAOO: Municlpio de Uruçul - PI 

1:\1 • 11; 1.11•0C;l,.1 H IGl•;.II~~ 

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
organização de eventos rullurais e esportivos, induindo serviços de sonorização, amamentação, 
iluminação, locação de palco, banheiros qulmicos e an·maçao musical para realizaçao das 
festividades do Municipio de Uruçuí - P,I, cooforme quanlidi'des, condlÇIÕes e especillcações 
constantes no Termo de Referência. 

DATA DA SESSÃO: 22/04/20 9. 
HORÁRIO: 08horas30minutos (oito horas e trinla minuto). 
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS. 
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderâ ser obtido oo coosullado na Comissão Permanente de 
Licitações - CPL, em dias úteis de segunda à sena, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também 
podendo ser ollticlo graluitamente por meio digilal nesta COMISSÃO, bem como no s[te da 
Preleilura roonicipal de Uruçul.PI: uruC\Ji.pLgov.llr oo no site do Tribunal de Contas do Estado: 
toe.pi.gov.br. Mais Íl'lformações poderão ser consultadas e oblidas através do «Hr1ail da CPL: 
cpluruoui@gmail com ou pelo telefone: (89) 3544-141 4. 

• 

Uruçuí • PI, 03 de allnl de 2019. 

) .,, .. <> ... }1,--t 
JOSÉ LE.NNON ALENCAR DA LUZ 

Pregoeiro Municipal. 

ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985..83.2/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

PORTARIA Nº 38!)/2019 - SEGOV 

O PREFEITO MUNIClPAL DE URUÇUf. Bslado do Pie.ui, no .uso de suas 
atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 66 inciso VI. 

RESOLVE: 

Art.lº - Nomear, a senhora RAISA DE SÁ VELOSO, portadora do CPF: 
027.470.173-11 , para exercer o cargo de ASSESSOR ESP ClAL, junto II Secretaria 
Municipal de Saúde de Uruçu{-PI. 

Art.2º - Esta penaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiç;ões em contrário. 

Publique,-se, registre-se e =pra-se. 

GAJIINETE DO PREFEITO MUNlCIPAL DE URUÇUl-PI, ao primeiro dia 
do mas de Abril de dois mil e dezenove. 
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ESTACO 00 PIAUf 
PREFE ITURA MUNIOPAL OE URUÇUI 

CNPJ: 06--98~-UVOOOl~ 
SECR 1ETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

PORTARIA Nº 390/2019 - SEGOV 

uWiç/11 
CONSTJtUlflOOUN MOVO T>lMPO 

O PREFEfl'O MUNlCIPAL DE URUÇUf, Bstado do Pi11uf. no uso de suas 
atribuições legais, Conferidas pela Lei Orglnica do Municíp io, an. 66 incise VI. 

RESOLVE, 

An.lº - omear, a senhora MICHELLE RODRJGUltS COSTA, portadora do, 
CPII': 018.191.993-12., pant c,,u:.-cc:r o cargo de PROCURADORA GERAL DO 
MUNICIPJO,junto a Procuradoria de Uruçul-PI. 

Art.2° - Esta portaria entra em vigo.r nn data de ,ua publiepção. revogadas &Si 

diopo,.i.ç&:s cm contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNJCIPAL DE URUÇUI-Pl, ao primeiro d j11 
domes de Abril de dois mi] e dezenove. 

~~?,:;..,,,--~ ~Ide Jesus -
SECRET DE GOVE 

,,,,_.,,, ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
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...,,,..,, 
,:, ESTADO DO PIIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 
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.JI"'"" 
~ ' ESTADO DO PIIAUII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI 

ÇÂ IARA MUNICIPAL DR VILA NOVA DO PIAJlÍ 
Av. Sinto neônio, 210 • Ceemo - C • P 64.688 -000 

C, PJ 02. 867.484/000 1-04 
VlLA O A DO PIJ\ UÍ - PI 

EXTRATO DE ÇONTRAm N" 00§(201 9 

Pr'oecsso Adml:nlstnirl.vo : n•06/201 9 
MrxLalid■ d<,: JneiigibiJ~dl".0212(119 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURIDICA, DE ATUREZA SINGULAR, DESTACANDO-SE A 
.EL-AJ3ORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMBITTO DA PRESIDtN IA DA MESA 
DIRETORA B COMISSÕES, INCLUINDO ASSESSORAMENTO NO PROCESSO 
LEOISLATIVO E AS ATIVtDADES AOMlNlSntATIVAS Ti',"TERNAS DA CÂMARA 
MUN1CIPAL DE VILA NOVA DO PJAUt - Pl. 

Contratante: CÁ ARA U ICIPAL DE Vl L-A NOVA OO -PlA Ul, - ·r,1 nº02.867 .4S4/0001-
04, oom sedo na Av. Cenlnll, 210 • Centro, Vila Nova do Piaul-Pl, oeste ato, 
rep-da pelo l'reiídenlc da Olmaru Municipal, Sr. ADONEL YS DB ARAÚJO 
SILVA, Brasileiro, SolteU'O, Servidor Público, portador do CPF: 052.8 17 .463-08. 

,contratado: NUBIA ROCHA ADVOCACIA CNPJ sob n• 33.162.995/0001-46 siroad11, n11 Rua 
Av. Central nº 150, CcntIO Vila ova do Piaui - PI, rcpre cnlànlc nc$lc ato por Joslé 
Júnior de Carvalho Rocha, btMileiro, solteiro, advogado, regul:atmente inscriio n& 
OAJ3/PJ , ob o nº 17082 e no CPI' 045.043.003"03, rt:$Ídwtc e d=icíliad<:, nil Rua. 
Leopoldino Roch.a, n• 272, Cenlro Slo Julil!o - PI. 

V•lor global: RS 31.500,00 (trl11ta e um mi! e qulnb.entos reais). 

Validade até 31 de dczsrnbro de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE T 'QUE DO PIAUÍ - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE 'QUE DO PIAUÍ - PI, atrav. s da CPL, torna pú
blico, que realizarâ licitação, na modalidade PREGÃO PRESE CIAL n. 
007/2019, do tipo ME 'OR PREÇO E DJ UDIC ÇÃO POR ITEM, cmi 
l 7/04/l019, ás 08:00h, tendo como objeto a aquisição de peças para veícu
los. Valor: RS 442.47Z,00. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sed 
da Prefeitura Municipal de Tanque do Piaut TEL: 89-3427 .0090. 

Tanque do Piauí (PI), 04 de abril de 2019. 
Pregoeiro 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura unicipal de ussuapara 

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sus.suapara - Piauí 
CNPJ. 0l.612.7S510001 -00 
Fone: Oxx89 - 3425-0029 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 

Proo&sso Adminis1rativo nº 025/2019 

OBJETO: Aquisição de materiais de expedíente (papelaria) para Prefeil\Jra e 
Secretarias Municipais de Sussuapara-PI. Valor: RS 458.698,42. FONTE DE 
RECURSOS: FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, FUNDEB, FME E OUTRAS RECEITAS 
PRÓPRIAS. DO EDITAL: Poderâ ser ad quirido por qualquer empresa interessada, nc 
Setor de Licitações e no site do TCE.-PI. Data de abertura: Às 10:00 h do dla 
17/04/2019. LOCAL DOS EVENTOS, RETIIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Setor de lícitação, na Rua José Domingos, 100 • Centro - Fone: (89)--3425-0029. 

Sussuapara.PI, 04 de abril de 2019. 

Denise l avina Rocha Bezerra 
Pregoeira 

ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de Sussuapara 

Rua Jo·é Domingo · da Rocha, nº 100 - Sussuapara • Píaul 
CNPJ. 0l.612.755/0001-00 
Fone: Oxx89 - 3425-0029 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01812019 

Proçesso Adiml nlstratlvo n• 026(2019 

OBJETO: aquisição de peças de reposição e serviços para manutenção dos aparelhos 
de refrigeração e venUlação do Municipio de Sussuapara-PI. Valor: R$ 75.962,96. 
FONTE DE RECURSOS: ORÇAME TO GERAL DO MUNICf PIO. DO EDITAL: Poderá 
ser adquirido por qualquer empresa interessada, no 5elor de Licitações e no site de 
TCE-PI. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE 
DOCUMENTAÇÃO: As 11:00 h do dia 17/0412019, LOCAL DOS EVENTOS, 
RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Setor de l 'citações, na Rua José 
Domingos. 100 - Centro - Fone: (89)-3425-0029. 

Suss.uapara-PI, 04 de abril de 2019. 

Denise Lavina Rocha Bezerra 
Pregoeira 
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ESTADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de Sussuapara 

Rua J os/, Dom.i11gos da Rocha, 11º 100 - Slll!suaparo Pia.ui 
CNPJ. Ol.612-.75S/OOOI-OO 

LEln" t,'JS de o4 de _ -'fi''--"i=Jl-'-Í_l ___ de2.019 

"Acrescerua o inciso IV e os parágnifos primeiro e segundo ao anigo 8°; 
11Cn=entll o inciso VI oo artigo 20 e; dá 110\'o redação 110 inciso V do artigo 20 
dn Lei n• 061-A/2000, que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do, 
Adolescente no Municipio de Sussuapa.ra (PI) o, dâ outras providencias". 

Art. 8º - .... .. .......................................................... («.itto origfnal); 
l - ........... ...... ... ............... .... ............. .......... ...... ... (te&:lO origiwil); 
n - .. ... ............ ................................ ................ , .... (texto original); 
IU • .......... ....... .......... ..... .............. ... ......... . ............ (texto original); 
IV - Fundo Mwúcipnl da A~istêncil!. Socfal. 

Pari.grafo Primeiro - Cabe à administração municipal, através de seus órgãos, 
fomeeer os tOCIU$OS fio11DC<:izos, h=os, mratura técnica, odminístnitiva e illstiel!Qio.ual 
necessários ao ad.equado e inln.terropto funcionamento do ôrgão, manutenção de seus bem e, 

p;,.lrimônio adquirido, devmdo para tant.o instituir dotação orçamentária cspeclfica, com base no 

dí5pOsto no a.rtigo 4°, Alínea "d", da Lei Fed~ n.• S.069190 {&l;IIUto da Criança e do 
Adol=11te}. · 

'Parágrafo Segondo - A dota.çiio a que ~t~r~'é •~~gnfol primeiro, deverá. 
(l()ll.!Clll,J)lar tam~~. ~s, -~cun.OS.i;ll9.~ssários ao curteto das atividades desempenhadas pelo, 
Conselho Munkipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de11te Muniropio,. 
inclusive para as despesas com a ca!)6cilaçilo dos consellteiros. 

Art. 20"- ......................................... (redação dada pela lei n• 1961201S}; 
1 - ............................. ........... ......... (redação dada pela lei ll.0 196120 IS); 
11 - ........ ....... ........ ... ........ .. . ...... .... . (reda.ção dooa. pela lei n• l96/20l5); 
m . ' .... ......... ' ' ......................... ' ' ............. ' ......... .. ' ... (tcsxto original); 
IV • .............................................. (redação dada pela lei a• 196/2015); 
V - Niío esl1i exercendo cargo, emprego, funçiio pública ou particular, por o 

cai:go de conselheiro tutelar de SUS$Ullpara eiúgir dedicaçiio tl\Olusiva; . 
Yl - Ter aprovação em nvaliaçllo com que$ti5e:& de i:nultipla escolha, de. Clll'átei: 

elimmatório, referente 110 conhecimmto do Estatuto da Criança e do Adolesoe.nle e oytras 
e:.tabelçcidiJs tiro ra;olução portim:-nto, com nota p81II aprnvação igual ou supa-ior a 7.0 (sete)" 
elaborada e aplicada sol) a responsabilidade e coordenação da comissão especial provisia no 
inciso VII do artigo 10 e, artigo 21, caput, desta ki. 

Art. ;2• - Esta Lei mtrnrá em vigor oa dara de sua publicação, ~vogando as 
disp,:,s.ições = con!r'..,-iu. 

___Q_!f_ DE 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA (PI}, EM 
e: &f'l j L 2.019 

~4tf~~ifil{rlL_ 
Prefeito Municipal 

E LEIÇÕ ES UNl.Fl AOAS PARA O O SEUlO 'f U'i'ELAR 
EDl1~ "tM)Il21i19 

O {A) PRESIDENTE DO CONSll..110 11.lUNICIPAL DOS DIREITOS D A 
CIUANÇA DO ADOLESCENTE DE SUSSUAl'ARA {PI), no wo da atribuição que lhe é 
cxmferida pc,la 061/2000 toma público o presente E DITAL D E C0 ,()CAÇÃO para o P,occsso 
de Escol ba cm Da.m Unificada para mcmt:,,.,, d,;, CQn.....,lbo Tut<>l1tr J:l'l.('8 o quadJ'ilojo 2020/2024, 
.. pwvado pcm RESOL ÇÃO Nº OOJJl,019, do CMDCA local 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O P'n:,Qcsso de Escolha c:m Data Uruficada é disciplinado pela Lei n• &.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adoles,;cntc), RcsolWl(o rí' 1701'2015 do Conselho Nacional dos DircilO!l da Criança e 
do .Adolcsçcalc: - CONANDA,. assim com.o pt:la Lei Munici~I n• 061/2000 e Rcsoluçlo n" 
003/20 19, do Conselho Municipru do• Diroit= da Criança e do Adolc-=nte dc s......,.,para (PI), 
ocndo n:alizado sob a re.9p0nsebilidadc de$tc e f"tScali~o do Mi1.1 i$t\!rio Público; 
l.2. Os membros do Consielho Tutdar local $.,'1,; <;$Cúlhi<lo!I meadi11111e o sufJ'âi:)o u0J'V(,t'$"-1, direto, 
sce<elo" fit.cultarivo dos eleitores do munic!pio. em data de 06 de oowbro de 2019, sendo que, ~ 
pO&.SC doo e leitos e seus r""J"'CIÍYO$ uplemes oeorn,rl!o em d;ou, de JO deJ••elr-o de 2020; 
1.:3 .. Assim ,;,:ndo, como forma de dar inicio, reg11lomentar e ompt~ visiblli<lode (M) r'l'Qces$() de 
E.scolha cm Data Unificada pilt'8. membros dó .,..,11,,; l 'i,1.e l;,r p,;,;, o qoàtrio!rt_io 202012024, 1.<1n,a 

p ll biice> o -te Edital, n0$ ,ee;uintos !ermos: 

2. DO CON'SE't..80 TllTELAR: 
z.1, O Conselho Tutclo:r 6 6rgão pcrmancntc e aut6nomo, nllo jurisdicionol, cncmn:glldo pela 
soolc&tdc de z.elilr pelo oumprimcnlo dm direitos da criança e do adole5ccntc. M:ndo composlo por
o, (çlnoo) rnem1m'.>$. e""°lhidos pcl ■ comomidadc loco! pnm mnndato d.e 04 (quatro) ano,. permitida 
0 l (woo) -ondu,;-4o, modimi1.c novo pro=o de: escolho cm igunldado de escolha com .., dcmllis 
pretonden1e&; 
2.2. Cabe aos. membros. do Conselho 'J\rtelaT,. agindo df!l forma colegi.ada, o e::x.c:rcf'c:io das atribuições 
contidaa no, art. IS-B, par. único 1, 90, §3°, il>Ciso li, 95. Dl., 136, 191 " 194, todo da Lci o• 
8.069/90, obscrvadru: o,; dcvc,lt$ e ""'1aç&~ osw.,,ol=ido,: ()<)f e,itc D iplo1na, OS$im como pela Lei 
Munici pai n• 04!2019; 
l .:.J. O presente Pmccs,io de E.'1.COlha doo membro• do Con..,lho Tutel&r do Munfoir,io de Su.""w,para 
(P[) visa procncbCL,.. 05 (cinco) vagu cxi...,nlCS o e<>legj'ado, a.,iim como .,..,.,. ..,.,. .ncspcclivo~ 
suplentes; 
2.4. Por fo,ça do disposto no art. S", ü-.ciso n, d.> Ro olu~o ;,• 170/2014, do CONANDA, a 
candidatura c1o,....,,.,. ,.,. indi..;d\1111, l'lll.o sendo i\drnilid& o oomposiç,'lo de ehapMl. 

3 . nos Q: IQlJlSlTOS 8 .ÁSICOS '&XICWOS DOS CANlJIDATOS /\ MEMBRO DO 
ÇQ J.l.ftO '.l'l::rll;lAll; 
3.1. Por fo,ça do dis-10 r;o li.ri. 133, ""' !.oi ,,• 8.069/90, e do ...-1. 20, dá 1.,o; Mwikip.;l. ~ 
22fil019, os caudi~los a membro do Conselho T u_telar devem preencher, cumulativamente, os 
seguin<es reqtdsl~: 
•) fleçooheeid~ done:idodc: moral <>0mproYada. pelas ccnidõcs llCl!Jllivas crimin ais, do justiça. 
ll'edeta.C, Eh:-ltof'N e .. -mduaJ~ 
b) ldadc. igual ou wpcrior a 21 (vitnei e W'l"li) anos;. 
e) RQidír no municlpio; 
d) Ter concluído o .:l'Ulino médio; 
~l Nlo !,;f , ldo 1"'111W>'Mdo com II dé:s li\ui~ da l\mç;lo de membro <lo Con..,lho Tutc,Jw;, nos últimos 

O.!I (cinco) ano~; 
f) NIio .,_ C"""-"ndo ciui:o, em_pré(iu, funçllo p'11,1ie,, ou po.rti<>ulút, por o cargo de comcih,: iro 
mt:~1a.r de $t1$.,i_iapan. ~igi ~icação cxclu."'iva. 
s) Ter aprovação em av:aH:aç«o com q'l:ICStks d.; múJ'tfpffl i;sç,oJtr.{I. d= c.i:anlDi:r ei~tnina.tório, nsfi::n::a.k: 
ao conbccllncnto do estatuto da C.ri&nç11 e do Adolesecnle i:. õ i.rltlS:$ estabe:1-ecidas. em :reso.luçlo 
peninemc. com oom pw:a apn:,vi,çllo i~I "" ,upt:riQ< u 7.0 '*""'}. ~lnboradl>. " aplicada sob a 
res,pooJAbllida()e e eoo,deno.ção da eomiM&o ,speclal peevisia no inciso VII do artigo 10 e artigo :u . 
ceput,dcfla ld 

4. D A J O RNADA D E TRABALHO E REM U N ERAÇ O: 
4.l. Os membros do Coriscll\o TutcJ ,, c~creerllo suo~ atlvi.<lodes em regio-m de dedimçl!o eocol1.15iva, 
dura,rte o h,ot,j.r(o previ~•o n.o •c't. 11 dà l,;;l M..,nJclpo.l n• 22$120 L 9 e:m jomada de 40 horu scmruu,i• 
no hoúrio de 07:00 ás 11 :00 e du 13 :00 oi• 17:00 hOl'U P""' o funcioruuncnlo do ói:é!lo, 11em 
prtjuJm do atendimento cm n:cimc d.e p.lnnt!iolsobrc:uviso. IISS:lm QOmO da realizo~ de 0'1\f(l$ 
dill&l!""io e 1/ltefo.~ Incre-me~ ,)0 6tt11,x 
, ..2.. O valor do vencimento ~ d~: R..S '. 998,00 (novcccn.to!õ e noventa e oito :rcnis), fB2Cndo jll!i oo 
.,,,mo minimo viccnt"; 
s. DOS l.Ml't:OIMENTOS: 
!'i. 1. SIio i1;npcdido$ de servir n.o roc,;mo CoucU,o 'l\ltclar O<! ot>QJ U.&e3. cornpaçJ,clr<>-'.I. am,da que cm 
unitto hornoafetivn. ou parentes cm Un,ha teta,. coJatm""al ou por afinid!lde. a(ê o terceiro grau. 
ioolusivc, <ó<Úotmc pre,i•to no art.14O, da l.ci 11• 8. 069/90 e nn" 15, da Rcsolu,;llo n• 17012014, do 
CONANDA; 
S.2. flxiBtindo candidatos impoclid0$ de atuar num m~mo Com;clho Tutelar e que obtenham 
v<Haçlo MJ.fi:clcn:tc para figurarem -entre oa 0.5 (cin.co) primei.me lu,garcs. considcrar-sc--.â. clcilo-
11.q,uele que tivet maior votação~ o -candidato l"CIDIIIlcsocntc ser.A. :reclass:i:licado como :&cu :suplente. 
imedJa,o, as,1,1.-.,Jt,do m1 lôl)6tose <lc vó.Cliooa e desde que nlo cor.i•ta impedimento; 
!'iJ. B!il"'1dc-se o impedimento <lo ou,...,n,eiro w1elor e,_;, tcl~ ;\ a.rwrid;o.le Judicl/.rla e ali), 

rc~cntantc do Miuis.~rio P6blieo com atWl.çiio na Justiça da l n:ffl.ncia e da Ju,•Cfitudc da mesma 
eo:m rea~ 
S..4 .• É t&mbém fm·pcdido déi sei lnscr~'ÇT IJ:Ó Pn)(:~P',) de: ,E.sçol.Ja UJ\l6Qt.do o 01.Crnbl'O do Cón$élb.O
Tutclar que: 
a)tive.r sido empossado para o .scaundo ma11dat0 co11soculivo ai.é o dia 10 de janeiro de 2016~ 
b) tiver exeicld.o o MW'IÓIUO, em teeime de pr<mognçlto, por pcrfodo ininterrui- superior o 04 
(quatro) - e 1X>cio. 
e) Não está exercendo cargo, •e:m:progo, funç.lo put;Uu õ ·~ i)ilJ1ieuJM, por o C:liiil'S.O de c:-0:ose theiro 
tu1CI r de Smauapara. cxigiT dcdicaçlo cxclwjva. conf'ormo o Art. 20(1 inc-iso V da Lei M unie-ipal 
22S/20 J9 ; 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL: 
6,1 . 0 C:0-IJ,o Munio::lp;;,l d°" Direito,; ela Cri1111Ça e do Adolcsc:c:mc institui.nl.. no prazo de IO (dez) 
dias. a conta, da pubHc~ilo do l)Rsentc, Ediu.l, wnlí Comiss!!o Espcc1ul pura • orjpllliz;w;llo "' 
c:o.nduçjlo do pn:~cntc Proce~o d~ 6scolha; 
6.2, Compete à Comissllo Especial Sl~toral: 
•) Analisar oo )'x><Udos de resistro <lo ç;u,didaturn e d11r o.mplo. publicidAdc ,1 rc:lo.çlfo do,i cnndiclatOS
inseri1os;. 
b ) R.c:ccbcr u h'l'llpü8",A~ ■:pt'l:il;llJ.~ Wntr<P c:andidatos que nlo ntcodam 05 ~uu..it06 cxig.idoi.._ 
fomceendo protocolo lll(II impugnant e; 
e) Notiflcw- os çandj- impugnados, conccdend.o-lhcs prazo µara aproscr,laçQo de dcfüso; 
d) Decidir, cm prime.ira in~tàncfa. adn'cl_._11t!_ tnt1i·va. 11.cétcà d:ã hnp\\~O d:u àmd'Ldà~ pod,:md.O; 
se li~o. o·uvlr tcstcm.unbBS eventualmente. .arml:t.da.!I, determiT'l:Lt 3 junU\-dA de dOC"l,IJ'nel'ib)!5õ ,e. 1). 
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realm,çllo de outras dillgCnci.as; 
e) Rcmlimr réu.11iDo dcstinod!ã. '1- dar ,cont,.cçJm e~o fotrnãJ dã.5- tegt:11$ W. ca·mpan.ha aos candidatos 
ÇQOS (ler~ bab[llt;,.do$ ao p.lelto, que f\nnarll.Q con,prQtni...., de rcspeit1Uo:r;, sob pcm;,. de 
tndcfbrimcntD do n,gj!lttO da candiclm:rre.. sem prcjut20 da i.mposi,;llo d "'1DÇ6cs pre,s~ ,,., 
lci:õsluçl'lo locaJ; 
f) &nímut.ar e :fM::ilfter o e:ncem.inhnmen.to de nodci.as de fütos que con:sCituBm vioJa.ç.ao d-=s rea,-.s cJo 
campanha pol" pane do:s candidatos ou i &WII ordem:;. 
&) ~lí- e decidir, em pri,m,iJ'll l.m~ia admini$1Lo.liva, Q$ pcdid05 de impugnaçlo e outro.. 
illCidcn~ oconidos no din da votação: 
b) EK<>lbor" divulpr os localis de YOtllçio e • .,.....,,;li.o de vo<.os; 
i) O.v·uapr. i.-nedirihune"nt~ u~ ú. ãpW'ãl.Çiw-. o resul&á.diú- oficial d.e. vota.ç.bo; 
J) Notificar pes.'!Oalmenm o Mir,i&t&rio Público, com a anmccdência dm<III. de Iodas "" c,tapes do 
ocnam~ dias e loc=.ais de· n:-w:wfio e dcci~ tom.3das pelo -oolcgiildo; 
li.) DivU!c,,r a,npla,;,.,,,.., o pl<iló à p,;p,;l"ç:lú, cott, o auxfüo d,; CMDCA " do Poder Executivo 
lDC&L. cstiimulrmdo no mhi:mo a participaçl[o do.s c lc:itorcs... 
6.3, Ou dad•- da Ce>= bsile> E....,.,.clnl l"'Jeiu;,<11! eal>el'á teeur,tc, lt plenArlo do Comelbo Municil"'I 
dos Direitos da Criança e do Adolcscemc. que se rewii.rá.. cm caráter cxtraordinéri0-... par.a dccisio 
O(Jr'n O ml\>dm() de éelerjdlú.de, 

7. Dá$ ETAPAS DO PROC~ P '1: tõ._'>(..'OJ..llA: 
7.1. O Processo de Bscolbo. para membros do Conselho Tutelar obscrvnnl o calcndJirlo ,mc,i<o ..., 
prc9Cnte fld_ltal; 
7..2. O Conselho Municipe1 do~ Direitos da Criança e do A d olescente.., no WIO de suas a.tribuiç&:5.. 
r,,,,i 1X1bliear 1o(!fta[s es~ll"wo» oo Di.wio Oficial ou meõo "'11&iV11le:n~ púUo ça(la ..,-º" du f'Nes do 
processo de escolha de ""'mbros do Con,olho Tutelar, dispondo s,,b e: 
•.> Inscrições e entrega de doaumcn.tos; 
1)) Jtcl ç11o de co,,d,_ imcnló>; 
e) Relação preliminar dos c:attdidot~ C<)OUide de>s hobiHUtdos, após a a.oo.lise d<>$ dQcomento,; 
d)· Rc.laçlo d~fi.nitiv.a dos candidal.03 000:!ilidc:rados habilitados. após o julgamento d cvcJJt:uuj. 
lmpus,,•ç~ 
e) Prova de Cool>e<:w.tcntos EspccUl°""', 
f) Dlit e IO(:&_i.S de VO'hlÇ'IO; 
K) Resultado p..,l iminarr do pleltQ, logQ "PI» o encerr~men.lO <li> i,punÇà!OI 
b) Rc,;ul- final do pleito. após o julgamemo de ,,.-.,.,iu,,,s ifflpu!P'~; e 
1) Tem,o d.e f>osse, 

8, l>A INSCtUÇÃ0/1!.N'fREGA DOS OOC M_i::N'l'OS, 
8.1. A w,tka,i>í'l/il.o no pco,;entc Proccoso dé E,;c:olm cm Dni11 Unifico.dll. iniciar-sc:,-,i pela inscriçAo 
pot" meio do. TCqll.Crimcmo i mpn::s.'IIO e/ou (ormul'-rl o e:1etn'!tnioo,. e ~n\ cfablh.da n:Q priU'.o e ·nM 
condi~ e..~belt:=çida:!; nc:5"1c Edit.a.1; 
8.2. A iruaoti,;i!o dos can<lfdatos sc,io ontrqi:u" "" •O<l• do Pa,lci.turu Municipal do Sussuap<L[8 (PI). il. 
Ruo J- Domin1JP9 dn Rocha, n• 100, ncs1a c idade, du 08:00 ,h L3,00 1-a!t, cm:m os dlu O& d<, 
$ba>l de Wl9cOJ de: maiodc:2019, 
8.3. Ao ,e-,.1_~ a insmçllo, o oílmlidato ciewri, obri11utoriwnentc e sob pc,no de indeferimento de 
&UA candidnturo. aprcscnmr original B OÓl)Ía dQS !l"Qúfr,1~ dom.amm,10;; 
•) C.,.,, ~• dé kllonh&de (RO) e Cadostro de, Pcs~o• Flsic11 (CPF); 
b} Cer1if'icado de conclusão do ensino mblio~ 
e) Comprovante de .Résidl!nelá; 
d) Titulo de clcttorp com .a comprovante quitaça.o c t.eàton.l; 
") C,,rddoes Dé!ll'liVM olvei• e orimiJ\11.Í• (Ju.hço Federal, Esladunl e Eleitoral) que comprovem nllo 
ter sido coudlcnado ou cflar rC'..'lpc,ndt;ndo, ÇQTnQ ró,L. p,:J~ prjtjQ! d,; infu,çlo pc:na;l. !Mlmini.sttativ~ 
ou ec.andub;l. iDÇOropa:tívd c:om a funçio de fl.}Clll.bro do Con-sé.Lho T ut~liil.1"; 
f) Picha de inseciçiio oov;Jwnei1lo pncàébidã e-ólnO i:ié>Ji$lã: Cffl IU'léxó Í1 ~lél edia.l; 

8-.4. A là.lla ou inadequação de quatqucr- dos docu.mcntos aci'IDll rclo.cjo~ Kr6 imedi llfflie'nte
cormm:içad llO C1L.ocUdato. que:: podc:rl 5-Vpti--J~ •ti: :.- d-.~- l lmite pli!rn. ln tetàç:.io do cand.idoJ:ums,. 
prevista nas·ra Ecfüa.1; 
8 1o 7. Eva:ituais cnbll.vcs li. insc:riçfto de c:andidatuni,;s. o u li junwda dt: doe1.1.tnent0S devem s.er 
ime4f;a1amen1e e,1çaminbados ao CMl:>CA e {10 Mio>Js~rio f' l'lblico; 
8.8. As 'fflformnçõcs pn::;Sttldas e doc:ummto:s o~ntDdos por ocui® d,.:a insc:;iriç.lo $!l(J de tQm.t 
rcsponsabllidade do eandldUO~ 

9. AN.ÁUSE DA DOCUMENTA(:ÃO EXJGIDA,: 
9.1. BnccnadQ o pr,,zQ de !n:,c,içã<> de cand.idal\JJ'as, • Çornisollo Eopccial E lcóton,I dcsig,md.a pelo 
CMDCAc:fc:numl. no pnzo de 11 (onze) dias. ll análise da dooumc:ntaç4o c,ci~oo r.c;:te Edit,,l, co,o 
1> ""'*q"c:n~ publi<=l'Ç-110 d;> reklç,llo do$ Ç1>n(lid.ú<>$ in$Critos, 
9.2.. A relação do, c:andidatos i.nsc.rít:os e a documcntaçl,o respcc:tiva se.Tão e~,nlnh(ld~ ~-,., 
M i.nl$~Q l'Ciblico P,,tll ol~t1Cl1>, no pra.w d" s (cló<O) dJAí, ap6• a publicaç,11<> fflferid• no item 
anterior. 

Ul. DAIM,PUGNAÇÃO ÁS C,\,NUll>A'l'UkAS, 
16..l. QUlllqucr cidndlEo podcrB. requerer a impu.gnnçl_o· de candidato. no pnu....o de S {C'inc:o) dias. 
éQn~ dá. p\lb1 i,eaçlo 4- n:IIJ,Çlo dos QtnrJid•LOS 1Tii5i;ritos:. ~ pedçãn de-vidamen.te fundan1enu1da: 
11·0~ Fi.ndo o pn.zo n-,ciu:.ionãdu- no itc.m supra,. o :s. -car'idldài.~ in:1 pug.t~ serio no-tificados
pcúoalmente rio teor d.t j rnpu,gna~ no pnzo .S (c:iimro) d.iw.1 çomeçando, • partir- de:: enll.o, J1 çon'er 
o pra= de S (cinco) dí"" pua apre$CnOl< '"" defesa; 
1().3. A Comi~ .o, Espr:c:itd EleitOl'tl.l n.nalisarâ o- teor ,cta,s. im,pu,eo 90cs e ck!fr::SJJS ,_,pn:,..~nl.8(1:)S peli<IS 
co.ndidat(>$, l)Od"r.do se>licit•r a 'l"'•l-• dos inte=~de>8 a j unmdo de docu,,...ntos e outra5 "'°""" 
do alegado; 
10..4. A CorolAll-o • p;eei ól Elehonl ICrll o praz.o de 6 (•eu) <llos, eontados do ~rmioo do -1»-"'
■presenmçso de defesa ""·'°• cOJ1dlda1o.s impusnados, p,am decldlr sobre, a ltnplljjl>aç,ão; 
1,0..~ Cooclulda " arul.lise dlail im-Q\}!lc,s. a Comi-., Especial Eleitoral ía.-á publiCAr c:dillll 
c:ontcndo a rola.çno pro.lim.ina.:r ~ eandM.ato.., hab litadM a p1.r1ic lpi.rom do :Pn)ec...óll.$lo d.o E..sc:o]ha em.. 
dát11Ua.ific-; 
10.6. As dccislk:s da Comissão ,poclal ldtoral se,·.., fu11dti.,r.,.,.,.,1,u, dclu de""ndo ser dada. 
cii!nc:UI aós intcJCSsado&, pm:a fin~ de ii.ntcrposiçli.o dos. ~ p..-cvi.sto.s neste EdilBI; 
10.7. Oas decitOcs ~ Co•,iiüllo Especial Ek iloruJ <'lib<,nl -- li Plenária d<> CMOCA, no P•~ 
de 5 (cinco) dias, contados de data da publicação cio edital tefcrldo no irem IU\1iCrior3; 
11).8_ Ulgo:alda a ÍÍl.3c rccunru . a Cooú.,.n,, 8spcci.al l!lcitoral mni publicar n rclaçllo dcfini1in dos 
candidn.tos habilitado:!: .ao pad10~ CQ:rn eópia ao Minr-'.1:trio PúbUeo~ 
10.9. ~ fi:il~·ijdadc cm qualquer informaç«o ou documento apn:::scotndo. seja qual for o, 
momento cm qu,o e5i8 for d~ o ct1rt<lfda10 scnl. eoceluldo do i,.leJto, ser,, pt~J..!w dc,. 
e.oçominbcuncnto dos fil.fOS à autoridade competente para apuraçllo e a devida r~poll:!ilabH:izaçAO 
logol 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL, 
U.J. C abei 41) P(Jdll!!!r PIJbliiC!o,.. com Ji: .::oJ;i1 ooQÇiio do., ór,gãos' de imprensa locais·. dar" ampJ:ai 
dlvul8J'Çlo ao Processo de Eseolha <lc!O<lc o momm,to da p,blicaçllo ao preseolõ EdJtal, inc.lLi<Dcl<> 
infonnações quatti:o ao -• do Cons..lho 'l\ltelilr. dia.. horvio e loçai,, do vomçlo, dentre Outr,g; 
inf~c,; destinada., 11 ous.,-gurar a a,n pia particip,ção p,>pular n<> pleito; 
11.2.. ti vl!diHlll. a vinàu1.w.ilk> pt()lírti,oo.-.piu1id6.l'ln das çandidR.twas. seja. a~ da indioaçl.o,~ 110, 

m11.teri1tl ~ pto~dA ou inscrç&a na mldia. de lc11cnda, de partidos pelfti=. slmt>olo•. slo.11~. 
nomes ou rotogrnflu de J)CH08.9 que. d.'lrdit o·u indlretanu;.n:te:, denotem W vinçulaçio; 
ll-3- Os r;,nndidatos poderio dnr inJcio à campanha dcitoral após a publfoaÇllo da rctaç,io definitiva. 
dos cand.idat.O!I ilabllitado,Ã, ~., no it:an JiUI de:~tc, Sdit~J ~ 

J l .4. A propaganda eleitoral em vias e logrado~ público, e>bscNanl, por analogia, 05 limites 
impostos pela legislação clci.toral e o Código de Postwu do M untclpio, garantindo iauald~ de. 
0Qndi9,>e$ a. io,Ios w .,andido.tos; 
11.5. Os Cúllélida.tos podcd<> promover ,.. sllliS Cilírldidotwu,; jW1tO II eleltore-s, por meio de debau,,. , 
entrevistos e di$tribuiç:llo de panOct<», desde qLtC nlo ca1J.9em dnno ou perturbem a ordem pC.bl,oa 
ou paruc:1warc fiwam jus as~ vedadas pcoferides M ~[uçlQ OOS/2019; 
1 L6. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a ,calizaçio doo dcbo.tcs, -1lllldO pata que 
$$jam proporei.onadlls iguais opominidades a rodos os candidatos nas suas e><posiç15c• e respostas; 
11.7. É vedada n propaganda, a indn 4"" p tuim, por meio dos Yciculo• de <:<>muni.ea,;.'lo cm geral 
(jornal. r6dio ou televisao), flli><as, ouldoo,s, eamisas, bonés e outros mei<>$ !!lo previ$1o, neste 
EditaJ-
1 t.8. Í!. dever do candidato portar-se com urt,a,,idadc durante a camp,mha c lcimral . !OCndo ~cdado u 
propepnda ilTCGI ou insidio..,º" que promoYa a1nquc pc:isoal e>onua o.s conoom:nlcs; 
11.9. Nllo scrá permi.tido q....iqua tipo de propaganda n.o d ia da C•leiçllo, cm qualquer local pC.blioo 
ou i!b<mo .w públil>O, .sendo que ~ aglomc:raii!,o de pe:,SOM portlllldo in:slrumen!o<! de p,opagiu,da 
C8JRClcriza mmrifustação coletiva, com ou sem utilização de vcicuJas; 
Il.10. A vioh1.çll0 &s ;cgras de C-llmpáJ:lha tmpotun!_ na caMáÇilO do registro dn corulidalUnl ou 
diploma de 1)()115" do candidato ro;sponsavcl, apó, a insmuraçl.Q de proccclimcnlo admi.nistrativo no 
q .... t •~.ia IIU111Dti.do UO =mlidli.to o C><cr<>iciu d.u <.'Onlrudi l(mo e da wnplo der ..... 
ll, DA ELEIÇÃO DO ME lBROS DO CO 'SELHO TIJTELAR~ 
Jl.1 . A elei,;ao pua os membros do Conselho Tu1elArclo Mtmíclpio de Suss~ tl>l) realiu.r-s,,-4 
oo d.ia 06 d e outubro de 2019, das 08h à$ 17h, conforme prev;,10 no an. 139, de Lei n• &.069f90 <: 
Re:,oluçi10 n" lS2/'20 l 2. do CONANOA; 
12,2. A votaç o devem ooorrer prcfcrencialmCllle em UrI111oS eletrõnicns cediw pelll J~tiÇll 

\eitotal, observadas as d isposições das rc50luçlk:• aplic&,,ci, expedidas polo Tn'bunal Su.perlor
Elcitonl ,e Tribunal Rcgionlll Eleitoral do Estado do Piauí; 
J2.3_ as ""bincs d.e volaQ;lo :sc:r.1-o (íxadw; J~tu,; eom rtluÇi!C> de nomes, eodinomes, foi.Os e n(;n)ero 
dooi candichilós a membro do ConsclhQ Tulclar; 
.12..4, As n:iesas ,eceptoras de votos dcvetlo lavrar atas segundo modelo fomoeide> pela ComiS$11o 
Especial Eleitoral. nu quais serio tt:gjsttadas eventuais intcn:onências ocorridas no di1t da ""'8.çlo. 
alfJ"'fl do nút11ero de e:Jeitofeli , 1otu.nt~ em cad..ã ,um.,.~ u.111ta: 
12.S. Após a idenú liCllÇãO, o eleitor ~inará o.lista de pu,~nça ~ p,Qco:derá o. vomÇão; 
12.6. O elei tor qt>0 não $C>über ou n o pu.d.e, u,;nar, usar6 a impresslo digital como forma dc! 
ide ú llcação; 
12. 7. O eleitor podera votar an apena.$ um ca~tdah); 
12.8. Bfewada a apuraçlo, se:l'iiO consideraclos el.ei1o.s os OS (cinco) candidatos mais "'Dwios, 
ressalvada a. oco.rmncin de alguma das vcda.çõcs lcgni:g ooima referidas, sendo os demais ca.n.d:icloto:s 
OQIUÍderados suplentes pela ordem de votação; 
12.11 • .Em caso de crn,patc na vglaçllo, ~rá con&iderad(I e]eilQ Q condidat() CQm m aiQ< pontuaç,lQ ll"

prow. de exame de conhecimento espceiffoo, persistindo o empate sem eleito o <:anruda.to eom 
maior idndc_ 

13. llAS VEDA(;Õi:SAOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
13.l. Con.formc i=-vioto no art. 139, §3ª, da Lei n• S..069190, é veda(lo ao calldidato dolll', ofel'eC<!r, 
prometer ou cntrcgll!' ao e l.dtor bem ou vantagem pcs50"1 de qu.alquer n.aluTCZ.11, inclu5iYC briru:le$ de 
pequéllO wlor; 
13..2. É também vedada • p,,11- ·a (te condutos ilbusíva• ou de:&leai• que acllm:lem V1lnl•l:"m imle-vídil 
ao ~didMQ, coroo a ''boca de uma" e o lramportc de elciton:,; rcs,;alvo as n:gn,; pn,visbl na 
tcSOlueão 00.5120 19 - CMDCA, dentre outra.,; previi m, n~ 1,.ei n• 9 ,S04197 (1,.ei lc,itoml), pois 
embo,a nlo C1UDCterizcm e.rime, clc.i,oral, i_m!)Qnam n,, vlolaçGo do de,"e:r de idoneddade moral qw, 
se co:mlitui num dQ~ ·r.eq1.rl.si tos eleme ... mn:s dn.s. çn:ndidutura:,; 
.1.3.3. o~ CADdi.d310d que pr.ãtiGllfC.tll quaisquer ~ oo.ndot~ relacionadas nos itcn."5 :antcriorc;s., 

durante, e/ou depois da campwtho, inclusive no dill da "ºmç~. terlo cassado s,;u regi$lrO de 
candida.tura ou diploma de posse, sem prcjul?..o da apuração da n:sponsabílid&dc eivil o me:imo 
cr.llllÍ.tlfil, incl usive de tel"ClCit-ó!I 4u.c oom clc;i colaborem; 
lJ.4. Cabem à Comissão Espccinl E leitoml oo, ópM s ua dillSOluçiiO, li Pl.en!\ri.a do CMDCA. decid;r 
pela cassação do n:glslro da C11ndidaum, ou diploma de p0sse, apó,; a iaslamaçio de procedimento 
adminislracivo no quaJ ~ja garantido ao cmclidau, o cx,,n:lcio elo contraditório e tllO a,mplà tlef"eéia. 

l◄ . DIVULGAÇÃO DORES LTADO FINAL: 
l 4.1. Ao f"mnl de todo o PtoOCMO, a Comissão .Espeei.al Elcltoml ooc.iminhanl. relntório li.O CMDCA, 
qne fará divulenr no Diário OficíaJ ou cm meio cqLrivalcn.te, o nome dos OS (cinco) c1ndide.tOS
cl.eítos p3.r-.1 o Con,.,lhu Tuldaro sous respoclivos sup\enLcs, tmt uroorn decm;renle w: votação. 

I!. DA POSSE: 
15;1. A posse d<>l! membros do Cnnsciho Tutelar será concedida pelo Pn:sidcntc do CMDCA local, 
no dia 10 de janeiro de 2020, coruonne previsto no art_ 139. {1'2". da Lei n• 8.069/90: 
15.2. Além dos 05 (cinoo) t,1.mf,d11tos m•i$ wtado,, tan:ibém devem lomar posse, pelo m=m. OS 
(cineo) supleou::s, lámbém ~ à ordem de votação, de modo a Bss>C!,'Lmu a continuidade no 
fWleiooam,mlú do Ó~(l. em cil:;o de féria,. licenças o u impedimentoo dos titulan:5. 

16. DAS OJSPOSIÇÕES FI_NAIS: 
16.1. Cópias do prescnk: Bd.ital e demais 01os da Comissão Jis:pccfal e;1oraJ dele deoorreotes seJão 
publicada_, com destaQue,, nos órgãos oficiais de imprensa, bem como afixl\das n.o munl da 
l're.fe.itura Mwt,cipal, da Cânuua de vereadores, e do~ Centro~ de Rcfer€m,ia. de A.$$1$lêo.cià Si>cinl 
(CRAS), &xtrelllrióS de EducaçAo • Saúde do M u_nidpio. 
16 . .2. Os éll.$0$ c,mi_<;.,<;(>$ scTãc, resolvidos pela CQrni o Bspc,cial E leitol'lll, ~d~ 115 oormu 
legaiA contidns na t.ci federal D' 8.069190. 
16.3. É de inteira "'-"f'On,abilidade cios Clllldidatos IIOOmpanhar a publicação de lodos os atos, ediw is 
e comunicados referentes ao processo de escoll:w. cm dala unificada dos r.nembros do Coi>Selho 
Tutcl&r; 
16.4. É íooulmdu aos aindíd11tos, por si ou por meio de reprcsentant,cs credencie.dos pmanm ._ 
ComissilO Especial Eleitoral,, acompanhar todo desenrolar do processo d e escolha, inehlindo as: 
ocrímiinios de lncmçllo de umns, vo~ft.o e a puração; 
16.S. cada can.diohro pod=ro cre.:!enciru-, úlé 4R (<)UIÍllOlil.tà e oito) ooras ant~ dq pleito, 01 (um) 
rcpleseotame pot local de -..-.taç,.ilO e O 1 (um) rcpre..entan1" par-.1 IWOfflpanhaJ a npu~ d,;-.; vot,;,, c
ell\pos prelimioares cio ce:rlilme; 
16.6. Os tmba.lhos da Cómí:).~o e pccial Eleitoral se onccmun eom o envio de relatório llna1. 
oontendo áS intcn::onência, e o remitllldo áa ~o!Dçl!o ao (,'MOCA; 
16.7. O ~umpri'mento d:as norm ptev,Slá$ né$1c: Bdiwl impli.cai:â na excl11:iilo dQ oaqdidato 110-
prooesso de esoolba. 

l'ubliqu-

S . SS APARA (PI), U:! de Abrll de 2Dl9. 

Pr4!Sid.mte do K ~lllo Mu;;Ípal dos Direi~ da Crt.tn~ ê~Adol-té d Susi.unplilnil 
(PI) 
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SUSSUAPARA - PI 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

j 
DADOS PESSOAIS: 

NOME 
DATA DE NASCIMENTO 
ESTADO CfVIL 
ENDERECO 
CELULAR 
EMAIL 

DOCUMENTAÇÃO: 

1 ~~LO ELEITORAL 1 

Pessoa com deficiênci•: 

esc,OLARIDADE: 

) Ensino médio completo 
) Ensino superior completo 

)SIM 

) Ensino superior Incompleto 
) Pós - Graduação 

)NÃO 

Assinatura do Candidato 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO 
NOME: 
E1NDERECO: 
RG: /CPF: 
TITULO DE EI.JEITOR: 
RESPONSAVEL PELA INSCRIÇAO: 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, --,-------,--..,..,...--=---,----,--,---------,,--'declaro 
compromisso para os devidos fins de inscrição no processo de escolha de 
membros suplentes para compor o Conselho Tutelar de SUSSUAPARA • PI, 
que cumprirei todas as detenninações da Resolução 002/2019 que dispõe das. 
condutas vedadas aos candidatos e respectivos fiscais. 

Por ser expressão da verdade, finno o presente. 

Requerente 

Sussuapara, __ de ___ ___ ?o1e 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Su.Hu.a para - PI 

RESOLUÇÃO Nº 00.Í ./ 2019 - CMDCA 

O ilJ)l!o "''"" o, ■too proparal!Ório"- • _.,, <lo voa,;,, 
A.\ gara,n.iu elit1ítorais, a 1outu.aç&o, a d.ivu.lpçlc e u 
nottna$ -e Proeed:i.mcruos pa.111 Med.fioa e Jun&u 
ApuradOJM. p&n1. o Pr<KC:Uo de: EK:olha doa; mcmbtos do 
Oc,ru.,\ho Tutolar no M uniclpio de SUSSUAPARA-PI. 

C,;,...id°,;:nil.ndo o <1,spc:,s !O no llrt. 139 ,;ln ~i n• 8 ,069/90 (Esmruio d8 Criança e do 
Adotcsccruê) e na Lei Municipal n" 22512019 do Conselho Munícipal dos Direíto, da 
Criaaça e do I\Qolesc-eJ1te, no uso de suas atribuições. 

RESOLVE: 

Capítulo l 
DISPOSJÇÔ8S Pll,lE'-lMlNA~ 

Art. 1•. Sc:tiio realizadas clei~..:s pnru os mcmb:ros do Coru;elho T utelar do Mwúc!pio 
de SUSSUAPARA"PI, em 06 de o utubro de 2019, por sufrágio universal e voto d ireto, 
secreto e facuJtativo , 

Art. '2". N!l$ eleições serão utilizadBS umas eletrõnicas fornecidas pelo TTibumtJ 
Regional E leitm-al, segundo as orienbl,;-ões o d,:liberuç<)c:s do CMDCA, bem como os 
demais recurso,s, humanos e m,neriais ncoessários para o bom andamento do pleito. 

ParA:grafo 'li.nico. A!! umas e demaÍ5 teeurS05 previstos no cup11f de!l le artigo :scri'i.o 
instalados, excluslvrun.ente em ,;quipàméntos prcvLBmentc dcsiJill>ados pela Comissão 
Especiol deslgnAda pelo CMDCA. 

Art. 3 °. Podem vou.r os maiores de 16 (dezc~eis) anos, inscritos regularmente como 
eleitores do Municlpio de Sussuapara- PI. 

Art. 4 °. O elei ror votará uma ún.ica ve:f; cm Ol {um) candidato. 

§ 1 ", Terão ~efe:ri!ncia paro. vollir os candidatos, os cornponçnws da M= Rç,cçptora, o:;. 
Promotore~ E leitorais, os Policia.is Miliwes e membms da Guarda Municipal em 
servi,90, os e leitores maiores de 60 (sessenta) anos, os enfermos, os e leitores com 
deficienc.ia ou com mobilidade reduzida e as mu.lhcres grávidas e lactantes-. 

§ z•. São documentos ofic.iais p ra oomprovaçllo da identidade do eleitor: 

l - csncira de idemidade, pe.ssaporte ou otJtro docwnento oficial com foto de valor legal 
equivalente, inclusive carteim de categoria profi.»iorni.l ~ onhocida por )e "; 

U - ccrti.6.cadQ d e reservista; 

m - çanei:ra de trabalho; 

IV - carteira nacional de h!lbil;ra.ç110. 

§ 3°. Nll.o en!. admitida a ceni&o de nascimento ou casamento como prova. de 
identidade do eleitor no momento da votaçllo. 

§ 4°. Na cablna de votação 6 "edatlo ao eleitor portar aparelho de tel-cfonia celular, 
máquinas fotográficas, fHmadons, cqwpilmento de radiocomunicação, ou qual.quer 
instrumento que posM comprometer o si~ lo do voto, devendo ficar retidos na Mesa 
Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei n• 9.504/97, art. 91.A, paragrafo 
único}. 

§ S". Será permitido o uso de inslrumentos que awáliem o eleitor analfabclo a votar, os 
quais serão submetidos à decjsào do Presidente d11 MeSn Receptora, nfto seooo os 
componentes da Mesfi obrigados a fornecê-los. 

§ 6•. O eleitor com defíç.iilncia ou mobilidade, reduzida. ao votar, poderá seT auxiliado 
por pessoa de sua confiança. ainda que n1Io o lenha requerido antecipadamente à . 
Comissiio Especial. 

§ 7". O PTesidente da Mesa Receptam de Votos, verificando ser imprescindivel que o 
eleitor com deficiênci,a seja auxil iado por pe= de •ua confiança para votar, autorizara 
o ingresso dessa 5ef8Ullda pessoa, com o eleitor, na c!lbi.na, podendo este.. inclusive. 
escrever o nome e/ou apelido ou o numero do cru,did4to. 

§ 8º . A pessoa que aux.i.Liruá o elei.wr 001n defici<!:ncía nãt> pode:n!. $er o ca.ndida.10, seu 
fiscal ou ter participado da campanha do cand1da,to, 

§ 9°. A ossist<'!ncia de outra pes$oa ao eleitor com deficii!ncia devem ser C(lns,gnada em 
ata. 

Art. 6•. Os locais designados pare votação e apuração dos votos serão publicados e 
oílxodos em locois públicos como na Prefeitura Municipal de Sussuapara- PI e demais. 
orgilos, com ant.,.,.,d@ncfa. mini ma de 10 (dez) d_ias da data do pleito. 

Art. 7º. Na h ipótese de ser eoostatadó problema cm uma ou m.ai.s urnas antes do inicio 
da votação, o Presidente da Mesa Receptom, rui presença dos fiscais, poderá determinar 
a substitu içfto por outra de ooalingência. 

Capltu.lo ll 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCE O DE E COLHA 

Art. 9". Em prepamçao aos tmbalh.os n0 dfo dn eleição, compete à Comis$11o &pecinl 
do Processo de Escolha, designada pelo CMDCA, Sém prcíulz,:, de oulnl$ prov/dêncía$: 

I - a escolho doo locais de vota.çllo e apu.raç.ão, ob!óerVand.o, em q ualq uer caso, a. 
facilidade de acesso à população e as condições de accssibiHdadc de e leitores com 
deficiência. idosos e q11e possuam dificuldade de !ocomo;ilo; 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Sussuapara - PI 

li - 11 i,cnl izaçilo de rcuniilo des.tinadn a infün:mlr ao.s candidatos. fiscais e demais 
participames sobre as cor,duw vedadas d urante a ~mpanha e no úia da votação, com a 
claboruifiAo de u:m tcnno de compr-omisso de qrue serão observadais as hCt'l'."t'n.ttS 

rcspcctivã..."í;,. a ser &..~inedo pcltls candid.u.tos; 

m - a realim9ilo ele wn11 ou mais u.udiêncios publicas. pútú que os eandida1os expo.nltam 
suas Pf"Opostas à popu)açlio, asseguraodo a isonoll'.Ú.11. entre os mesmos; 

IV - n nmpln d.i vulgnçllo da ele iç!lo junto ó populm,ll<>, rui sim como das locai, e horário 
de inh:lo é término votll.Ção. wnto p0r méio doo 6rgãos ofiol,ds. quanto por meio de 
cnl1BZCs e chamadas cm prn{tl:'amas de rádio; 

V - pn;,vidcncJnr o selc 9iio e adcq~ capu;:itw,ã.o doo mesários, sccrntáriQS de mesa. 
cscrutin.ru:loms e demais servidora$ dc.signados para ntuar no dia da Bldçllo; 

VI - providenoio.r r,poiojunio aos órgãos de scgurançu públic11, medi1U1tc contato pn:vio 
junto aos comandos da Pollcia Militar. para saranti:r a sesurança dos locais d" votaçlo e: 
apumç.110 de votos. á.ltm de coibir possivcis abusos e/ou tumultos (com o fomc:eimento, 
aos intearantes dll própria ComisS'ilô, Presidente& de Mes... e Mfoi..tétío Públlco. dos 
nomes e telefones d,:, contato dos agel\tes que ~,a, o de serviço no d_ia da. vota.çilo); 

VII - o trnn.~po.rte sesuro da.~ umas eleitora.is alé os locais de votaç.lo e onde ocomom a 
opuraçlio dos votos, devendo prevét, com o antcccdenclá. devido, a fonná. como isto 
ocorrc:ra; 

VlJI - o. dévidá. organização dos locais de vo1açll.o, com a colocaçll.o das urnas e cabines 
de voaç.'l.o em l=is adequados. mesas receptoms e apumdom.s, ,:,arta2.CS comendo 
orieotação aos elei10res, o.lirnenta9ilo pilra os mesât!os étc.; 

IX - o fornec,imento de veiculo e motorista piinl os membros da Comísslio Espeeial e 
repr-Mertto.nte do Mirust&i.o Púhllc-0, pora que po"'lam acoml)llllhar de perto a votação e 
r,ealiu:r o trabalho de fisc.aJizaÇ!IO, efet:wlndo ru1 dílígetlclá.s necesSMias paro. Aferi 
possivcis irregularidades~ 

X - a confecção de cnlehés ou outn>s formas de ;dentificaçllo dos mesários, sccrctãrios, 
aux_il(n_res, escrutinadores, membt'os da própria Comissão Especial (nlém de outros 
servidores que atuarão em cút'âl« oficio,!, no processo de escolho), us,iim como dos 
fi$('.ms indicados pglos candidalos, 51e8Uindo modelo padrão pnwiamenté ioprovado., que 
d-llo ser a l.odo.s dlstribuidos com, a anlcccdencia devida.; 

Xl - a definiçllo do nCunero máximo de flSCllis dos etmdide.tos que poderilo acomp,inbe.r 
os trabalhos de vowçilo e epnraçl.o , como fonna de evitar aslomeraçllo, com a previsllo 
de que,. em sen.do riccess.'lrío, haverá utod'iz:io" entre os mesmos; 

XII - a oosis,,açllo de servido•es para i;tu.á.t nos locais de votnç!lo e apuraçilo, oricntnndo 
e lei t,ore.s e p restand.ó apoio ã.dmi.nistra.tivo aos mc:,ãrio$. Q$Cru1:iondores e à pl'Ópcia 
comissão Especial,. 

§ l". Para o adeQ~O dcsc:mpclÚIO de 11-uw; utrlbuiç<les a Comjs.--.lo Especial roccbc.rá 
sessonunento tóemco, dentre 0L1tros, p,,la Proc\l<adoria do Municipio ou óralio 

cquiva.Jenta com oonhe.eím•ento em lllll.t6rio de: D ireito~ -

§ 2ª . No dia da votação, a Comissão Es-pccial pcnnanccc·ni cm rcgim.c de pi.antilo. que 
somente so cnoenará após a apu_ral'!lo dos votos e proclamaçll.o dlo resultado do proccs..w 
dee:scolbu;. 

§ 3 "". Pam fàc.ilitar o acionamento dos membros da Comi.s;sllo E(ipcci.al, seu! tclcfon.cs. de 
co;,ntato $>eirilO l'o;,n,.,., idos ru:>s inies,-.,.nte;- 4ilS Mes"s Reeep(o....s e J.,ntas Ap.,rad<>n>$. 
usini como ao ;,=presentanlé do Minis1<!rio Público. 

"rt. 10. A Comiullo Especial caviai-A ao Prcsídenle dc ead.11 Mesa Rccept.ota de Votos, 
no que couber, o seguinu: mamriru : 

1 - uma(s) lacrada(s); 

D ... lir.ta contendo o nome e o a.íunero dos candidatos habilitados •. a qual e.!da.Tá. 
dis..pon_iveJ .oos recintos das seçõe.8 eleitoru..is~ 

m -~ nos d o votaçilo dos e.leilo.res da SeÇiio; 

IV - cabina de votaç4o sem ai uSllo a énlicl&dles externas; 

VI - almofada pua carimbo, visando à coleta da impresslo digital do eleitor que não 
saiba ou o o possa BI$$ iinar; 

VII - SCObll!i para serem dfatril>uldas llQS eleitores após as l 7h00min ho:>ras; 

Vffi - cancta..oli. csíc:rográfica..c;. nu cores uul é.10'1 pteta é poa>é:l.s n~.c.õSSári_o,s à.OS. 
trabalhos; 

IX - envc:Jopc:s pàra acondicionar O.."i docu:m em.os n!llaâvc:>:s á Me..,ça; e .• 

ParAgrafo ún.lco. O material de que trata este artigo deverá ser "'n•resue ao Presidente, 
da M""a R=eptan,. mediante prot.ocolo, QQOmpunhado du relo9 o, nA q.,.;I o destinú.16rio
declararA o que e como recebeu" 111pondo - as:s..inotum (Código · - leito.mi, a.rt.. 133, § 1 ª). 

....-1:. IL Todas iíS decisões da Comlssllo Especial scrllo imediatamente comunicadas ao 
Ministério ·público. 

CapltulóW 
DASMÊSASlmCEPTORASDEVOTOS 

Art. 1 :i. Constiluirilo as Mesas Receptoras de voto.• um Pn,~idente, wn Masá.rio e um 
Seeretário e wn Suplente, nomeaadoo e convooodos pele Comlssllo Especial . 

Art. •~•. Nilo poderão ser r>omeados para compor a.s Mesas Réeaépt<>tDs de Votos; 

J - os candidatos e, seus Pftl'C:D.'ICS... cons:nnguincos ou afins., até o tcrcci.-o grau, incl ll.$ive~ 

n - o eóajuge ou o (a) compnnhdro (o) do candidato~ 

1D - ~$ pe:s.soas que noto·riomcntc estejam fàZCndo caJ.npan.ba para wtl dos candid!n.to$ 
conco-rre:ru·es: tu) pleito-;. 

rv - os eleítorcs menores de 18 (dcwitO) QOs. 

§ t•. O eleitor deve.-â 11p=cntnr ao Presidente da Mesa Receptora de Votos, o titulo de 
,.l.,ltor "a carteira d,:, identidade Ou outro d<,>currumto oficial com fotografia_ 

§ z•. Existindo dúvida qu-.o.n.ro à identidade do eleikn', o Presidente da mesa devem 
questioaâ-lo sobre os dados cons1az,res no titulo de eleitor ou no documento de 
identifiençilo, conftoàlando a El.$9i n.atu.ra do documento de identidade com aquelo feitn. 
pelo eleito , na sua presença, e mencionando na ata a dw,,ida s11scitada; 

§ 4°. A ;mpu~aç,lo da idcnti,<:lad<: do clcitor. formulada p<>r mcmlm>S dá m e....a, Oí.11 
fiscais, candidatos, Ministério Público ou qualquer e leitor. será apresi:ntllôa vcrb$lmentc. 
oo por escrito , antes de ser o mesmo admitido a votar. 

§ s •. Constará da Dia ó.$ impu;gnaçllc,; e o númcm de voto:; impugnados; 

§ 6°. Nas Mesa.s Receptoras de Votos scn1 pennitidá a flscollza.çllo de vowç.ao, a. 
formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto à idc::n.tidadc do clclto.r, 
d,e,;i,ndo ser registrado cm ata.. 

Art. 14.. Ap6.s a á.present.oçilo do eleitor para votar, o mesário dcveri Cértlfi.cm se o 
ilõme do elei1or- cons111 na Us111gem f'omécldii pelo T n'bwud Rr:gion..t Elc.i1oní.1. 

Art. 15. Após a habilitnçfto do eleitor para votar, o mesmo será encnminhndo li cobina. 
de votaçllo, devendo o mc,iârio oolhcr su.a assinatura no caderno de votaçllQ. 

Ao:-t. 16. Fica assegúrado o sigilo do voto mediante: 

l - o iso lMDcnto do elcito:r. apenas pani efeiro de escolha dos candidatos; 

D - B impossibilidade de ser acompanhado por qualquer pessoa à cabina c,kitoral , salvo, 
as hip6~cs previstas nos pani,grafos 5ª a 8" do an. 5°, desta Resoluçl'lo. 

01pltuloIV 

DAS A TRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA 

Art. 17. Compete ao Presiden!e da Mesa Receptora de Votos: 

1 - n:ccber o marerial de vota.çâo, correspondente n s•~ mC$11- reccopt.ora de votOll da
Comissão Especial; 

O - comparecer no local de volnçllo, junm.mcnte com os demnfa membros da M.esa. 
Receptam de Vot,;,,;, a .té a~ 07h(l()min horas do dia da eleição. pruu inspeção ,. 
ptep,lrúçiio de;, local, in.-;talaodo as eabtRl_lS. coroferindo e organiand'o o mate-ria! de 
vomção; 

m - estar presente no à.to de aberrara e de encermrne:nto da e.leiçilo, sal~o força maior. 
comu.niC-líado o ímpedimen,to à Comissão Especial , pelo menos vinle e quntro horas. 

antes da abertura dos trabalhos, Oú im~iatamente, se o impedimento se der dentro desse 
praro ou no curso de cleiçli:o; 

IV - afii<ar as listas dos candidatos próx.imo à cabina de votaçfto; 

V - p rovidenciar aJmof'11da com tima J)llra os analfabetos e o.s que nilo pudt:rem as.s:inar 
ex.«rcere,m o seu direito 110 voto; 

Yl - sub5thui_r umas, caso 5<:1jD necessário; 

VD - autoriza.T •OS Clc:itore.."J a v-otar~ 

vm - informar à Comissllo E spe<:ial , os fatos qtie impeçam ou dificultem o in[cio do 
processo de votillçilo: 

IX - ~olver imedilitwncntc todas à$ díficuldúdi,s ou dúvidas. qué oeorrerem; 

X - manter a ordem,. para o que poderá acio.aar a Policia M .il'i tar; 

XI - consultar a Comissllo _pedal e o CMD A soore OCQrrt\ncias cajas soluções dele.o;: 
dependerem; 

XD. - I'CCCbcr M iropu!P'açõe$ dos fisca i:i doo e11ndjdatos, con~ignand.o--as em ata; 

xm - fiscalizar a distribuição das &,enha,; 

XIV - u,lar pela presetvnÇilo das urnúS, da eabina de votação e da lista conumdo os 
nom,;s e/ou lí.pclido, e os númCT.0$ do;, candidatt.>s, diipo,dvcl n(l recinto da Séç:11.o;. 

XV - verificai- as c.redencillis dos representantes e/ou risca.is dos candidatos; 

XVI - coordenar o trabalho do mesário. seeretArio e fiscais, no intuito de organizar o 
processo de cleiçilo; 

XVII - declarar encerrada o votnç&o ã.s l 7h00min horas e determinar o responsável 
encarregado da distribui9ilo de senhO;S numeruda.s o.os eléitores presentes, re,c,olhendo 
seus 1itu los de eleitor, 

An. 18.. Compete ao Secrelário: 

l • elaborar a ala da el.ciçllo. <mde conmr/lo as impugru1ções, Oc! incidc,,re.s ocorridos "º 
curso da votação e o número de eleitores volantes; 

O - d ii.tribuiT aos eleitores, às l 7h00aún hor11S. as seubas de entrada. previamente 
ru.hricadas ou cnrimbadns. segu_ndo a OTdero numérica; 

m - cumprir as demnis obrigoçt>es que lhe for atrlbuldtt. 

hrligraro único. A ata deverá ser assinada. pelo Seerelilrio, Presidetlte e M ~6rio, oJ<!m 
dns fiscais presen,tes. 

Are. 19. Compete aos Mesários: 
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(Continua na próxima página)

C.nselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesceute de 
Sussuapara - PI 

1- identificar o eleito.reentregar o comprovante de vo1ação; 

ll - substituir o Pr,:sidcnle, de modo que haja sempre quem responda pcssoalmcnlc pçla 
o.-dcm e regularidade do p<=so eleitontl, cllbendo-lhes aú1da, as,JÍllllJ" a ttta do clci çilo. 

.Panlgra.fo ~111lço. Nllo compm-eCODdo o Presidenle atd as 07b)Omin:. as511roi,ii a 
Prc,,idênci~ Q Mc$áriQ e. 1).8. s1.1a faJbl c,u \rgpc:dimento. o Stc.Ktâ:rio Qu um dQ:, 
Suplentes indicados pcl<:> C-0<:>rdcnador 1,ocal. 

ATI. ?O. Compete "º" componente, das Mesas Receptoras: 

1- cwnprit a,; normas e pcoccdiimento eslabclecidos pela Comisslk> E..,;pcciaJ ; 

D • registrar a impu,;:nação do$ votos ap~scn13dos pelos fisc-ais na ala e procede,- a 
colheitu do voto cm sepurado; 

ffl - w,ri/foor a uma e o ma1"rial ncc~ário para a vola~o. antes do inicio da clc~o e , 
em caso de írregu.làrldâ.de. comunicar ao Min~rio P úblico e ao Conselho Municipal 
dos Direitos da C.riança e oo Aclolcscenle - CMDCA, tom •ndo as provid!n.cias eablveis; 

IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem àlribuídn.s. 

Cai;>ltull)V 

DA VOTAÇÃO 

Art. ?l. O processo de escolha será .fiscalizado pelo M.inistc!:rio Píiblíco, pela Ccmissilo 
Especial e pelo Conselho Municipal dos Direitos do Criança e do Adolescente -
CMDCA 

li t•. Podc:mo permanecer nas~ de votação, no máximo, 07 (.sete) pcMOas, entro 
eles., o caodidato ou seu físca.1/represeolúnte, mcmbr°" do Conselho Municipal do~ 
Direitos da Criança e do Adolesce.n le - CMDCA, repre8ell1.ú11te do Miniiil~rio Público, 
ulém do,;; mcmbn'>s da MC$a Rccsp100, . 

f 2". O candidalo ou pcsso11 por ele designada a representll-lo. que pOr qualquer ação ou 
oi:ni5'<iiQ venha a tumuJtwu- o u prejudicar o bom ondamen.to dos trabalhos., sc,nt 
convidado pelo Presidente da Ma:,a Roccpton • de Votos à se retirar do local. sem 
prcj ulzo da posterior aplicaçio dé ou1,;,;; Sú.nÇõe5 dccorrcntcs de tal condum. 

Art. 2?. Serão observados na votuçüo os seguinléS procedimentos: 

J - o eleitor, ao 3presenrt1.r-se na Seção e ante• de adantrar o reci11to da Mesa Recept.ora 
de Votos, deverá postar-se em fila; 

D• admitido a adentrar. o eleitor apresentará seu doeumeei.to de i.dentificaçl!o com foto il. 
M~a Receplora de Votos.. o qual podem ser examinado pelos fiscais dos candidatos ou 
pelo tep.rcsenmnte do Ministéri<:> Pí:tblico; 

nl - o componente da Mesa loca.1:izarã o cada..,_tro de elcitoTI:S da urna e no caderno de 
votoçlio o 1:\-0me do el.e:itót e o Cón.fronlílra éóm o nomé cons1unte ·no doouô1en.io de 
iden.tiücaçllo; 

IV - l'lllo havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, scré ele convidado a apor sua 
O!JsinatUCll ou impresslío digital no caderno de votaçílo; 

ArL 23 .. As ass.imll"Uni1i. dói. clt:it:orcs ii.Crllo .-ooolh.idas nos cad.emos: de vomça.o. mii (li.lã.is. 
juntam.ente com o rel.-tório íinal/o.ta ~ elei,çõ;o e o m t-=rii11 <e31W1tc ..e.-i'.lo entregues no 
loe.a.l designado para apuraçllo. 

§ 1". O transponc dos docu.mentos do processo de escolha sei:á J)T'Ovidcncia.do pe la. 
Comissão Especial ou p=oa que esta dc,signar para este fim; 

§ 2°. Cabe Conuss:w ~pedal earantir" segur .. nça dos encarrecados do transpone dns 
urnas at6 o I oca1 de apurnçllo. 

eap,tulo VI 
DA AJ>UUAÇÃO 

Art. 24". A apuração í<e:tÚ. fcilú pOr meio de uma Junto Apuradorn. cm nú:mero de 0.3 
(tn:s) membros. m.ais 02 (dois} B!J!Xiliam• por scç!lio eleitoral; 

§ 1 •. A~ Juntas de Apu7açflo J)f'occdel'$0 d& seguinte forma: 

1 • n,ccbcrilo os documc,ntos da votação, exa,ni11~ndo sua idoneidade e regularidade, 
inclu -ve quanto ao fua'ICi.OnAJ'tle:nlo liôrtnill dó. Sc:ç:iloj; 

II - receberão as uma.., e provide-nciar!ío a aberr1,.u·il! <bs- nte-s.trut.s.; 

m - •esolvetllo todas as lmpu(:rulções e m.cidentes verificados duran1c os trabalho,; de 
op wnçilo; 

IV - registmrílo todos os prôéédimentos e ocorrência... cm ata c"pccifica pen, tal. 

§ 2". Em caso de duvida quanto à vai idáde do voto, deverá ser imcdiàtru:nea1e acionada 
il. Comissllo Especial e notificado o representante do Min:is téri<:> Público. 

Art. ?!J. Conclulda a contasem d.e v,nos. os membros dú J w u:o Apumdoru. 
provi.de ncüuUo 11 cmiu&> do boletim de uma cm 03 (tre!\<} via..<J. 

§ 1". Os boleti_ns de uma sel'ilo MSmil.doa pelos 03 (trés) membros da Junta Apuradora e, 

pelos 02 (dois) B>D<iliaros e, se presentes, pelos fiscaís dos c.ndidluo;o e pelo 
,..,pre. entanto do Min.ist6rio Público. 

§ 2". Ap,...,,as QS boi etiru, die u.rna pOdcrllo servir como prova posterior perante o, 
CMDCA. 

Art. :Jo. O encerramento da apuração de uma Seçiio consistirá na cmissüo d .o bolcti.m de 
urna com os tesuhndos. 

Art_ 3,J_ CO·ncJ.ufdó. o :o.purnçào de u.mó t.Jm.D. i:= a nte:s de 5-e ,PJ:55•:U- .1.l .s-ubsequ.é:r)te, U 
cédulas se:rflo recolhidas cni c ·nvclopc e.spccial .• o qual .scrá. f-cicbado e . lacrado .• .n.sBi.Jn 
pernu:..n~nd() úUI 10 · d:t::i ju.n~ir-o d .t:=< 2.02()p $,D.Ivo $t:! hQ.,.ver ped.idQ de reeQntngem ou 
l"eél1_.1_r:':K) q1_1.qnto no sie:t• QOnteúdo.. 

Art. 32. Apuradas todas "" i,ma.s. a Comi.ssi!o Espcc.ial rcocbcni o resulto.do das 
planilhas de apuraç,ao e .., não ha.-vit.nd.o impugna,çiléS ou tccW"&OS, Au-á. a totali:mção dos 
vo·ros por cm:11dki:ato, taVnl.rido a A.t à ;,e~~ctlvA. 

Art.. 33. Re:solvld.M :t\-5 irnpu,snnçõcs a:p~ntados dw:unt.c u vomçllo .. (1 Coml:,~g 
Especial divulgará o resultado da clciçào e o C onselho M .u:nicipol dos Direitos da 
Ctilllnç:à é dQ Adotc~ nte - C M _OCA,. prõól.:a.tn.ii.r-6. o ~\.lltnd.ó d.ii e ,lei ça.o, Q.LJ.'5 ~ 
pc)S;.ta;ri,Onnenl.e p1,.1blieódO no.:i; óc-,e.80:5 oflçiai 

ArL :w_ .A,p<,s " proçlnmação d.o resu.ltndo os candidato• podc:d!.o I\Jm'""""''" 
imp1.1gnoçõcs. que scrl!o decididas pelo Oomi.ssllo Especial .. após ouvido do MiniMério 
Público. 

Po.r~,a:rafo úaico .. C,;at,e:r J'eQU.rso• do. deoi o da. Comi53'.êto Esr,coh,d :(:1.0 Con.;.c;l h o, 
Munü:ipnl ck>s Di.rci'tos da Criança e do Adolescente - cr-..IDCA. irncdia'lamcote após a 
dcci&lo. 

Art. 3'5. Os pedido~ de impugnação ,efen,nte, 8Q ,.,,.ul tado geral do. eleição ,;,u f&ce 
po<;>paganda lrreeul"r t,1e c•ndida!os devet!lo oeomor rio prazo ,.,,,k,tirno de 0 2 (dois) diM 
npó-3 n p1,1bli~9-a:o ofio:iol do t'Cl!IUJIDdo. devendo o Conselho Municipal dos Dirci toa da 
Crio.açn e do AdolC3ocnce CMDCA docidi r . cm reunia.o cxr:ro..ordínAriai cspocialmeu1e:: 
de.s:lgnada pera este t'Im, n.o p~ m6.xi mo de 0:5 (oin co) <lius, 

Parãw;r•t:'o (inko .. A <Jcçj:sllo d.o CMDCA ac:ró precedida de pa.rcocr da P.rocurodorio 
Ju.rldiica do MnnicJpio. 00m notiilcaç.D.o pessoal o Mlnist~rio Põ:bUco. 

A.-t.. 36. A pendenciA do julgamento de recursos l\ão impede a diYú.lsação do tesultado
da ""outçn:o, que dé-véri._ no e.nuu'lll:Q.~ CQ:r'l'lé.r'" .à n:~l v1,1 q1,11_1._o:to ~1 p;11~ibil.idnde d.~ 
1111.ênícçilq , 

A.-t. J;7. UtnOl v~ Jul(U>do, oo """\ITSO"- çu.be ao CMDCA dor o.mpl1> publicidodc: oo, 
n:$wWdo Cmal da cle:içl.o. sem pJCju.f:u, da rctificaçn.o das publicações Bltterionnen.te, 
ef"1>1acms, çaso nceessário. 

Capitu lo VI) 

DISPOSICôl!.S FINAIS 

Art:. 38,.,. Bm OA$0 de c;mp111tc n.a. vot ç.ftio 00 ca.ndidat.os e de :tu.plc:n.t.c is. .. isctá. co·n,!ti d.e,t'ildu
el à iro o oa:ndld~to oom maior pontmtçllo nn prova de co.abc-cin1enf.o. ~J.st.í.ndo o 
l!!!M~,te ~.en\ 11;1,ejto o 1;.ondidoto çom moi or idade. 

:rt. 39. Serão c:onsidc.rudos a uplcntc.9 dos candidato:s Bleih):S 1,od.o~ ,.,._., dema;i,3 é.andidn,to.:s 
que nlo forem c lcito:5. na ord01n doe:l"e~té de VQtitÇãQ. 

Art. 41. Todos o s casos omissos suão r...solvidos pela Comissão Espc,cíal, com C011.$Ulla 
ã Procuradoria do Município e notificaÇl!o pessoal do Ministério Público. 

Sussuapara -.PI, 29 de março de 2019. 

~a)l½l, ~a.hútík e&. ~-t.J) 
PRESIDENTE DO CMDCA 

Con...,lho Municipal do" Din:it= d■ Crian..,.. e do Adol,:,1<:énle de IHSttapara- PI 

RESOLUÇÃO o • 00~ f.2019 - CMDCA 

Di"'P<le sobre as condutas vedada-, &Q~ 

(às} candidatos (a.s) e respec.1ivos (as) 
ri.se.ais durante o Processo de Escolha 
dos Membros do{s} C-onselho (s) 'l'utela.r
(cs) e sobre o procedimento de sua 
apuroç,to. 

O CO SELBO MUNICIPAL DOS DIREDOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE- (CMDCA) do Município de Sus:suapànl- l'°l. no uso de suas 
atrib'Uições conferidas pela Lei MunjcJpol. n• 061 de 2000, bom com<:> pelo art. l 9 Lei 
Pedem! nº 8.069/90 (&l:Htuto da Criança e do Adolescente) e pé.lo ML r , d11 Re~oh.,çllO 
CONANDA ri• 170/1 4 . que lhe corife.-ern 11 presidêncfa do Processo de Escolha dos 
M embros do Conscslho Tu1elar e. 

CONSIDERA DO que o l>Tt. 7". §)º, letm "e-. da R.=luç;f[o CONANDA D .. 

170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe definir ils condutoS. 
p«mitidas e vedadas oos (às) candidatos (as) a membros do (s) Conselho (s) Tutelar 
(os)· 

CONSU>ER.A ·oo, ai1Kl11, que o art. 11. §6•, ir!cisos Ill e 1X. da Jle:;oluyllo
CONANDA n'° 170/1 4 , ap<:>nta tamt,<!m ser a t ri"buiçllo da Comi&.'lllo E leitoral do 
CMDCA. analisar e decidir, em primeím instllncia admin!Sttativ , os pedidos de 
impu,gnuçilo e outros incidc:ntc.g ocorri.d.os n.o d ia da votação,. bem como resolver os 
ca~l()!J c,mi :J:!tQ~> 

RESOLVE: 

ART. l" - A campanha dos (BS} candidato$ (as) a membros do Consclh<:> Turelar é 
permitida s<:>msnte apó$ 11 pubJioaçl'o da h sta fi nal do s(as) candi.dâ1os (as) babmmdos
(as) no Procé3sõ de Escolha e sem cnécrroda a meia nQ;tc da véspcr,n do d ia da votaçlló. 

ART. ?" - Sc:rllo consideradas cond11tus vcclad■.• ao• (às) candidatos (as) dcvidE1mcntc
babilitados ao Processo de Escolha dos membros do Co.nsclho Tutclor de 2019 e oos 
seus prepo,;tos: 

DA PROPAGANDA 

a) OfoTCccr, pr<)tnctct" 0\1 soljcitar d inheito. dildivtt. rifo. sorteio ou vonlá,&cm de 
quolqucr na:tuTcza.; 

b) Pcrturt,,u o sosseso p()blieo. oom e.lgiuarra ou abusos de instrumentos sonoros ou. 
sinui_s ucÜ!.~t:os; 
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Coosd.ho l\tlunicipaJ dos Dire;itos da Criança e do Adoh::à:ceute de Sussuapara,_ Pl 

e) Fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa ine,cpen.enre ou 
rústica possa confundir com moeda: 

d) Prejumcar a hil,;icne e a ,estétien urba.na ou dcsn,speitM postuf'l>S municipais o u que 
impliquem qUlllquer res1ri91!0 de diroi10; 

e) Caluniar, difarruu ou inj uriar qlliii,squer pessoas, bem oomo órgãos ou entidade~ que 
exerçam 11utoridade pública ; 

() Fazer propaganda de qualquer natureza, que for veic,uhu:111 po.r méio de p ichação, 
ins~ição II tinta., fixação de placas, estanda:rtes, fah<as e &$Semelhados, nos bens cu,jo 
uso dependa de ccs:silo ou pc,rrnis!lào do PO<kir Público. ou qu,e a. ele pcrto,nçarn, e 
nos de uso comum (cinema, clubes, lojas. centros comerciais, templos, ginbios, 
estúdios, ainda q11e do, propriedade privada), íncl<1stve posw de iluminaçllo pública 
e sina1;~ç110 de trárego. viodutos, pas,,a.reJas. 1xmte$. paradas de ôrul>us e outros 
equipamentos urbanos; 

g) Col= proPft8,MJda de qualquer nattue"'à. c,n rvores e nos jarmns localizados em 
áreas pflblicE>S,, bem como e:m tnwos, cereas e tapumes divi~rfoo;, mesmo q~ nllQ 
ih.cs causem da.no; 
l'u.er pcopag11;nda mediante qutdoor.,, sujeitúndo-se II empresa r..,~ponsiivel e 
canclid tos(as) à imedinm mtiradn dn pro~g,-,nda itregul1<T. 

DACAMPANHAPARAESCOLHA 

a) Confeccio nar, utili=• 011 di~tribui• por comite, candidaro (ú) ou com. a sua 
ãuto:riruç.ilõ. camiselas. chavejro.s, bon.és, canctBS., brindes. cesta bá3Lca$ ou 
quoi~uer outros bens ou materiais que possam propo,-cionar vanl;ll,gem ao (à) eleitor 
(a); 

b) Realizar showmfcio e cvo:oto óSSemelhado para prom.QÇ!lo de candldntóól (as), bem 
como apresentação. remunerado ou nllo, de áttÍSUl$ com a finalidade de animar 
cq,n1icio ou reuni.ão de cilmpánhà; 

e) Utilizar triM eléll'icos cm campanha. exceto para a sonori:taçllo de nr,(lnei,Q de 
comJc.ios· 

d) Usar sm,'bQlos., fruscs ou ims.gens, associadas ou semelhantes ás empregadas por 
órgjl"o de gQvemo, empresa p í;blica QU SQCiedad<, tJe OCQnomia mi~ta; 

e) Efetwlr qualquer tipo cJe P881'ITl""to cm troca de espiiQO pútl} a veiculação de 
propa81',Dda em bcn,; !)llrticuJBTCS, cujú =ü.o deve ser espontânea e gratuita; 

f) Contratar ou utíli2ar. rundA q,ie em resimo de voluntariado, de crilll>ÇúS e 
udoles=ntes para distribuiç.ll<:> de material de campanha em vias públicas, 
residências d.e eleitores e c.stnbc1cciment.o:s. c:omuo.iajs. 

NO DIA D O PROCESSO DE ESCOLHA 

a) Usar llito-f'alantes e wnplifi~ores de SQl'YI QU f)J'O:u>Qver comlcio ou Córreó.ta; 
b) Acregimentar e leitor ou fazer propaGDnda de boca de umn; 
e) Até o tb'mino do horário de votação, e<;>ntribuir, de qunlqu,ct forma. Pilf'8. 

llgiQm,eraçilo de pessoas portllndo vc:,,1wírio p1uhl'>lliudo.. de modo a ca.:i:acmrizar 
manifcsluçilo coletivD, eom ou sem. utili~o de vclculos; 

d) Os próprios c1u1didt1tQS nll'.o P<)denlo fomece,r aos (às) eleíron,s (os) lmmpones. 
podcDd.o solicitar a tc:rce.iros, ,ned.iónte registro de iwtomõvcJ e responsável à 
Comissao Especial antes da data prevista a clciçllo; 

e) Do.ar, ot:e.reoer, prorneter ou entregar ao (à) ele;tQr (a), cQm o fim de obter-11:te o 
voto, bem ou vantall(::,;n pcs,;oal de qualquer natureza. inclusive einpceso ou fünçl(Q 
póbllca. d.,.,de o ;cgisUo de candidatura até o dia d.a eleiçllo. incllL,ív,:: (captaçilo de 
surrágio); 

() Pudroni=r, nos trabalhos de vomçoo, o ve.sruúrio dos(as) seUiS (s,u s) cespeetiv~ (as) 
fiscais. 

DAS P :ENALO>ADES 

ART. 3ª - O dcsrcs,pcito à.'< ros,a., apontada.'< no art, 2ª desta Rcsoh1çllo cumctcri:roní. 
,nídoneidade moral. debwndo o (a) candidato (a) pwlsível de ímp<1gnoçlo da 
canwdlltW"a, por c-0nú> da inobservância do requisito p revisto no art. 133, inciso 1, da 
Lei Federal nº 8",()69/90 (Estatuto dn Criança e do Adolescente). 

DO l"ROCEDIME O DE APURA ÃO DE ONDUTAS VEDADAS 

AR'r. 4 • - QmiJquer cldàdllo óu Càncfülato (1'1) p0dérl\ répn;,seoiar à Com;ssào Eleitoral 
do CMDCA eonn "'lt>clo (a) que inftingir u o.OmlM c.on.abclecida• por meio desta 
Rcsolu.ç.Ao., inslTui.ndo a n:prcscntaçlo com provas ou indícios de provas cln infruç.Do. 

P arãgrafo fuoleo - Cabe é. CQmi.ssllo Elei1oral do CMDCA regi,nrar e fornecer 
protocolo ao n:pr-escntantt:. com envio de cópi.a. da tel)l"CSCnta.çJIO ao Mini.sr6rio Pú.blico. 

AR.T. s• - No prazo de O I (un,) dia cot11ado do rec:ebimer,to da noclcia da infração às 
condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Ccmiss o Elciloral do CMDCA devera. 
in~tawar procediooe:n~ 1>dmjn_is!•lltivo pal"ll a devidtt ;,puraçílo de s.ua OCQ,:rtlncie,. 
exped,ndo-!)o notifica.çdo tu) (ll) infmtQr (a) paro que, '"" o dá$<}j(lr. spm.sonto dof"csa no 
pro= .:t.. 02 (dóis) dlíl:s Cóntado" do rééebimento dú ootifíco.çílo (mt. 11. §3", incioo l, d.a. 
R"soluç!IQ OONANDA oº 170/14). 

P•r,grafo únieo - O procedimento adminis,tra ' vo também poderá ser ins1aurndo de 
oflciQ po,la ComissllQ Elciloml do CMDCA. assim que tomar conhecimenlQ pQr 
quaJqucr m .cio,. da pri..tica da. in:fr.nç!!liio_ 

AllT. 6" - A Ccmissllo E leitoral do Cl'vfDCA poderá. oo prozo de 02 (dois) dias do 
1'!:múuo do pmzo du &fesa: 

1 - arquillllt o procedimento admin istmlivo se enléoder ailo ,:,onflgun;.da " <nfruçiiô ou. 
nllo houver provas ,"1icien1es dll autoria. noliticando-se pessoaltnenle o re))f'esentaóo e, 
o re~nhmte .. se fo..- o •C.nso; 

ll - determinar o. produção de provas c:m reunjilo dc,ignada no mà.,tlmo cm 02 (dois) 
dias contados do decurso do prl'IZO púru defeSú (on I l. § 3°. incise li, da Rcsolução
CONANDA n'" 170/14), 

§ 1 • - No casQ d<:> incisQ n supra, o representante será intimado pessoalmente a,. 
querendo . comporeoer à reunião dcsignadú e cfctUW' sustcntnç.11:o, oral <>U por escrito, 1J, 

luz da$ P".'OVDS o argumentos apresent#do• pela del!:sa; 

§ 2• - Após a manif"cstaç.lo do representante, ou mesmo n.a aus.a::nci,a dc.~te. senl 

facultado ao ~reseMAdo a efelUAI' iu.1s1en1Ação, oml ou por escrito, por si ou por 
defen..,or co.nstituído; 

§ 3• - Eventual ausência do represenmnte 011 do represenlndo nll:o impedem a realização 
da reunião o. q ue se refere o inciso II s upra, desde que tenham s ido ambos notificndos 
para o atQ. 

ART . .,. - Finalizada a réw,,ião dcsi.(l,Dada para a pwduçllQ ·das prova$ indfoada.$ pelas 
partes, a Comissão - lcitom decidirá, fundamentadamente, em 0:2 (dois) d ias, 
notificando-se, em igual pruzo. o (a) representado (a) e. se o caso, o(a) representante, 
que lcrilo lnmb«!m o mesmo prazo paro interpor recurso, sem eleito suspensivo. ,1 
Plenllria do Conselho Municipal d05 Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11. § 4", 
da Resolução CONANDA nº 170/14). 

§ 1• - A Plenária dQ CQnselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
decidirá em 02 (dois) diM do término do pmzo dll interpo;s;içilo do tCClll'$00 reunindo-se;. 
se preciso for, extrnordinllriamente (art. 11, ~ 4". da Resol.,_,iic:, CON'ANDA li" 170/L4t 

§ z• - No julgamento do recurso será oooe?Vlldo o mesmo pcocedimeoto indicado no art. 
6". §§ l" a 3" da presente Resolução. 

ART. 8ª - Caso seja cassado o registro dacandidnruro, em havendo tempo hábil, o nome 
do caru:lida1,o eüsado será excluído dá cédula cleiu,1nll ou da p,0~1:nação da \1mo 
e letrõn,ica. 

Par4grafo ún,ico - Em nãc:, havendo temvo hábil para cxc,lusllo oo oome do candidato, 
cassado da ob;lula eleitoral ou da progra1n11çl(o da uma eletrônica. os votos a e le,, 
porvemuni creditados serão considerados nulos. 

ART. 9" - O ( A) rcprc:scnlante do Ministério Público, tal qual dctrnnina o art. 11. § 7°, 
d.a Resoluçl.o CONANDA n• 170/14. deverá ser c,ientificado de todas as decisões da. 
Comissão .E:leitoml do OMDCA e de suo Plenllrio, no pra= de 02 (dois) dlos de SWL 

prolaçllo, 

AR • 10 • Os prazos previstos no an. 3° seguirão a regra do art. 172 dQ Código de: 
Processo Civil (Lei l'ederal n• 5.869, de l 1/0J / l 97J), ou seja, realizar"sc-ão em dias. 
úteis, das 06 {seis) às :20 (vinte) horas. 

DA PIJBLlC CDAOE 'DESTA RF.SOL ÇÃO 

ART. lJ - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munJcipes 
e candidatos (as). ela devenl 1er ampla publicidade, sendo publicada no Diári.o Oficial 
do Municipi<:> ou mci0$ equivalentes, albn de ser afi>rnda em lOCllis de grande aeessQ ao 
públioo e noti'cw.da em rádios. jornais e outros meios de divulgaçllo. inclusive e se 
l)Q:.slvel. pela Inferne(. 

Par6,grafo ÚDKlO - O Con.selho Municipal d<;>$ Direitos da Criança e do Adolc:scente 
dara ampla divuljlílÇlo doa tclefoDCS, endereços c, lsnõnicos e locais onde pod.era:o ser 
encruninhadas de.nllncias de vfol.!!çilQ das rq;ras d!:: cam partha; 

ART. 12 - A fim de que os (as) candidatos (as) não a.leguem desconhcoimeoto do teor 
desta Resolução, a Com:iss:lo Elcil,orol do CM_DCA furâ nrunião com eles (as) cm 02 
(dois) momentos do Processo de E.-.colha dos Membros do Conselho Tutelar. 

a) Antes do início da campanha, tiio logo seja publicada a relação dos (os) candidato.~ 
(as) inscritos (as) e consideratlós (as} habilitados (as) - art. l l , §§ jO' e 6°, da. 
Resolução CONANDA n• 170/14; 

b) No véspe,ni do dia do vOlllÇllo. 

Par4p-afo úaico - Em cada uma dessas reuniões será lavrado Tenno de Compromisso 
assinado por todos (as) candidatos (as) a Mémbtos do Conselho Tutelar e integrantes da 
Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resolução sede> 
devidamente respeitadas, sob pena de ímpugooçllo dn cnndidatwa (art. 11. §6". iuci40 l 
da Resolução CONANDA o" J 70/14). 

SUSSUPARA-Pl. 05 DE ABRJL DE 2019. 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

ifh,,:o 4',b,·, k & 4')1A4 Lj) 
0 a GabrleÍa de SOU$0 Leal 

CONSEUIEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA C RIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Laise Maria Campos Lima 

:rílouLn Y<iilhoJI~ ~ 4>~ 
Maria Rubcrlândia Araujo Luz 

~to lMJ~Jbtof) 
Maria Él.iana Leal 

Francis= Ronaldo Leal 

~ -. -1- .J~á.o»i)~ 
Maria da Conceição Leal c.;e -;ó~ 
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SBGU ' DO TERMO AD ITIVO AO CONTRATO CBLEl3RADO P E!LA 
PRBPBrnJRA MUNICIPAL DB STMPLÍÇIO MENDES E P BLA B MPRE!SA 
HTJM13BRTO MAURIZ ALVES AUTO MllCÁNICA - ME. QUB TEM l'OR. 
OllJETO SERVIÇOS ME ,._NI OS PARA A FR()TA DA PREFE IT\llU. 
€ SUAS SECR&TARIAS. 

CONTRATANTE! O municipio de Simpli<>io Mende-, CNPJ nº 06.553 .952/0 001-19, silu.ado
na Pmça Dom ExpodilQ LQpc,;. 1;10 - Çentn;,. n:pro61,-n leod.Q nc,jlC alo wr (IICll profoito. o Sr. Heli 
de A.rs.újo M oura Fé. com com_pct~ cia po.m n.~in.ar amtmto51. 

ONTJlATADA : IJUr.UU!:IUO MAUIU2. AI..V.ES AUTO Mialô.CÂNI A - !l;lll:, inscrlla oo
T'J !001:) o ~• 27.2(),,ASSl(l(l()J . mi. gajle,d,a na R.,a BIias P<erelra do $ou, e, n" 18, Ralrn;, Vlla 

IIIBl>el, Simp11c o Mendes- PI. 

Os CO'N'TR..A. T A.NT.ES t.Úlü, an1:n;1 toel Ju:<IO e. RVcnÇi:1.1__:lo.,. e eulcb.l;b(1'1 o prL!~til~ t t!rTOC_>
(tdJ tiv-0 (10 oontn)•o que· tem oo·mo ori,gem a "fomttd.n de Preço 11 fl- 007/20 17 do Proecs...."'°' 
Adminj:Jilrtltivõ 013/20l7, 8ujcitã.ndo-~c mi pãr\C.!i oo on:lcnam.en1.0 j uridioo vj,g,enlc::, e: U 
ugniutcs c.l6ust11 ; 

CLÁUSULA PRJMElRA - DO OBJETO 

1. O pn:scntc termo aditivo 1cm oo.mo obje10 n E'RORROOAÇÃO da vigencia do-
Contrato ftroW;lo entre 8'l parle$. 

CLÁIJSU'-4. SXGUNDA -DA PRORROGAÇÃO 

l- Pc lu ,[1.fe,l.4;ul:Q l.l;ttl)O ud_jt.i.\lV, {iç-a. p:rntT08,Hilht ,1,1 v ig ,0:,-11;(~ Ct'II 12 JXIÇ! ~. a,. Qt)II 

da data de IL"'la inaturu do prcsoauc tCTlTh.1. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

1 . l"ic:wn rntificodu as dcmoi!I clâu,;ulos e condiçõc,; cslnbclcçidwo no contmto-
inicial. firmado coiro ns parte5. 

E. para flnn"".a e val idacL> do que íQi pactwldo. lavmu ,sc o pn:,icntc termo 
a41li>'Q orn ()2 (~) v1a , 4o lguo] teor e íoffYla. pom que suruun um !16 oA>Ho. 8/j q ual8. (le!)OIS 4.,, 
lidas, oão as•inada! pelM represenlante,o das p artes, CONTRATANTE "ÇONTilATADA. e, 
pclRR 1ClStcm.unh&.,: abaixo. 

S.implioio Mende,, e,n 02 de, abril dt> 2019. 

H ~li de, Aníújt) M.(JW'II .Pê 
Pn:ít:ilu Munj,uipBl &; Siruplh:io M end.cli 

UVMTITIRT() MAl}nTZ ALVl'l(l A1,Tl'O Ml':CANT A • MTl 
CNP1 N" l7.W5.<155/000l-08 

SEOUN IX) T'll:RMO ADITIVO AO CONTRATO CE 8 BR,ADQ PELA 
1"RE;FErT1JRA MV I ll'AL O B S IMl>Li I M ENO!!.S B l'ELA BMPRESA 
11:VA 00 13ARRO OA SI V A 113674 :i23 1S, Q UU T EM POR O IJJETO 
SISRVIÇOS !\11!:CÂN ICOS PARA A PROTA l)A PRI;:F(!:IT U RA i;; SUAS 

l!CIU'.T AIUA.S. 

CONTRATANTE; O mu-niclpio d.e S impUcio MiL-ndcs, CNPJ nº 06 .. SS3..9S2/000l - l 9-_ s ituudo
m • ·~ 'D(nn l?,q:,cdiLt.1 l,.o,pc;:tc,» 80 - •CQ:nlr'\.'l, ~LHdo n wae .mo 1:>0r to.:iu pn:fciao. o Sr. Ha;l i 
de Am-(üo Mo·ura Fé-. com oom~noio para a&.."ijnnr oonlnl.to.'L 

<)()N.fRA•l'ADA : EVALDO BARRO$ l>A SLLVA l,l:J674-322315. ln.;,crila nQ Ç t>J ...:,1, o n~ 
1 ij ,333.6:H/0001-98. çom •""" mo Ru" Somo,; Dumoul, ..rn•, Bwiro .Novu Ci<loi<k, Simpll<>io
MoilA-lo.s•-f,J. 

O. C ONTRATA BS t ,!,m ,ntr,, ol Jusio e ave:i,ç,uto. e, e,ol.,t,n,n, o p,.,.onle tormo
uditivo uo contrulo que tem como orlg,cm -ti1 Tomudo de Preço n.., 007/2017 d.o Proocsso 
Admini8tnuivt> OJ)n.{)17, 1<oujeit.11.n(k,-:se UM r a rt.e;; Dó 1,_')rd.énttmt;inl() jur fdiC<J vigente,, é a}.s 

sc~ntc.':8 cláusulas: 

l , O presento termo oditivo t;,m como obj.eto u PRORROGAÇÃO do Yig~cio do-
Cón1.n,10 firtnõdo Cn-1.re ó., pó,rti:s. 

CLÁ S SEGUNDA-DAPRORROGACÁO 

1. Pelo p resente t.cnno· 11diti.vo. ÍIC8 prorroguda u vi&i!nçia. cm 12 m .CtJCs, 11 o;mtar 

d.o dulo d o Witilinutum. do prc!M.."D.lo termo. 

CLÁ SULA TERCEIJtA - DA RATIFICAÇÃO D.AS CLÁUSULAS 

l . Ficam m tj fiendas as demais cláusulas e oon.dioõos cstabclccidns no cootnu 
tn i,oiad. fi:_~ enL:rc ns purtéSõ. 

E. ~ tirmc:Zl,l. e vuJidad,ç do QuÇ tm (fflci;:tuudo. lu.vrou,.. ·e o prçs,;ntc tc:rmo 
111i1.lítívo, LSí'n 02 ( ês) ví&"" do igual Wt>t' e 11:,:m:lii!t,. fNStn qu.c ~UflJ:úl'í um M(:, ufoi to~ a~ qual~ d L'fMl'ÍN d -
lidua. SOO ü.'i8in00lm:i- p e.b n.'"Pn;~nwnt~ dwi: J)Ul1ictii, CONTRATANTE: e CONTRATADA1- c
[M!ln.~ t.e,jilen,u.nlli&S nbo.i1to. 

Simpllcio Mcnd.es. c:m 02 de õbrtl de 2019, 

Hcli de Arnú.i<> Mourn F6 
Prefeito Munici1><1l de Simpllcio Mcoclcs 

EVALDO BARROS DA SILVA 836743223IS 
CNPJ Nº l 8.333.631/000 1-93 

SEOU N OO TBRM ADfflVO A fRATO BLl!BRAOO PBLA 
PREFEITURA MUNICIPAJ. DL! SIMPLÍCIO M ENDSS E PELA EMPRESA 
Mil. TON RAUL DOS R'.EJS • ME, QUB TEM POR OBJE.TO !'IE RVJÇOS 
MECÁ roos PARA A FROTA DA PREFEITU RA E SUAS 
SllCMT ARIAS. 

C ·ONTRATANTF:.: O m un ié'ipio dé Simr,Helt', M'-end.e!i!, CN'.,..PJ n,6 06.SS3-9.S210001-- 19, :t1i tun(lc> 
n.o Prnçn Dom Expedito Lopes, 80 - Centro. "-'P"-""-'?llado nc,rl;, 111<> por acu prcfrilo. o Sr. Hcli 
de Naúj o M ow-a 1"6, cnm e<>J;Y>petênoia pata u~l ""' comral:0$, 

CONTRATADA; J\IILTON RAUL DOS REIS - ME, in!<crit.. no CNPT sob o »~ 
12,3!)11,870/0001-40. ~;ada l'La Av. Miguel CriJ,pim .;lo Araújo. n• 970. Baim;, CentrQ 
Simpl icio Mmdcs-PI. 

~ C ONTR.t\.··rANTES t tlm ~tn= ~i ju~,o ~ uvc.nQll,do,. e ~ l'\..sbrum o ~cn1~ tcrmo
.1111.lítiVl"Jo uc"1 unntmto quo LúJl::11 como or{geon .a T.-•u -rud1t do Pro'911o n'° 007/2{J1 7 do Prtx:;(!Nst:,. 

Adminietmtivo 013/2017. "'ljcitnnclo-sc ,.. pt\ltc,; oo ordcD11IDcoto jurldi<:o viacntc, e t\li 
l'ilCgn5nt C8 dáu,l'ulas: 

1. o ,-,~1tQ hzrtoo udi "vo ·tem Qo ttMl OtljL.'11.~1 a rlt.Olt...BJ 
Co.nlralo firnudo entre as pRrt-cti. 

!'fEGONDA - OA PRORROGAÇÃO 

1. Pelo p~cnkl t.cn:no adlt.lva. flc.a p.m troi,GB,d.a a v]gi,n.cJa -cm 12 tn,d~A. a oontar 
da d.illta de 8$8inan.u•;a d.o pr.!$4:itté t-t=:l".fttO. 

1, Ficam rattl1C8da~ a ~ demais cJA~ula,o e eondi<;O"'I ~ tabdccidllól ru.> c,ontrlito, 
inicioL finnndo entre t\& portciil. 

H. po.rn nnnc.7..o. o validade. do que foi poctuod.o. lavrou-se o p:r~CJJ t c lermo 
aditivo e,,, 0 2 (1ras) vi,;, de ia,,,,l lé(,r e fôrttw, ~ (l\le """""' ""'~ó efei to, as q_1.Uói~. <l.CJ?OiS ele, 
lidas. 6llo assinada,; pelos rcprcscnUUlt"" das partes. CONTRATANTE e CO !TRATADA. e, 
pt:IUS t(.~ L,'"ID~ 11tmi~o. 

Simpllcio Mendes, om 02 de abril de 2019. 

Hcli de Amójo Moum ['~ 
P:rt:( ~ 1,0 M_unÍ.C·Íp1:1I -c.1.c SimpUck> M~é:s 

MlLTON RAUL DOS REIS - MB 
CNPJ N v l 2.39ll.~70/0001-<I0 

.,,. '7' .I . . 
~~- ;f-'\ ~ / ;;: CONSELHO MUNICIPAi.. DOS DIREITOS DA C~ANÇA E: DO 
·,• ~ ADOLESCENTE - OMDCA 

- Cri■do p<>I■ lel n" 867 de 20 <I• abl'[ <I• 1998 

1:LE:IÇÕES UNIF:ICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N" 01120111 

A PRESIDENTE DO CONSELHO IMllJNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SIMPÚ CI0 MENDES-PI , no uso da alribuiçao qu,. 
lhe é conferida pelas Leis Munlcpais n• 8571'98 e n• 99212012, toma p-Obllco o p<esent .. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Oata Unificada para 
membros do Cons lho Tutelar para o quadriênio 202012024. aproYa<lo pela RESOLUÇÃO 
N-01/2019, do CMDCA do munlcipio d8 Sirt'IPIICio Mendes-PI. 

1_ DO PROCESSO DE ESOOLHA: 
1.1. O Proc:esso de Escolha em Data Unificada é d iselpllnado pela Lei n• 8 .069190 
(6$tatuto da Criança e do Adolt>aõênte). Reaoluçllo n• 17012014 do Conselho Nacional 
dos Direitos da C riança e do Adoleaoente - CONAN0A, assim como pelá1i Leis MuniCis:,a is
n• 857198 e n• 99212.012 e ReaoluçAo nº 0112019, do Con-iho Municipal dos Direitos da. 
C riança e do Adolescente de S impllcio Mendes, sendo realizado sob a MSponsabllldede, 
deste e flscaUzaçao do Mlnistiino Público; 
1.2. Os membros do Conselho Tutelar serAa escolhidos mediarlle o sufrágio universal. 
d treto,, secreto e rawttall110 dos el8itOMS do muniOlplo, em 06 de OQtubfso de 20111. sendo 
que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorreré em 10 de J•n•lro de 2020; 
1.3. Assim sendo, como forma <18 dar inicio, reg,;1,,unentar e dar ampla lris<bilidade ao, 
Prooesso de Eseorha em Data Unificada para membroa do Con..-lho Tutelar para o 
quadriénio 2020/2024. toma públlco o presente Edital, nos seguintn termoa: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.1 . O Conselho Tulelar é órgão permanente e autõnomo, nao jurisdic ional, encam,gedo 
pela sociedade <le ze lar pelO cumprimento dos d ireitos da criança e do Adõleso,,nt&, 
sendo compoato po,- 05 (Cir>co) membroa. eacolhidoa pela comunldll'do IOCIIII p ra manclalo 
de 0,4 (<lU tro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo proceeso do escolha 
em Igualdade de escolha com os demais prwtendo11nto11s: 
2.2. C be aos mombros do Conselho T1.11Blar, agindo <le fonna col&giada. o exerckio das 
atrlbulçOes contidas nos art, 18-8 , par. ~nloo, 90, §3º, inciso 11 . 95, 131 , 138. 191 e 194, 
todos da Lei nº 8 ,009/90, observados os de11eMS e 11a<IBQOes estabelecidos por este 
0 ,ploma, assim como pel8s Leis Munk:lpals n• 85711998 é n• 99212012; 
2.3. O present Processo de Escolha dos membros do Conselho Tulelar do Município de 
Slmptrç lo MendH 11it,1' pr-nçher -. 05 (otnco) v119a1, exlatentes no oot&giado. aasim 
como para seus raspectivoe suplentes; 
2.4. Por for9" do disPOIJtO no art. 5º. ir,oiso li. da Resolução n" 170r'2014. do C0NANDA, e 
candidatura deveré ser Individual, na.o ~ndo admitida. a oompoêiçao de chep-. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS C.-.ND.IDATOS A MEMBRO 00 
CONSELHO TUTELAR.: 
3.1. Por forçado disposto noart, 133, da. UtJ n• 8 .069/90, e doArt. 20. da Lei Municipal nº 
857/98 e Art. 8" da Lei Municipal n" 992/2012 os candidatos a membro do Conselho 
Tut~lar devem p reencher os S<!lgUintM r'é(Juisitos: 
a) Reconhecida idOOédade moral; 
b) ldede igual ou superior a 21 (11inte e um) anos; 
c) Residir no municlpio hé mais de dois anos; 
d) Estar quiteG cc;,m as obrig~s eleitorais e no gozo de ~ us direitoa :pollticos; 
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~~ t -\'1 J /~ CONSELHO MUNICIPAL DOS 0IR:ElTOS DA CR:IA.NÇA E DO ,,e~ ADOLESCENTE-OMDCA 
-----••- Criado peta lel n" 857 de 20 de a:brl de 1!1911 

•) Estar quites com aa obrigaçõea miliblres (para candidatos do sexo masculíno); 
f) NII<> \<,r aido penalizado com a de6liluiç!lo dB fu~o de ffl(tfflbro do Conselho Tutelar, 
nos últimos 05 (cinco) anos: 
g) lnslruç;ao oq1,1ivalenle ao E.nsino Médio Complolo 
h) Comprovado conhecimento da Lei 8.069100. 

3.2. O proenchimento dos roq1,1isito5 logais deve er domons,!rado no ato da candidatura. 
3.3 - A verif:IC&Çllo do preenchímenlo do crttér o d♦ comp<ovado conhecimento da. Lei 
8.069190 oper -se-é em conformidade com Resolução a ser &xpedida pelo Conselho 
Municipal dos Dlreltos da Criança e do Adolescente 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 
4 .1. O.. rnembtôà do Conaelho Tutelar exorcerêo suas atividades em jornada de 40 horas. 
semanais.. 
4 .2· O expediente de trabalho aen!o de 08 horas diãri-. de 5egunda a sexta-feira, de 
08:00 às 112:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. Haverà plantão noturno e nos finais de, 
aemana e feriados. CO'm regime de escala a aer definiido pelo Conse1ho Munlc f,pal dos. 
DimltOà da cnança e do Adolescente - CMDCA. 
4 .3 . O valor do vencimento 6 de 01 (um} salârio mínimo na.cional, conforme previsto ern 
Lei Municipàl, lhe$ Gén&:> à.inda assegurado o direito a: cobértura pravidenci.éri,,, com 
des<:onto para a previdência social, férias anuais remunerada&. acrascidas de 1/3 (urn 
torço) do velor da remuneração mensal, que seré concedida medi,,nto e5C&la a ser 
definida pelo CMDCA. Licença Maternidade e licença Paternidade. 
4 .4. Se eleito para integra, o Conselho Tutela, o servidor municipal , poderá optar entre o 
valo, da remuneração do cargo de Conselheiro ou o velor de seu" vencimentos, f"icando
lhe garan1idO!J; 
a) O retorno ao cargo, emprego 01,1 função q-..e exercia, assim que findo o seu mandato; 
b► A contagem do temPO de serviço para todos os eli ltos legais. excoto paru. promoçlo 
por merecii:nento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 
5.1. Serão impedidos de servir no mesmo Con9elho Tutelar os cônjuges. ,companheiros. 
ainda que em uniao homoafe-tl\ta,, ou paren18s em linha reta, colateral ou por afinidade. al:éo 
o ten;,ein;, grau, ínclu&Í\le, conforme previsto no art.140. da Lai n• 8.069/90 e art. 15. da 
Resolução nº 17012014. do CONANDA: 
6.2. E.>lis1indo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e qu .. 
obtenham VQtação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros IUgarea. 
con=tkle<"OM!ae,á eleito aquele que WBf' ffl8ÍOI' v,;,ú>ção; o candidato rem!lnescente e,eré, 
reelaasifieado como seu suplente fmedlato, assumindo na hipótese de vaclíncfa e desde 
que não exi• impedimento: 
6.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tu lelar em relação à autooidade judiciéría a 
ao repr sentanto do M!nh,téric P{Jbflco com atuação na Juatiça da lnfAnâa e da Juventuda 
d.a mesrria oomarca; 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL: 

6.1 . O Conselho Municipal dos Direitos da Crian,;:u e do Adole&Oente instituirá, no p~ 
de 10 (daz:) dias. a contar da publlcaçao do presente Edital, uma Comissão Especial de 
composição paritÁria entre representantes do go,..emo e da sociedade c:lvll, para a 
o,gan~çAo e conduçao do presente Pro011sso de Escolha; 

11.2 . Compete à Comissão Especial: 
•) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade é relação doe 
candidatoa in3Critos; 
b) Receber aa impugnações apresentadas contra candidatos que nllo atendam os 
requraitos exigidos, tomecendo protocolo ao ,Impugnante: 
e) Notificar os candidatos imptignados. concedendo-lhes prazo para apresenta9&0 d& 
MCUJ'SO' 
dl) Deoidir, am primeire instãncia administrativa, acerca da impugnação daa candidaturas. 
podendo. ,ie ne-cessârio, ouvir teatl;!lmunhas evl;!lntualmente arroladas.. detorminar a 
Junlada d documento,i e a reali.uu;tlo de 01.1!Tas diligênciH; 
•l Realizar reunílo destinada a dar conhecimento formal das regras da cam,panha aos 
candidàtos consld.erados habilitados ao plaito. que finnarão compromisso de respeità-tas. 
sob pena die indeferimento do regislro da candidal\Jra, a.em prejuízo da impr»içao das 
sanQOes previstas na legislação local; 
f) Estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constituam vlotaçao das 
,egras de caMpanha por parte dos candidatos ou à sua o.relem ; 
g) Analisar e décidir. em primeira instanoia administrativa. os pedklos de linp~naçao e 
outros incidentes ocorridos no dia da votaçllc: 
h) E&colher e di\lulgar os locais de vo1açao e apuração de votos ; 
1) DiVulgar, Imediatamente após a apuração, o resultado of,cial da votação; 
J) Notificar pé$SOSIMêf'lte o Minlsh\rto Púl:>1 co, com a antecedência devida, de todas as 
etapas do cel'tame, diaa e iocaill de reunião e declsOe• 10madu pelo colegiado; 
k;) Divulgar ampl-nte o pleito à poputaçao. por melo do CMDCA e dio Poder Executivo, 
estimulando ao màximo a participaçAo dos eleitores. 
8.3. OI'$ decisões da Comi&&ao Especlial caberá recurso à plenéria do Conselho Mun cipa1 
dos Direitos da Criança e do Adole&cente. que se reunlrll. em cuàter extraordinério, ·para 
declsao com o mllximo de celeridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
7.1 . O Processo de Escolha para membros do Conselho T!R lar observara o calelMtllirlo
anexo ao presen~ E;.dilalc, 
7.2. O Conselho Municipal dos Direlt06 da Crl.ança e do Adolesoente. no uso de aua 
alribuiçõea, faré publicar resol1.1ç(ll;!ls e/ou editais aspecllleos no Olé.rio Oficial dos. 
Munielpios a na. piglna do Portal da Transparência de Simplfcio ~ ndies para cada uma 
das fases do processo de escolha de membroo; do Consello Tutelar, dispondo &01:>ra: 
a) Relação de candidatos Inscritos; 
b) Relação preliminar dos candidatos 000$iderado. h.,t,ililados, apôs a ané.liGe dos. 
documentos; 
e J Rfllaçao definitiva dos candidatos conaid erados habllltados, a põa o julgamento de 
eventuais impugnações: 
d) Locais de "otaçao: 
a) Resultado pre1imlnar do pi f1o, logo apóa o encerramento da apuraçao; 
f) Resultado finei do plll!lilo. ap6s o Julgamento de eventuais impugnações: e 
o) Termo de Posse. 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
8.1. A participação no presente Prooesso de Escolha em Da.ta Unificada fniciar•se-á pela 
lnscriç o POf' meio de requerimento impresso e serà efetuada no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital; 
8.2. A inscrlçllo doa candidal0<6 setli e~tuada pessoalmente ne sede da Secl'etarla 

M1.1nicipal da Assistência Social. situada à Rua Sérgio Ferrei ra de Carvalho, 8/n , nesta 
cidade, no turno da manhã das 08:00 às 11 :00 horas no perlodo de 08 a 26 de abril de 
2019. 
8 .3. Ao realltar a inscrição, o candidato devera, obrigatoriamente e sob pena de 
Indeferimento de sua candidatura , ap,_ntar original e, cópia dos seguintes dooumantos'. 
aJ Carteira de identidade ou documento equivalente; 
b) Tltulo de eleitor, com o comprovante de 110111,çoo ou juS'llficaliva da última eleiçao, ou 
comprovaçllo de pleno gozo do& direi!◊$ po"lico$ por oertidllo de qultaÇAo eleitoral: 
c) Certidões negativas cíveis e cnm,nai& que comprovem não ter sido condenado ou estar 
re$pondendo. como réu, pela pré.tica de inffaçao penal, adminls1radva, ou collduta 
incompallvel com a função de membro do Conselho Tutelar; 
d) Em sendo candidato do sexo mascu1ino. oertid&o de quitaçao com ae obrigaçoes 
rni!ite~; 
8.4. A f,llla ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionado& serà 
imediatamente comunicada ao candidato,, que poderá supri-la 11,té a dlltll-llmite Plll'll 
inscriçao de candidaturas , prevista neste Edital; 
8 .. 5. Os documentos deverão ser apresentados em uma COpia acompanhada do original; 
8.8 . Documentos digitalizados serão conak!erados válidos. desde que tamb<!lm 
apresentados 0$ originais ou exls1antes apensa em formato digital: 
8.7. Eventuais entraves à lnscrlçAo de candidaturas ou à junlBda de documentos devem 
ser imediatamente encamll'\hados ao CMDCA a ao Ministério Público; 
8 .8. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasiao da inscriçao sao 
de total respons11,bllldade do candidato (a). 

9. ANILJSE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA; 
9.1 . Encerrado o prazo de inscrt9'1.o de candidat...ra5, a Comissao Especial designada pelo 
CMDCA efetuara, no prazo do 10 (d~) dialii üteis, a anàllse da d.ocumentação exl.gida 
neste Edital. com a subeeque.nte pUblicaçao da relaçllo dos candidatos imc:rJtos; 
9 .2. A relação d0$ candld.rlo$ Inscritos e a documentação respecti,ra serao encaminhadas. 
ao Ministério Público pera clAncla, no prazo de 05 (cinco) d iM úteis, após a publicação, 
referida no item anterior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 
10.1. Qualquer cid8dão poderá raquerar a impugnação de candidato, no prazo de O~ 
(cinco) dias úteis contadOG da publicação da relaçtlo dos candidatos inscritos. em petiçao 
davidamente fundamenuida: 
10.2. Findo o pra.ro mencionado no item supra, os candidatos impugnados serao 
notificados pessoalme,rta do leor da impugnaçao no prazo 05 (cinco} dia.s, começando, a 
partir de então, a correr o pntt0 de 05 (cinco) d ias para apresentar sua defesa: 
10.3. A Comissão Especial analiur6 o teor das Impugnações e defasas apresentadas 
pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessadoe. a juntada de documentos 
e outras provas do alegado; 
10.4. A Comissão Especial lerá o prazo de 05 (cinco) dias. oontad0$ do t6rmlno do prazo 
para apre.f).811taçllo de defesa pelos candidatos Impugnados, para decidir &.Obre a 
impu,gnaçtio: . _ . . . 
10.6. Cor,cluída a anilise das impugnações, a Comissão Espeaal Iara publicar edital 
contende a relaçllo 1prellminar dos candidatos habilitados a participarem do Processo de 
Escolha em data Unificada: 
10.6. As decisõee da Cornis&llo Especial serão fundamenladas. delas devendo ser dada 
ciência aos interessados, para fina de Interposição dos recursos previstos nme Editlll; 

10.7. Das dedaões da Comissão Especial caberá recurso à Plenária do C MOCA, no 
prazo de 05 (cinco) d ias, contad05 da dala da publicaçao do edital referido no Item 
anterior1; 
10.8. Esgotada a fase recursai, a CQmiss.ão Especial fará publicar a relaça.e definitiva dos 
candidatos habilitados ao pletto, com cópia ac Ministlffio Público; 
10.9 . Ocorrendo falsidade em que:lquer infomiação ou documento apresentado, 15eJa qual 
for o memento em que esta for descoberta, o candidato será excluldo do p1eito. sem 
prejulzo do encaminhamento doe fatos á autoridade competente para apuração e a 
devida re11p0nsabilização leQ"al. 

11 DO EXAME DE CONHECIMENTO ESPECIFICO 
111 .1 . O (a)s Candidato (a}s que tiverem sua inscriçao ltlomOlogada participarão de um 
exame de conhecimento es,pecttico que será aplicado no dl• 23 de junho de 2019 em 
local a horário a ser definido e infonnado com antecedência aos candidatos. 
11.2. O (a)s Candidato (a)s deveram comparecer ao local de avaliação até 15 mfnutoe 
antes do horário previsto. portando seu cartão de inscrição. &ua identidade e canelB 
esferogréflca azul ou p.reta. 
11.3. A Comieeao &pecial divulgará a relaçtlc dos aprovados nesta etapa no d ia 
01/0712019. 
11.4. O resuHado da avaliação será alribuldo uma nota deOO (zero) a 10 (dez). 
11.5 O resultado final consistira nas notas da prova escrita onde os candidatos para 
ot,terem a aprovação deve<ão atingir a média igual ou superior a 06 (seis). 
11.6 O candidato poderá interpor recurso a Comissão Especial a partir da publicação dO& 
resuHados até 02 (do's) dias subsequentes. 
11.7 A Relaçllo definitiva será dillulgada no dia 17/00/2019. 

12. DA CAMPANHA E DA PROPAG.~DA ELEITORAL: 
12.1. Cabe ao Poder Público. cem a colaboraçllo dos órgêõs de mprenea local, dar ampla 
divulgação ao Prooesso de Esoolha desde o momento da publicaçlo do presente Edital, 
incluindo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, d fa, horário e locais de 
V'OlaÇãO, dentre outras inform~e destinadat1 a as,iegurar a ampla participaçao popular 
no pleito; 
12.2. É vedada a vinculaçao polftico-particlària das candidaturas, seja através d~ 
indicação. no material de propaganda ou lnserções na mldla, de legendas de partidos. 
políti<X>s, símbolo&. sloQans, norrl$ll ou fotografia& de pessoas que, direta ou 
indiretamente, denotem tal vinculação; 
12.3. Os candldatoe poderão dar inicio à campanha eleitoral após a publicação da relação 
d81initiva dos candidatos haMilados, pnwista no item 11.7 deste Edital; 
12.4. A pr~anda eleitoral em vias e logradouros pCJblicos observara, por an11logla, os. 
limites Impostos pela legislação elelt.oral e o Código de P•oMuraa do M1.1niclpio, garanlindo 
igualdade de CQndiçóes a todos o& candida10$; 
12.15-. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meic> 
de debates e entrellis1as. desde que não causem dano ou perturbem a ornem pública ou 
particular; 
12.6. As instituições públicas ou partic:ulares (escolas, Cãmara de Vereadores, rádio, 
Igrejas etc.) que tenham Interesse em promover debates com os candidatos deverli<> 
formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro
de Conselho Tutelar; 
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12.. 7 . Os debelás dêVêtão lér regulamento próprio. e.....- apresent.io pelos organizadores 
a todos os participantes e à Cornisaão Especial designada pelo Conselho Mun clpa1 dos 
Direitos da Criança e do A(lole$oente com pelo merios OS (cinco) d ias de anteced<!lncla: 
12:.8~ Cabe é Comias.Ao Especial supervisionar a realiulçf,o dos debat s , zelando para 
que sejam proporcionada-, igua l" OPO<Wn dades a 1.odOs os candidatos na& suas 
&)(posições e respostas; 
12:.9. É vedada a propaganda, aindl, que 9r11tuita, p<,r meio do11 velculos de comunicação 
em geral (lomel, rádio ou televisão), faixas, outdoors , camisas. bonés e outros meio,;. n(IQ 
previstos neste Ed fiai: 
12:.10. É dever do candidato POrtar-se com uroanid11de durante a campanha eleitoral, 
sendo ve<Nde e l)ropaganda irreal ou insid iosa ou que promova ataque pessoal oantra °" 
oonoorr nte.: 
12. 11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer
lOQII público ou abert.o ao público. aendo que a aglomervçllo de pessoas portando 
in-,trumentos de propaganda caracteriu manifestação coletiva., com ou sem utilização de 
veículos; 
12.12. A violaÇ!lo das regras de campanha importan!i na cassação do registro da 
candldatur ou dlt:)loma ele P0$SO do candidato respon;M!ive'I, após a lnatauraçAo de 
procedlff\ento admlniatrawo no qual seJa garantido ao candidato o el(erclcto do 
comradil61'1c e da ampla defesa. 

13. DA ELEIÇÃO DOS !MEMBROS DO CONSELHO T\JreLAR; 

13.1. A eleição para oa membros do Con"9lho Tub!tlar do Munic:lpio de Simplíclo Mendes
PI realiu,r-ae-é no dia oe de outubro da 2019. da.a 06h as 17h. oontotmê previsto no art. 
139, da Lei n" 8 .069/90 e Resolução n• 152/2012 , do CONANDA: 
13.2. A votaçao d-rã OCOl'Nlf' preferencialm&nte &m urnas elf>trónicaa cedidas pela 
Justiça Eleitoral, observadaa aa disposições das resoiUQõea aplicéveia expedidas pelo 
Tribuna! Superioor Eleito«ol e Tnibunal Regional Eleitoral• do E•tado do Piaul; 
13.3. Em caso de neeeesldade do u•o de Urnas de Lona, as cédulas para votação manual 
SEitão elaboradas pela Comissão Especial, adotando par$.mell'O$ sirnila.res aos 
empregados pel Justiça Eleil.0<111 em SUII confe~; 
13,4. NM çabines de votação serão fOO>das liataa com relaÇãO de t1omes, codinomes. 
fotos e número dov candidato$ li m$mbro do C<:>n$1!>11'10 Tutelar; 
13.5. As m sa.a receptoras de votos devef'ão lavrar atas segundo modelo fornecido peta 
Comissão Especial. nas quais serao regist radas e-,entuars lnterCO<Ténclas ocorrklas no dia 
da votação. além do namero de eleitores votantes em cada uma das umas; 
13.6. Após a identifocaçllo, o êleitor aHinará a lista de presença e proceÓierá a votação: 
13.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usara a impressão digital como, 
fonna. dê ldenlif"ieaçllo; 
13.8 . O eleitor pOdertl. -,atar em apenM um candidato; 
13.9. No caso da votação manual, v.:itos êm mais de um candidato ou que contenham 
rasuras que l'IOo l)Brfflitam aferir a vontade do elertor SElfAO anulado&. devendo Mtr 
()OIOCados em envelope s~rado, conforme previsto no regulamento da eleiçll.o ; 
13.1 o. Será também con&iderado fnválldo o votoe. 
a) ouja cédule contenl'la mais de 01 (um,) candidato asslnalado; 
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos m&mbtos da mesa de votação; 
0) cuja cédula nêo com,aponder ao modela oficia'I; 
d) que tiver o •sigilo Yiolado. 
13.11. Ef tuada II apura~ .• serão considerados eleitos os 05 (Cinco) candld:atos mal&. 

votados, ressalvada a ocorrência da alguma. das -,e,daçoes ,legal& acima r&feridas. $<,mdo, 
os dêmaia ca.ndldatos considerados suplentes pela ordem d& -,atação: 
13.12. Em caso dê êrnpalê na votaçao, sera considerado eleito o candidato com Idade 
mais elevada e persist indo o empate o candídato que obtiver maior nota na p,01111 d@. 

conhecimento. 

14. DAS VEDAÇÕES AOS CANO DATOS DURANTE O PROCESSO DE E8Cot.HA: 
14.1. Conforme pravislo no art. 139, §3º, da Lei n" 8.1)69190, é ~ado ao candida to doar. 
oferecer, l)rorneter ou entrogar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualql.Hlf natureza . 
inciusiv brinde$ de pequeno valor: 
1,4.2. Ê também vedada a prélica de condutas. abualvaa ou CIM.leaia que acarrelem 
v11ntagem indevida ao candidato, como a "boca de uma• e o tral'ISPOrta de elelto<es, 
dentre outras previstas na Lei n• 9 .S04.187 (Lei Eleitoral), pois embora não caracterlam 
crime eleltoral, Importam na vlolaçao do dever de Idoneidade mor 1 que se con&tilui num 
dos requisitos elementares das candidatu ras; 
14.,1 Os candidatos que praticarem qU81squar dM condutas reiaclonaaas nos iten .. 
anteriores, durante e/ou del)Ois da campanha, induslve no dia da votação, terão cassado, 
sou regls11'o de candldalura ou dlploma de po..tLB, sem ,prejulzo da apuraçJlo da 
re$ponsabilldade civíl e mesmo criminal, inclusive de terosiros que com eles colaborem ; 
14.4. Caber~ à Comissao Eapeclal ou, ap6s sua d lssoluçao, à Plenária do CMDCA, 
decid ir pela cassaçao do reglstro da candidatura ou diploma de posse, após a lnstauraçao 
de prooadimênto aam,nislt'alivo no qual seja garantido ao candidato o exarclcio do 
contradil.ól'lo e da ampla defna. 

15. DIVULGAÇÃO 00 RiESULTADO FINAL: 
15 .. 1. ~ final de todo o Processo. a Comisaão Especial encaminhara relatório ao 
CMOCA. que fará dlvulg;ar no Diário Ofi<;ial ou em meio equivalente. o nome dois 0 15' 
(cinoo) candídatos eleitos para o Conselho Tutel .r e seus respectlvos suplentes, em 
ordlam decrescente de votaç!lo. 

16. DA POSSE: 
16.1. A poase doa membros do Conselho Tu.lar será concedida pelo Presidente do 
CMOCA do Municlpio d.e Slmpllclo Mendes. no dia 10 d• J■ ,,.lro de 2020, oonforme, 
previsto no art. 139, §2", da Lei n9 8.0691'80; 
18.2. Além dos 05 (cinco) candidatos maia votados. tamb41m devem tomar posse, pelo 
meno&. 05 (cinco) suplentes, Ul!rnbém Qbaervada e ordem dê votaçao. d& modo a 
asaegurer a continuidade no funcionamento do 6,gtl.o , em caso da féria", licenças ou 
.-npedimentQ!l do,- litular&a. 

17, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
17.1. C6plas do presente Edital e demaia ata& da Comlsaao Especial dele decorrentes 
serão publicad-. com destaque, nos 6rg.Aos oficiais de imprensa. no sitio eletr&nico da 
Prefeitura Mu,nicipa1 da Simplfelo Mendes-PI, bem como afü<ád$$ no mural da Prefeitura 
Mu.nlcipal, da Cãmara dá V re<11dore:1, na sede do Conselho Tutelar, do Co""81ha 
Municipal doa Direitos da Criança e do Adolescente (CMOCA) e dos Centro11 de 
Referência de Assistência Social (CRAS}. Postos de Saúde e Escolas da Rede Púbflca 
Municipal: 
17 _2. Os casos omi11SOS serio AtSOM dos pef.a Comi11$ll(I EâpeOial. ObMrva.das as norma11 
legais contida& nau,; Federal n" 8-009/90 e na Lei Municipal n• 857198 de 20 de abril de 

1998; 
17,3. É de Inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicaçao de todos os 
atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em dela unificada dos 
membros do Conselho Tutelar; 
17,.., É facultado aos candidatos, por si ou por meio de r8P[8se11tantes credenciados 
perante a Comissão Especial, acompanhar todo desenrolar do pr008S$0 de esoolha. 
incluindo as oenmõnlas de lacração de umas, votação e apuração; 
17.5. Cada candidato poderá credenciar. até 48 (quarenta e oito) horas an!es do pleito, 01 
(um) representante por local de votação e 01! (um) representante para acompanhar a 
apuração dos votos e etapas prelimlnares do certame; 
17.6. Os trabalhos da Comissão Especial se encerram com o envio de relatório final 
contendo as intercorrênoias e o resuHado da votação ao CMDCA; 
17.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital ímplicarâ na exclusão da 
candidato ao processo de escolha. 

Publique.e 

Slmpllcio MendH, 02 dilt Abril de 2019. 

~'2± Prwldtnte do CMDCA 

&.díh --:i._d,, ... _:\, 
..... ' ·~ ·• CONSE.lHO IIUHICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
~ Cill)CA ADOI.ESCEfnE-CMDCA 

- •- Criado pela lei rf 857 o 20 dt abril dt 1"8 

CALENDÁRIO DE ATIV .DADES R.EFERENTES AO EDITAL W tl/2019 DO CIIDCA 
. Proc:eMO de eecolha para conatlhllroa tutelares 2020-2024 

EVENTO DATAS 
Pu:blicacão do Edital 04 de Abril 20<19 

lnserições na sede do Conselho Municipal 08 a 26 de Abril de 2019 
dos Direitos da Criança e doAdolesoente, 

na R.ua Sérgio Ferreira de Carvalho, n" 
149 no turno da manha das 8:00 às 11:00 
Análise dos requeriment0$ de tn&Ctlções 29 de Abril a 03 de Maio de 2019 

Publícação da ista dos candidatos com 06 de Maío de 2019 
inscric&!s deferidas 

lmpugnaçao das Inscrições deferidas 07 a 13 de Maio de 2019 

NotificaçAo dos lnscm.os impugnados 14 a 20 de Maio de 201,9 
quanto ao oram de defesa 

Prazo para. recurso ou Apresentação de 21 a 27 de Maio de 2019 
Defesa dos inscmos imcuanados 

Analise dos recursos pela Comissão 28 de Maio a 06 de Junho de 2019 
Esoecial 

lnterposiçto de Recurso 04a 10deJunhode2019 

Divulgação pelO CMDCA do resullado dos 14 de Junho de 20119 
recursos 

Publicação da lista definitiva dos 17 de Junho de 2019 
candidatos com inscrição deferida 

Teste de Conhecíne11to Especifico da Lei 23 de Junho de 2019 
8.069/90 

Prazo para recurso do Teste de Na sala de ~ção do Teste. 
conhecimento ~tfico da Lei 8.069J90 Imediatamente aoos o término do mesmo. 

Analise dos Recursos pela Comissão 24 a 25 de Junho 
E&Decial 

Divulgação do resultado dos rooursos 28 de Junho de 2018 

Publicação da lista definitiva dO$ 01 de Jullo de W19 
candidatos com inscrição deferida e 
aprovado no teste de conhecimento 

esoecilico 
Reunião para lirmar compromisso com os 08 de Juho de 2019 

Qlndidatos 
DivuJgaçao dos locais de votação 20 de Setembro de 2019 

Dia da Votacão 06 de Outubro de 2019 
Oiwlgação do resultado da votação no 07 de Outubro de 2019 

diário oficial dos rooniclpíos 
Posse dos Escolhidos e Suoll!ntes. 1 O de Janeiro de 2020 
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~i:'. 1-\'1 / J~ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
;~Cill>CA ADOLESCENTE -CMDCA 
--•-•-,- Criado pea. lel i:1• HT de, 20 de abril de 1998 

R .. olução N" 01/2019 

Dispõe sobre a homologação e aprovação de Ediml para o 
Processo de Escolha Unificada dos Membros do Conselho 

Tutelar do Municlpio de Simplfcio Mendes para o quadriênio 
2020-2024 e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 0A CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - QIIIDCA DO MUNJCIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI, no uso de 
suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Federal n" 8.009/90 e pela Lei Muniqpel "ª 
857198 de 20/04/1998; 

Considerando a d!,liberação do Colegiado em reooilo reallzada no dia 0-2 de Abril 
de 2019 com o objetiw de analisar o prooesso de escolha unillcada do Conselho Tutelar 
do municl,pio de Simpllcio Mendes - PI; 

Considerando ainda o disposto no artigo 5ª, Paragrafo VII da Lei Municipal nª 
857198 de 20/04/1998, no que ee l'efere às atribuiyOes de n,gulamentar o processo de 
escolha do(a)s Conselheiro(a)s Tutelaree,, 

RESOLVE: 

Art.1" - Homologar a aprovaçao do Edital ri> 01/20119 Plll8 o Procesao de Escol 
dos Membros do Conselho TutBlar do munlcfpio de Slmpllcio Mendes - PI para o 
quedôênio 2020-2024. que sef'é publicado na forma da legislaçlo em vigor. 

Alt.2" • RevoganN,e a& dlspoelçõe& em contrario. 

Art.3" • Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Slmpllclo Meneies (PI), 02 de Abril de 2019. 

~~ 0-d..-- ,4 
l) Maí#õãl'l.'ltnia Pereira 

Presidenta do Conaalho lluniçrp.1 doe ,l)ln,ito. da 
Criança• do Adoleecente- CMDCA 

~i:: i-~ [ .fJ~ CONSELHO MUNICIPAL IDOS DIREITOS OA CRIANÇA E DO 
".J! CMIJCA ADOLUCENre-CIIDCA 

- .. --·•- C:dado " 'Ili lel n• 8117 de 20 clia abril clia 1998 
~luçlo N" 02/2019 

Convoca o Processo do Escolha Unificado dos Membros da 
Conselho Tutelar do Munlclplo de Slmplfcio Mendes para a 
quadri6njo 2020-2024 e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA DO MUNICIPIO DE SNPlk:10 MENDES- PI. no uso de 
siias atribuições legais estabeleodas pela Lei Federal n• 8.069/90 e l)éla lei Municipal nª 
857198 de 20/04/1998.; 

Considerando a ResolUçAo n• 011/2019 que homologou o Edital n· 01/2019 com o 
objetiVo de nonnatimr o processo de escolha unifiêada do Con&elho Tutelar do munlefpla 
de Slmpllclo Mendes - PI. 

ConskMrando ainda o di$1)0$to oo al'tlg() 5º da lel Munlelpal n" 857198 de 
20/04/1998, no que se refere às atrlbuiii;,Oee, de regulamemar o pro<leSso de esoolha do 
(a)s Conselhelro(a)s Tutelares e da Lei Municipal n~ 002/2012. 

RESOLVE: 

Art.11º - Convocar o Proces&0 de EIICO!ha Unificado para os Membros do Conselho 
Tutelar do Municlplc de S.mplJcio Mem;lee para o quadrienlc 2020-2024, atendendo 
re<:omendações da lei n" 8.069190. da resOklÇAO n° 170/2014 do Conselho Nacl.onal doa. 
Direitos da. Criança e do Adolescente - CONANDA e das Leia Municjpaie; n° 857198 e 
992/2012. noa termoa do Ed,ltal n• 0112019. 

~•Recomendar que o Edital n• 01/2019, seja amplamente dlwlgadQ no 
municlplo alravés dos seus velculos de comunicação e outro& meios. 

Art.3" • Esta ReBOluÇllo en!ra. em vigor na data dle sua publicaçAo. 

Slrnpliclo Mendes (PI~, 02 de Abril de 2019. 

PREFEITURA MUNICPAL DE SIMÕES--PI 
EXTRATO DO CONTRATO 

10 Termo Aditivo. lnexlgibilidade n. 001/2018. Contratante: O 
Município de Simões .. Contratado: STAEL FREIRE SOC.IED:ADE DB 
ADVOGADOS, empresa inscrita no CNJP/MF sob o ng, 
22.543.734/0001-50. Objeto: Termo Aditivo tem por objeto 
prorrogação da vigência do contrato por mais 2 (dois) meses, a teor 
do inciso 11, do art. 57 da Lei de Licitações. Assinatura; 07/06/2019. 

Simões {PI)', 07 de março de 2019. 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIIPAL DE SIMÕES-PI 
EXTRATO DO CONTRATO 

1 Termo Aditivo - Pregão Presencial n. 014/2018. Contrata,nte: O Município 
de Sim!le,s. Contratado: MARIA DE FÁTIMA CARVAUIO LOPES DE MACEDO -
CNJP/MF sob o n" 02.22.2.961/0001-76. Objeto: Acréscimo de 2.5%, a teor do 
art 65, 1, ' ' b", § lg da lei 8666. Valor Acrés-cimo: R$ 8.040,00. Ass-lnatura: 
21/01/2019. 

1 Termo Aditivo - Pregão Presencial n . 028/2018. Contratante: O Municipio 
de Simões. Contratado: AMARO COELHO CONSTRUÇ.ÕES LTDA - CNJP/MF 
sob o n° 09.292.904/0001-02. Objeto: Acréscimo de 25%, a teor do art. 65, 1, 
"b", § 111 da Leii 8666. Valor .Acréscimo: R$ 44.9S0,00. Ass1inatura: 
25/03/2019. 

1 Termo Adit1,vo - Pregão Presencial n. 001;/2019. Contrata,nt,e: O Municlpia 
de Sim!les. Contratado: MARIA DA CONCEIÇÃO REIS-ME . CNJP/MF sob o nQ 
06.936.083/0003-73. Objeto: Recomposição dos valores licitados de forma a 
manter o equiHbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, 
mantendo-se o mesmo percentua,11 de lucro do preço ofertado em suai 
proposta na época da licitaçao. valor: R$ 1.526.130,36 (valor remanescente 
devidamente reajustado). Assinatura : 03/04/2019. 

m 
Simões (Pl1), 03 de abril de 2019. 

Prefeito M1.mlclpat. 

ESTADOOOPIAUI ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL 
SECRErARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ;;;;&f )• 

QESMQIOll(AQIIIIIQE.Aol,HDMCIIQG6(ÃO ·, 

Op~do~. ~T-•del'ffÇOO.n•002/2019deQll!trnfflll
objotlvod • ..i.çsoda ....._ ..,..po,ib pan •=~de....,.... por,,• PfGb\llo do~ do~ f<>I..,, 

-•-uwnlmçio-■ '~~-------

-mod<,,-àlli•• .. ~1lllllill:lLl!! ... ~~fl'IGd>lldade TC>tNdl dePW-. 
"'00V201'o~m-.,-. o~ dooffi,p,o,,dl- ~ • fttmi, il il l'tMltAa>liSTlUÇÃO -EN' • 

Oll'J: 21.341392/IIOOl·.'IQ, com Vll!or Teu! do A$ :116.11>,94 ~ 1 _ ,•Mil ml - e - O - ,_ " 

-■'1-->-

• Pmollo l,lu~ 
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ESTADOOOPIAUI - - i- · 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL ,,., ·;. 
SECRETARIA IIUNICPAL QE ADMINISTRAÇÃO 1 

'IOMAIIADENEÇONl002/2019•CJll 
OIJETO: Pl'estação de sffllços depawl'lffltlção. 

ATA DA RfAUZM'JQ QAJQMADA DfflEC0$PQ02/2P19 

/va três dias do mm de abril de 2019 no prídio da l'Nfellura a,unicipal de Stbastilo Leal, Plaul, 

reuni11-1e às ~ tlons,. o Presidenll! da Comissão de Udtaçlo jun!llmente com o ~rio e o 
membro, em at~ as d~ contidas Ílill lei 8.li66/93, para lffliZlf 05 prociedlrneob;1$ 
teliatlws a Tornada de Preço n1 002/l019:0 Presidente da (PI. abllu a SillSdo ptlblka em atendimentos às 

clsposlçOes aNllldas no edital. Em sea~ aauanbHe o compa-ecimento dos licbntes i~ 

Comp1u~ndo• sessioa empres1: N 8 PEIIEIRA<XINSTRUÇÃO - EPP, CNPJ: 28.341.992/0001-30, por seu 
PIOIM!edrio o Sr. Nlldfdo Benmdo Pereira (CPF: 045..959.943-70), restou o pmente dlevldamente 
mde11dado. o.1do comlnukllde, deu-,se 1 1bertur1 do eflvelope IXlllteAdo 05 doaJmentos dfJ 

habiltaçlo, após an"ise, verfflc:w,se que I empresa participante restou dieYldamente Habilitado. Dando 

conllrudade, procedeu-se ■. abertur1 do envelope contendo ■ proposti de lftÇOS de empl'l!SI 

disslflcadl, .ipós ~ lia, ilbillao s.aue o valor ■presenlado: 

N 8 PEREIRA CONSTIIUÇÃO • EfP 

R$ 276.1~,94 (dla.ent:os e setenta e Ris mil cento e oitenta e dnoo reais e 11CM11ta e qlliltro a.ntmis) 

Ali> contínuo, restou o ~ dasslllcaclo e vencedor do certame. AbelU I pallm IIJi5 ~ nlo 
howem~ Nadl 1111is'-Mlo 11rltlr, o Pmidente d1CPI. •~• e o membro deram por 

encerrada I sessão e detenni1111U que faue IIVl'lldo 1. presenle illa que depois de lida e achadl conforme 

vai assinada pela CDmbslo Pennanente de UcjtlÇão e o ldtlnte insente. 

' 

Sr. Nlld6do Blnvlndo Plnln (CPF: 045.959.90-70) 

ESTADOOOPfAUl - ;;- ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBA·ST. IÃO LEAL 2 . . 
SECRETARIA IIUl'IICIPAL: DE ADMINIStRAÇÃO 

ESTADO 00 PWIÍ 
PIIEFEIT\IM MllNICIPAL DE 5Eu.mA() lEAl 

EXTRATO DE CONTRATO n• 002/Z(l1'/TP-<Xl2/2019 

TOMADAM l'1IEÇOS nt002/2019, CONlMTANlE:Pnflilun Mlndp3!1,lle sima-. CONTIIATMl,11; N 8 PUE lt-.OOHSYRIIÇÃO

EJll'. Od'J: ZU41.ffl/0001·30. 0IETO: ~ de~ ~ pm~ f0JllfE OO IIECU~ OIÇa-.io-ldo 

Munldcllo nomrdct, 2019 e/< OODEVA5f; VMOl\t:mMAD0: 11$ 276.W,gf_ VIGE~ oel«lldocom o plano ele tribollc>. 

ASS!NA1'UAA: tQ/04/2019. 

m ESTADO DO PIAUI ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL OE SEBASTIÃO LEAL ;e;;;, ~ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 0 

EmiR.Sd. 

o-d• Q>l j!.Jnu""'n~ """'""•~d•Apolc, [cam1<~p...,...,.,.,todotldlapo),...,müdo .,_,,;,.ro~. om 
c:orlklrmid~• wrn ;ii Lei nt ~ • $UIS -illÍAl'6ti, pód,ttifiõfts. ptklcip n·tit o que titil~ 1, ~ te- Tomada dl
Pr- .,_ l pr ... nço ~V.$'- WOfllliif Q"°em<li!i, o l>ori l'lllr<>doo ~",_,.. do """"""---• M:sslo• 
__ , ,N 8 l'tll1:lli CONSTRUçlo • D't'. om, 2&.1•1~1-311, por""' """"1dáric o Sr. ~ 8'efWIMO F,,roir> (CP!': 
045.958.943-'IO~ ,_ o p...- dc-ldomemé ~- o.,,,do COIMlnuldildtt, ele.,...• obm>Jno <lo~ (tlntmdo"' 

dooumentm do hiblllt•~• "'6• ,,-. ...tioolHo <111• • --~- °"""' d-.monte H.lbilltodo, O•
,;,;,nlin•ld>do, ~u ... , , .-..,. do ..,.....,. C11111ffldo • pcopoot,, do i><tÇOS d, empr0$á dusJ!i<.ada, •pós ordlla obaboo 
HCUll!I Oi 'VMftl •4!Hntldo,.; 

N 8 FEREM CONSllUIÇÃO- El'P 

Ato""""""'• =• 0 p,,:oe,!te tio$$1f"w;;4Q t ~?t W oemmo. - • p,i..r. iOi l>fl .. fllfi, !110 i,o,, .. m>nift-,u,çlo. 
Olant.do--">, os!i Comissllo ,_ o l>f"'"'"' itiotdrio pon ~ par V. SI. p1r1,"' ""'"' ..,_r, Hamaio,p, • 
TOMADA OE PREÇOS •• 002/201~ • AdJ..ctlolr à-~ -..:ndedoro. 

PREPEITURA MUNICIPAL DE CARACOL- PIAUÍ 
PRAÇA 1PADRE FRANCISCO, 63- CENTRO 
CNP3: 06. 553.62200001-23 
CEP 64795- 000 

PORTARIA Nº 051/2019 

CMSPÕ15 SO&Rl5 NOM15AÇÃO 0 11< CARGOS 
COMISSIONADOS, NO MUNICf PIO DE 
CARACOL, ESTADO DE PIAUÍ, E DÁ 
OUTRAS PROVID~NCIAS. 

o PREFEITO M U N IC IPAL. o CARA COL, Estad o do Pla ... r, n o uso d suas atr lbu lç0 "' 
1 gals, com , ... icro "º$ Inc iso$ 1 li do r-t. 37, d Consfl u lçOo F d,, 1, n , 1 
Or,gãn rca do Município. 

R E S O l V E, 

Af't . 1 • - N OM AR 8 5e-l"rih O r" tll VANESSA CUSTÓDIO DA ROCHA, Ír"l $(:r'i no CPF. $,Ob 
O n• 0 4 .:L25S.4 63- 7S, para exerc:-er O earg-o de- R C PCIO N ISTA , d o M un 1c:lp10 de 
O,r,:,eol, im•do do Pl,:,ur. 

Art. 2 "' - Re-vogad as todas as dl.spo:s.l'çõ-es e m cont rá r io,. a . presente Porta r-l a entra r á 
e m ~g"Or na p resente d ata . 

Pl,J l;l~IQ U e-se, Rl:G15TR -se CUM P RA-51: . 

GABIN ETE D O PREFEITO M U N IC IPA L DE CARACOL , E S T ADO DO 
PIAU I , 25 D E MARÇO DE 2019. 

GILSON DIAS DE MA.CEDO l'ILHO 
P RE FEITO MUNICIPAL. 
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(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAut 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS"ltNCIA SOCIAL 
Avo::aJda t • d" Jand:ro, slll, Cemtro, 
CEP, 64.985.000 CNP.J: 01.612.~1-5, 
"º""' ,(89) 3564--0066 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO MU'Pl,"lci:PIO DE SltBASUÃO BARROS PL LEI 
MUNICIPAL W 0'25/2001 ALTERADA PELA LEI '033/2015. 

ELEIÇÕES UNlFICADAS PARA O CONSELHO Tll'l'ELAB.. 

EDITAL~ 01/2019. 

Duplle '10bN a abeflura do prlmdro 
P:roc:aao d ." E9eolll.a Un:lftcado para 
memb._ do Couelllo fitelar p....,_ t1 

quadrll!loJo 2028/2024 de SEBASTIÃ.0 
BARROS-PI, esta,beiecendo, atada. todo t1 

pi-oc:eao d" C9CO 11a e dl. oufn1u1 
pl"Ovtdl!■du. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIOJPAL bOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLFSCENTE DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS - Pl. no uM> 

da atribuição que lhe t conferida pela Le.i "'02.ll/2001, de 28 de maio de 2001. c,.-,,r, 

rcdnçAo dado. pela Lei Municipal n• 033/2015, ú:z publicar o prc,cnte EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO para o Prime.iro Processo de Escolha em Data Unificada para 

mcn,tno3 do Conselho Tutelar para o quadrienio 2020/2024, aprovado pelas 

RESOLUÇÕBS N" 01/2019 e 02/2019, do CMDCA local. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

J.J. O f'roces.."0 de Bsc:olba em Dalft Unificada t disciplinado pela Lc,i n:• 8 .069/90 

(BCA). alteroda pela Lei 12.696112. pela Resolu~ nº 13912010 e alterada pela 

Resol"v40 n• 170/,!014 do Con~ Nfte!omol dos Direitos da Criança e Adoleseente

OO'NANDA. assim CQmo pela Lei Municipal n• ()2512001. ~ 28 de mai.Q de: 2.001. CQlll 

redaçao dado. pela Lei Municipal ~ 033/2015, e Rcgoluç,l!cs 01/2019 e 0212019 do 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescen1e Sebastil.o Barro.s, sendo 

realiado ,wt, a responsabilidade deste e flscall2açl.o do MiniMmio P6.blico; 

1.2. Os D1cmbrus do Conselho Tutelar local serfro escolhldos med.lanlé o sufrá.sio 

universal, direto, sc:c:n:to e faculW:ivo dos eleitores do município, em dMD de 06 de 

outllbro de 2019, sendo que a posse dos eleílos e seus respectivo .. suplentes ocon>erllO 

cm data de 10 cJe J•a.efro de 2020·; 

1.3. Assim ac:ndo. como f=io de dac in!cJo, .regulamentar 11 ampla vtsibilidadc ao 

Processo dic Jwcolba em D- Unificada peca membros do Conselho Tutelar para o

quadrieoio 202.o/2024, tom.a pflllleo o PreSCl'.lte Edital. nos .seguintes tcnnos, 

2. DO CONSELHO TU'l'ELAR; 

.2.1. O Conselho Tutelar 6 ~ permanente e autônomo, nllQ juri5dicional, CflCIUTcpdo 

pela sociedade de zelar pelo cumprhnentn dM dlrcitc;,s da crian9a e do adol.,_nte, 

sendo oomposco de 05 (cinco) membt-os, escolhidos pelá populnçlto lo<:al pera mondmo 

de 04 anos, permitida 01 (uma) recondução, medíani.. novo processo de escolh1> cm 

igualdade de escolha com os demais p.retend.enlc:S; 

2.2. O presente Processo de Escolhados mcmbrrui do Conselho Tutelác do Município de 

Seba.Miao Barros v:lsa preenchei- as 05(elnco) VQg&S -i-mes o colegiado, assim como 

pera seus iespeetivos suplentes; 

2.3. P<;>r força do di!IJ;>OSlo no inciso II do Art. s• da Rcsoluçlo 170/20 M, publicada pelo 

CONANDA. a candidatu,n devem ser iDd.ivldual. não sendo admitida a composiçllo de, 

chapa,; 

2.4. O Conselho Municipal dos Direi.tos cm Criança e do AdoléSCentc deveni institui.

uma Comissão Especial Eleitoral de composição poriUria entre rcpre&entantes do, 

governo e da soeledade civil. para a real.i2:açaó do primeiro Proéé$$0 de Escolha e,n 

O- Ullllieada dos Comelheiros Tu&e!a.-es; 

2.5. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de 5Ulllil 

atribuições Publicará Edita.i$ E.$,pcé[Jicos no oi.rio Oficial ou meio equivalente para 

~a uma da$ tàse!i do f>"""CMO de e;;oolhA de con:w,lheiros tmelnres, di.spondo sobre: 

■ - A documentaçllO exigida dos candidatos; 

b - As ~l!JWI do Processo de escolha em data Unificada. contendo a.s condutas 

pc,rmitidas e ve:dadas aos candidatos; 

e - AA sanç,l!es previstas para o descw.npriooenro da$ ~ do pro,::esso de escolha cm 

daia unificada; 

d - lmpugnaçlles, m:ur.so e outras fases do Processo de Escolha em Data Unificada, e 

e - Das vedações. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CAJlo'DIDATOS A 

MEMBROS DO CONSELHEIRO TlJ'l'ELAR: 

3.1. Por WTÇl'I da dispc:,$t(, n.o Art.133, da L<:i nº 8.069/90, ah=id11 pela Lci nº 

12.696/12, e do Art. 22, da Lei Municipal N" 25/2001 , com rmação dada pela Lei 

Municipal n" 033"2015. os candidatos a membros do Conselho Tutelar devem 

ptt,cne:bcr. cutnulativaro.ente, o, ~gUinte<s re(juisitos; 

a - R~ida idoneidade moral; 

b • ldade SQperior a 21(vurte e um) 800$; 

e - Res dir no munldplo: 

d· star em dias com as obrigações eleitora.is e no gozo de seus dirojtos polltioos; 

e - Bs(ar cm dias com M obrigaç&-s mili18rCs(para can<üdalos do sexo ma5eulino): 

r - Nlo ter sido penalizado com II deslituiçlo da fimçlo de membro do COD$Clho, 

Tutela!', nos últim.M 0S(cinco) anos; 

g • ter oonclwdo ens.ino m6dio; 

b - ter. no mfnimo, 02 anos de ~ comprovada na olrea da criança e de. 

adolcseentx:: 

3.2. O preenchimento dos rç,qWllitOll lc:pis deve $Cf ,;1,;monstrsdo n.o ato da caru:lldo.tum. 

4.. DA .JORNADA DE TRABALHO lt REMUNERAÇÃO: 

4,1. Os m.em.br~ do Conselho Tutelares ~ercenlo suas lllividades em regime de 

dedieaçlo exelu.s:iva, dunmm o bonirfo previsto na Lei Municipal N" 025/2001, com 

-iaça:o dada pela Lei M.unlclpal n• 033/201S; 

4.l. O valor do verwimento 6 de• RS 998,00 (novecentos " oovcnia e oito reais). 

conforme previsto em Loi Mwúcipal; 

4.3. Se eleito pam in1egrat o Conselho Tutelar o sen(dor municipal, podcri Optar entre 

o valor da n:ntunenç&o do cargo de Conselbeifo ou o valor de seus vaocimcnl0$.. 

fiçandQ-lbc aiuanrld0$: 

• -O retomo 110 ~o. emprego ou (:Unç:lo que exen::ia, as;iln) que findo o seu m1111da10; 

b - A contagem dó tempo de servlço para todOil os efeitos legais. e:xoeto para p,omoçllo 

por merecimento, 

5.1. Silo impedidos de senrir no mesmo Conselbo TutelBT os cõnjugcs, companheiros, 

ainda que em un:lao homoafetlva, ou parentes em linha reta, coI.atcral ou por afinidade.. 

at6 ., tc:,roc:iro gJúl1. incl.u!ve, conf"OfflM!, prevlstono Art. 14-0. da L"i Nº 8.069/90 e Art. 

15. da R.esoluçl(> N" 170/2014, doCONANDA; 

5.l. Estende-se: o impedimento a<;> c(u,_-..,1h.,iro tutelar"'° rclaçlo à autoridade judloiária 

e ao representante do Ministtrio POblico com atuaçllo na Justiça da lnfilncia e do. 

Juventude da mCSU1B C>OmBJ'Cà.; 

$.3. 8xistindo candidatos Impedidos de - num mesmo Conselho 1'\Jtelar e que 

obtenham votaçao suficiente para fiprarem entr<: os 05(cinco) primeiros lupres, 

eonsiclerar-se-4 eleito aquele q'-"' tiver maior vo~; o candidato rcman.esccnle s..Tá 

- .luslficado como seu suplente imediato, 8"Umindo na hipótese de vaclneia e desde 

que nao exista l:mpedh:ncmto .. 

6. DA OOMJSSÃO ESPEClAL ELEITORAL: 

6.1. O Conselho Municipal dos DiRitos dtl. Crümça e do AdoleSQeffle insUtuJrá, = 
prazo de 02(dois) dias, a conw da n::publicaçilo do presente Edital., \lma Coml$$11o 

Bspe,cial Eleitoral de composiçllo paritÁria errtm representantecS do governo e dai 

sociedade civil. Plffll a organ.iiza.ça:o " conduÇIO do pn,xnte Processo de Bsoolha: 

6 .2 • Compete à Comi;;s11o Especial Hle:itotal: 

a - Analisar os pédido$ de registro de candidatura e dac am,pla publicidade à rclnç4o dos 

prelcódentcs inllerito~ 

b . R.,.,.,bm: ,,.;; impu~ aprcscmladas conlnl candidatos que nlQ atendam m 

requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante: 
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ESTADO DO PI.Á.m 
PIU>F'ElTURA M'VNICIPAL DE SEBASTIÃO JlARROS 
SillCRET.Á.R.lA MT.Jmcn>AL 08 ASSl~CJA 90CJ:AL 
A'Yit:B.Jda l "' din .Jand.ro.. sln. CeniTã;, 
CEP, 64..98$.000 CNPJ: 01.6ll.805.-.l00l ..S9 
li!'<>-• (119) 3564..oOfiti 

e- Notlflcar os candidato,; impugnad0&. concedendo-lhes pn,7,0 pa,a Opt'éKnto,ções d e 

de.f"csa: 

d -Réá.lizar rel:llliKo destinada a dar con.heeimenm formal das rcgJUS da camp&Ma aos: 

candidatos oon,.ldentdos habilitados no plcito, que finnar'llO compromisso de: respcitti.

la.s, sob pc,;,a de iJidcf«rlmenJo do rcsbtro da candidatuno. sem pn,jufzo da i.mposlçao, 

da$. san9'1cs pn,vistBs na Jcgislaçfto local; 

&- Decidir cm primeiro irut6ncia administnmva. ""Cf'C.ll da im.,..~ da$ candida.tums. 

podcndc. se necessário, ouvi,- t.,-...,1,,... eventualmente aJTOlada!i.. detern'llnar a, 

juntada de docwnM1tos e a~ de ou1nls dillgeaci.as; 

r - Esttmuw e raem.w o eaeaminh&mcnto élo noticias de fim>• qu<> consthuam violá,;110 

da,; regras de campanha por pattt dos cmdidiir.to" ou 6 sun =dem; 

a - AJUillM>r e décldir, em prim.eira instAncia adminlslratlva. os pedidos de imp'-l~ e 

OúU'OS i.ntcidmtcs <X:onidos no d ia da votaçao; 

h- E4oolher o dlvuljpll" os lOCfllá de votaç&o c apuraçao de votos: 

1- Divulg..-. lm.édlawn.ente o:.p6s a. DplllUÇfto, o resultado oficial da v otaç.ao: 

J- Notificar pcliOAlmei,te o Mlnlst,;!rlo Público, com a amcccdblcia devida. de todo..• "-'!: 

cuapa,, do prooc""°- dia.s e locais de reuni.lo ., de,clsc,.,s tomadas pelo col<=jpado; 

1- Divulgi,r amplament& o pleito à populBÇllo. cor11 o ,m.xmo <lo CMDCA e do Pbdc:r 

F.:l()ecutivo local, estimulando ao rnAxir.no a partkipl\Ç&O d.O$ eleito · 

6.3. Dos dc.,isões da. Comissllo Especial Eleitoral cabcn( -~ á plcNlí'la do 

Con,dho Municipal dos Direitos da Cr.lança e do Adol..-ie, que se n:unid., c,ra 

c:adl.cr cxtnwrd.inãrio, para decido com o nulxJm,<;> de ..,.,1,m.4a;le. 

7 . DA COMISSÃO EXAMJNAOORA, 

7.1.0 Conselho Municipal d°" Dil'eit,;,s da Criança e do Adolcseeme instltub:á. n o .,.-a:.oo 

de 02(dois) d ios. a. contar d.a rqrubliccaçAo do prcsc:nlc Bdital. wna Comissllo 

E xmninndo.m composta com os _,...,,..,.,tantes da 6tea Iundfou. (Advogado). da 

A..sl,renc.ja SQcial (Assls-te SocW), da BducaçSo (Pedagogo) e um Auxiliar 

Administrativo, pana o procc,o,;o de claborayDo e correçliO do e><mne de e<:mhccimcnfos 

especificas na coruluçllo do presente ProcCSBO de Escolha; 

7.2 • C ompete 6 Comisslo E.....aminadoro: 

• - lo.bon,r/àpti""'" a Pmv;, dé ,x,nhecimenlóoo E,q,c<:lfü::o,; 

b-- Corrigir cE>au:ninar os gabaritos e a concç«o ~ Provt<S; 

o--Rcp8"!illr pma a Comissllo Especial EJcitoml o resultado das Provll3 no pmzo de 

OS(cii;,co) dias; 

d- Roocbcr e analisar n,cursos de im,pugnaç,(l<es. 

8 . DAS TAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

8.1.0 Processo de Escolha para membros do Conselho T\Jtclar obsu....Cllt'6. o 

CRONOGRAMA ancx,;, ao p,..,_,te Edltal; 

8.2 - O Cónsclho Municipal dos Oireito• da Criança e do AdolC$CC!llc, no u so de s.....s 

atribui91!cs, f"anl publicar Edita.is cspecfflcos no Diário Oficial on melo ,oqu.Jvalcnt.c para 

cada uma das ftL~ do processo de csço!ha de membros do Conselho Tutelar. dispondo 

sobre: 

•- ln&e:riç,õcs: •e entrega de doc:un:tcntos; 

b--Relação de candidatos inscritos; 

e- R.elaçllo prcU,ninar dos candidatQS considerado, habilitados. apcx, a anãlu,c, dos 
doc:umentos; 

d• ~e õe cenhoclmemto e$p0Clfioo 8CO!l'Ca do B.-tuto da Crlançll e do A.dolcsceme -

l!CA e demais leglslaç(les pe:ti,nentes d o caráter ellminotórlo; 

e- Dia e locais de votaçt!o; 

Resultado preHm.ina,- do pleito, loao ap6J1 o e noernimemo da apuração: 

Re$w1'11do final do pleito. !ll)ÓS o julgamento de eventuais itllpagnaç,llcs; 

ca.peeltaçao para os Consclhei1'os Tutclun,,,: e 

l-Tc:rmo de Posse. 

9. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:: 

9.1. A ~o no p~c Processo de E.$colha cm Dahl UnHicBda inicior"5CNI. pclw 

1.o~ por meio de rcquerilncnto pm!iCncial e scnl cCctuada no prazo e na,, condiçGcs, 

cstabclccid"" neste lldilBJ; 

9.Z. As lnsoriç,Clc, do:, candi- !ICrllo en:tuadas pcssoolmcutc na prefeitw. munwip;,I. 

localizada na Av. 1ª de JancÍJ'O, S/N- Ccnut>, neste Munic ípio de Scb.-stillo Banos--PI. 

das 08:00 às 13:00 h. 11<> p,:rfodo compreendido entre 0dl d ias 09 de abril de 2019 ,. 

09/0S/2019; 

9~. Ao .realizar a inll0rlç&o,. o candklato deYm,i, obriptonameme e 90b perua do: 

inckfcrimemo ele sua carul.ldatura. ap~ oriiPJl8]. e cópia dos seguinres docwneuk>$: 

• -Carteira de Identidade ou doc.w:ncn1D cquivall!Dte; 

~lo de eletrtt, CCJQ;1 o comprovante de votaçao ou jll8tificaliva na dltima e.lelÇIIO; 

e- Cetddoet ~ cfveill e criminaia q_uc CQ<n,prvvetn nlo ter ■Ido condenado ou 

estar ,-pondendo, oomo n!u, pela pritica de lnfniçlo penal. admimsffa1iva, ou condlíül 

lnémnpatfwil .,.,..,. a timçeo de membro do Caoaclho Tutelar, 

,d- Em sendo candidafl) do .-o muoulino,.certidao de quhaçlo 00ffl as obrlpÇ(les 

·militarr:s; 

e -Comprovante de expcrieoc:bl ou especiallzllçao t>a 6n:a d& itdlb:,cia ç juv,:ntude; 

9.4.. A filha ou ~ de qualqua- dos doc:wncntDa ..,ima "'~ 1Ct6 

imediatamente com.unic:ada 110 candidato, que poded IUpd-la até a data.limite p«r11 

iruicriçllo de c:andidllturas. prevista DCslc B<libu; 

9.!I .. Os docum~s dC'VCdo -- -.,;,.ics cm duas vias para !'é e Cón:1raf'é;' 

9.6. ~ d.igi1allzados sedo coruildaados "6.1.ldos_ desde qw, tarn\>tm 

apresentadol os originais ou mcisti,ut.,s apeau em flmnuo digital; 

9,7. Evartua:ls cmni,es l 1nscri91,o de caod.i.dshu1IS ou àjuma de docwnentos devem ..,.. 

imecr.-eme ct1camlabed0'1 ao CMDCA e ao Ministério Pllbllco; 

9.8. Ai, ~ p,eltlldas e docwnen1ns nprqco1:ados por ocuUlo da lnscriçllo 1111o 

de toCal l'CSpOmabilidade do candidato. 

10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

10.l-&u,en:ado o pnizo d .e inscl'lçao dt> caodidanuas., a Comlsdo Bspeelal Bleitonl' 

,designada pelo CMDC'A e~ no prazo de 03 (tz't5) diM. a a.nálhe da documentoç4o 

,exigida ne- B<lltal, com a subseqUenie publleaçllo da relaçlb d.Qs capdl~ msi;,mos: 

10.2 • A~ doe candid...,.. iMCrico1 ~ encarnlub•d■ 110 M~ Público pana, 

clenola, no prazo de 02(doia) dias, ·"PÓ'!' a publi.caçao referida no item ■-ioc. 

11.. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURA$; 

11.l. Qualquer ctdadlo podenl n,q- a l.mpuan&9&0 do eaadidalo, no prazo de 0l(wn) 

dia contadoa da publtcaçllo da ~ dos candidatos inscritos, em petiçao devidamente 

f'undamentada; 

11.2. Findo o ~ mencionado no Item anterior, os candidatos impugnados serão 

noti.ficados pessoalmente do teor da impu.gnaçlo no prezo Ol(wn) dia, começando. a. 

partir d e então, a com:r o P1JlW de O 1 (um) dl& para a~tar Suá dcfc5a; 

11.3. A Comissão Especial Bl.eito.ral mmlisari o teor ~ impugnaç(!es e defesas 

apresentadas pelos candidatos, podendo $0llcitar a qua!qucr dos inteTessados ajunta d.e 

dOCUrné:Dt()'> e Oul:nl$ p.róvas do Blegado; 

11.4. A Comisslo EspedaJ Eleitoral tcd o prazo de 01 (um) dia. contados do t6rmino do 

pr-azo para aprcscntaçl.o de defesa pelos candidatos impugn,;dos, para decidir ~bre 111 

lmpugnaç.110; 

J 1~. Coneh:iJda a ai:ullise du impugnaçoes, a Comido Espeela.l Ele!t.oral fanl. publiuúr 

editlíJ cooteodo a. :rclaçao pn:limlnar dos candidatos bal)llltados a partlcipa:rcm oo 
Processo de Escolha cm data U nificada; 

11.6. As decisões da Comi$Sllo Especial E leitotal t<c:dlo fum:buncntacl= delas devendo 

ser dada c\&lcia aos intffeSsados, para fins de mterpOsiçllo dos recursos previstos neste 

Edital; 

ll.7. Du dec'isões da Comi.sslb Especial Eleitoral cabcri rec\ll'SO à Plenária do 

CMDCA. no pnm, d.e Ol(wn) dia, conlados da data da publicaç.lo do Edi!al referido no 

item a:nterio:r; 

11.8. Esgotada. a !'ase r-ccun;al. a CamiSSlo Especial. Eleitoral filrá publicar a ~I~ 

definitiva d.05 candidntos habili~ ao pleito. com cópia ao Ministério NbUco; 

11.9. Ocorrendo falsidade an qualquer infoffllllÇ4o ou documento apresentado. seja qual 

for o momen.to em que esta for dellCOberla.. o candidato ~ cxx::.lufdo do pleíto, SCtll 

prejulzo do er,camiabaau,n.to dos fil.tos à autoridade compctc,;rtc para apuração e 111 

devida responsabilizaç,lo legal. 

12. EXAME DE CONHECIMENTO ESPEctFICO: 

ll.1. O exame de conheohnento cspec!Bco setá ~ o ECA (Estirtuto da Crianç e do 

Adolesc-) e a.plicado n o dia 16 de juaho de 201!1: 

12.2. A re!açilo dos ápmvados ncstD. etapa OCQJ.TCffl no dia 181061Z01,: 

12.3. Após publicai;:«o do r,:sultado do exame de• c-0Dbocimcnto5 especlfkos o 

candiduto podenli. inteJpor recurso no pl'8ZO de 0l(um) dia para a Comi.ssllo Especial 

Eleitoral; 
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ESTADO DO PIAUt 
P~MUN'ICIPALDE SEBASTIÃO BAJlROS 
SECRETARIA MUmCll'AL D . ASSl~CIA SOCIAL 
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12.4. A Comlulro Bspcclal Blci.toral Uri. O.l(wn) d.ia pua IIDA.llsc dos recunos 

pe.rtineotes; 

1:1.5. A ~laçAo daffn.itlva ..,... divulgada no dia :ZSIU6J21ll 9; 

12.6.0 caodidam tm1i. que atingir uma m6dia doe :10% do m<amc de oc;,n~
~pecctir;:os, 

1.3... DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL~ 

13.1. Cabe ao Pode,, Pdblico. com a co~ dOII órgSos de lmpn:rua local. dar 

a,npla divulp,ç90 ao Proccao d,: Eacolha desde o moDllllJIO da publicaÇllo do pn:aam: 

Edital. inclumdo inronnaçõ<:,I qmmto ao papel do Conactbo Tutnlar. dia. boririo e loco.is 

de votaçllD, dcnuc OUbaa innmnaçõcs dcmnada& a - a ampla p&mçipaçlo 

popular A<'> pleito; 

13.2. é 'Vedada a 'Vinculaç.lo politico-partidmia das candidaturall. ocja 11travi!s da 

iruticaçSo. no mar.criali die pn,p,,gm>da c;,u inscrÇõc:11 na mfdia, de lqendaa de partidos 

polllicos, sim.bolos, &lopns. nomes ou forosn,tias de pessoas qu1t, direta ou 

lndlretamc,:ruc, danotan tal vinculação; 

13.3. Os caodidalos podc,rllo dm inicio à Clllll,panba eleitoral llp6io a pu.blk:açao da. 

no.laçllo definitiva dos <,-dkh.tos hllbilltadoa, pn,vista nc:abl: f!dital; 

13.4. A propeganda elellO:ral _, viu e lopdouros p1!.bllco. obscrvanl.. por anal<>jp&, os 

limi- 1:m~ pela legi.Ja.çao cloitoral e o Códl&o do Poonma& do Mw:tlclplo. 

,~ Igualdade de cood.lç&s a todos os candidatos; 

13.S. o,, candidat05 podedo promove,: u -. ean~ Junto a ele.1-$. por mciQ, 

de debóites. envevútas e dl.stribuj9flo do ~ d....ie que nao causem dano ou. 

penutbem a ordem p11blica ou particular, 

13.6.. As lrull:ltulç,llcs pclblleas ou p,u1:íc~ (c,oolas. Cbnam de V~ t"1.io. 

igrejaa etc.) que tenham lnl:crcs4IC em pomo,,cr dlcbatcs. com os CUtdidatos devedoo 

formalizar coovile a todos "4ue1- que esdvercm aptos a cow,on'CI' ao cargo de membro 

do Corui<>lbeiro Toldar; 

13.7. O,. dcbelm dcvafkJ t1:r n,gulameuto Pf'Ól>l"i.0. •-~ pe.los OtpDtzadorcll 

a todos os pa:rticipm11cs e 11 Comias&o l'lspcdel S lekonll dcsftmada pelo Cmoclho 

Munk:lpal dos Direitos da Crianç■ e do Adolescente com pe.lo men0& o, (cin.co) dias d.:: 

an-cla. 
13.8. Cabe à CoJJ1iss!O E,,peçial ElcitornJ ""pcrvlsionar a realização do,, dcbat""

:zc:landD para que sejam propc,rciO~ll$ iguaj.s opol"tUllidadC:!I a todos o, candidatos na, 

suas cxpo.siçõcs e respostas: 

13.9. ~ vedada a propaganda. ainda que ptui!3. por melo dos vele.,..los de comwticeçao 

c:m S("BI Qomal, ri.dlo ou televislo), filJx8s, outdoots, camisas, bonés e outros mo!· os 

nao previstos neste Bditol; 

13.10. ~ oxpressament~ vedado IIOO eaodida1os ou a pcs!IOIU e cstc,Ji vineulawu. 

min$!>011:Ar, pa.troelDIIC ou lntcnncd.iar o transporte de cloitores aos loc,w, de votaçao. 

t3.ll. é de_..,,. do candidato pOrtar•:lc com dignidade durank: a campanha cleiror.<I. 

sendo vedada 11 propá8lllld:a irreal ou in-.idiosa 011 que promova ataque pessoal contra os 

eon.eo:rrentcs; 

13.12. a.o .eri. penrtitido quàl.quer tipó de pi:O~d& no dia da clciçllO. em qu■lquer 

local piibll.GO o u aberto ao pílblloo. sendo que o. nglom<:rn91l0 do pessow; portnndD 

in!itnlmcnros de pi,opa.ganda earacteriza nmnife~ coletiva. com m1 !ICIYI utiUzaçllo 

de velculos; 

13.13. A vio!açAo da$ regra,, de cam.J)IUlJ,a importari na ~o d o regi$tl'O d.a 

candidatura ou diploma de J>0$!1C do candidato responsável!, ap6s a Instauração do 

procedimento adminislr,otí"o no qual ,eja sanmtl.do ao cwtdidato o exen:!c!o do

contTaditório " da ampla defesa. 

14. D:A. ELEIÇÃO~ MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

1,.1. Bslá c1Jlptl definirá os onselh"'iros 'flltclan:s com -us n:spectivos. Suplentes do, 

Municlpio de S..ba.stlão Barros.•PI; 

14.2. O Prooc""° de H""olha cm Dntn ün.ificudo n,aliza,,.,sc-4 no dia ~ de ovtv.bru de, 

201~,. das 08:00 às 17:00bs,hodtio locn.l, conforme previflo no An:.139,da l. cl N"' 

8 .069190 e Resolução 1:5212012,do CONANDA; 

14-3. A votaçAo deverá ocorn,r prcfurcncialmcnto cm tll'lla!i eletrônicas cedidns pc:l1> 

Jwrtiça. Eleitoral, obsc,vada,; "" di:spOsiç&,:< da,; n:soluçõcs &pUcll.Vlili; expedidas pelo 

Tnbtmnl upcrior Eleitoral e Tribunn.l Regional Eleitoral do Estado diO Pinu:I: 

J4.4, As eddutas para iroraçllo manual sc•rllO claborndllls pela. Comissao Esp..-ela. 

l'..leltoral. adotando parAmetros similares aos empregudos pola Justiça E lcltoml em sua 

COII~; 

14.S. o caso ser manlllll a Com.iSSlo Especial Eleitoral,. com anteced&lcla devida, 

enviam um oficio soUeitan.do o empréstimo de umas comuns e cabines, ao Fórum 

Bleito.ral da Comarca de Corrente- PI; 

14.6. As mesas n:ceptoras de 'Votos dcverilo lavrar atas segundo modelo fornecido pela. 

Comissão Especial B!eitoral. nas quais smlo registradas eventuais intcrcom'!ncias 

ocom~ no dia da votação. além do número de eleitores 'Volantes em cada uma das 

14.7. A Com.isSão Especial Eleitoral designari. o loca.l da Eleição e apuraçlo de vote$.; 

14.8. Cabe ao Municlpio o custeio de todas as despesas decotrentés do Proce$$0 do 

Bfoi9Ko cm Dom Un.ifi.cada dos membros do Conselho Tutelar; 

14,9, Nos locais e cabines de vo!ação serllo afixadas listas com relaçllo de nomes. 
cognomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar, 

14,10. Após III idcntifica.çllo, o eleitor~ a lista de: presença e proccdcri. a volaÇ~ 

14,11, O eleitoc que não souber 011 nll.o puder; assinar. u:san!. a impressão digita.l oomo 

fonna de idcotificaçllo; 

14, 12. O eleitor poder6 votar cm apenas um candidato; 

14.1.3. No caso de votação manual, votes cm ma1s de um candidato ou que contenhllml 

rasuras que nlo pennltam aft:rir a vootade do eleitor serão anulados, devendo ser 

colocados em envelope sepanwo, conforme previsto no regulamento da el.c!Çllo: 

14,14, Seni lambém oonsidera4o inválido o voto: 

a- cuja cédula eontenha mais de O 1 (um) candidato assinalado; 

b- cuja cédula nllo estiver rubricada pelos membros da mesa de volação; 

e- cuja cédula nao coue9PODder ao modelo oficial; 

d- qui, tiver o sigil.Q violado; 

14.15. Efetuada a apuraçlo, ~ con.sidentdos eleitos os 05 (cinco) candidatos mais 

vota.dos. ressalvada a ~da de alguma das vedações lepis acima referidas, sendo 

os demais candidatos considerados suplcotcs pela ordem de votaÇão: 

14.16 . .Em caso de empate. tcnl prcfbrencia na classificação sueessivamente, o candidato 

que obtiver maior nota no Exame de conhecimento especifico, com maior tempo de 

expcriencia 011 promoçno. dcfcM ou mcruiimcnto na árcn dos direitos da crinnça e dn 

adolesceote. Persistindo no empate. o candidato com idade mais elevada. 

15. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE 

ESCOLHA EM DATA UNll"ICADA: 

15,1.Cont"onne previsto no An. 139,§ 3°, da. Lei N" 8.069190 e Resoluções 01/2019 e 

02/2019 do CMDCA de Scb&stilo Barros, ~ vedado ao candidato doar. ofcn:cer ou 

cntregnr - eleitor bem ou vantagem pcMOll]. de qual.quer ~ inclusive brindes d.e 
pcqu.eno valor. 

15.2. ~ tambc!tn vedada a pniti,ca de cot1du:1M "1bwi;ivw, ou dcsleai.s que acarret.cm 

vani,,,gem indevida ao eandldato, como a "bQca de uma" e o transporte de .,leitores. 

dentre oulnL'I previstas na Léí n" 9 .504/97 (Lei Bleitoral). po;s embora nllo clU'B~m 

crime eleitoTal, importam M violn.çllo do dev"". de idoneidade moral que se com.trtui 

num dos roqu.isito.• elemental'el! das Cándid..turas; 

15.3. Os candi.datos que pnlliearem qu.alsquer du cond1,1tas relt10icmadas nos itens 

anteriores, d\&nntc e/ou depois da campenlm.inch.1$ivc no dia da votaçao,_térllo cassado 

seu .registro de cundidatura ou diploma de p055e, scw prtj ufzo dA apumçllo d11 

responsabilidade civil e mesmo crlmlnAl. Jr:,olusive de tcn:ci~ que com eles colabottm; 

15.4. Caber.!. 11 Comi.ssflo Especial Eleitoral ou_ após sua dis,oluçllo, à Plenária do 

C'MOCA. decidir pela Cà5SIIÇ!lo do rcgis1r0 da c-Andid.ti.tum ou diploma de pos..«c. após a, 

instiw:raçllo de proce,cUmento administrativo oo qual seja garantido ao candidato o 

eiterc!cto do conlJ'aditório e dn ampla defesa. 

16. DOS RECURSOS: 

Ui.l. RcaJizado o Processo de Escol:h em nata Unificada os recursos. devcrilo ser 

dirigidos ao P!csidcntc da Comissão Bspecm.l eleitoral do ~ de 6seolha e 

protocolado, no COJ1.seJbo Murucipal dos Direitos da Crumça e do Adolescenlei 

respeitando°" pn1210!1 cstabcl.ecidos nesle Edila.l; 

16.2. IuJgi,.dOá os =raos, o l"OSllltado f"lnal sení homologitdo pelo Presidente da. 

Comissllo Especial B ld.tonl do Processo de .Eocotha cm .Data Unificada: 

16.3. O candidato poderá liel' acesso às dc;;ísões da. Cmni.ss.l.o Especial Bl.citoraJ pant fln 

de in,u:rposi~ dos ,:,,cursos p,:evistos neste Edlw, mediMl.te solicl1Dç4o fórmn1i=da; 

1,6 .A. Da.s dccislles da Comisslo E.~ial Blei!OJ'lll do Processo de Escolha caberá. 

noc""'° l plcruiria do Conselho M:unicipal que .i!C reun.irá, em can.tcr extraordlnll.rl.o parn. 

dcci•llo oom o mllJ<imo de eelerid&de,; 
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ESTADO DO PI.Á.m 
PIU>F'ElTURA M'VNICIPAL DE SEBASTIÃO JlARROS 
SillCRET.Á.R.lA MT.Jmcn>AL 0 8 ASSl~CJA 90CJ:AL 
A'Yit:B.Jda l"' din .Jand.ro.. sln. CeniTã;, 
CEP, 64..98$.000 CNPJ: 01.6ll.805.-.l00l..S9 
li!'<>-• (119) 3564..oOfiti 

16.5.. A dcx,i.do proferida nos ~ pelo CMDCA 6 hffconfvel na ~ 

admi~va; 

16..6. Bsgoálda a &.., r,,çursaJ. a Comi.sdó fiam publ icar a m~ d(,tr, candidatos 

eocolb,idm, nc;, pleito, com c,õplo ao Miniabmo P6blico. 

17. DIVULGAÇÃO DO Rl!SULTADO l!'lNAL: 

17.1 - Ac;, f!:oal de todo o J>:roeesso, a Conü...., 8-clal Elaittmd eneamlnbanl. relal6rlo

ao CMDCA, qoc - d lvulpr no Di6rio Oficial ou. em mcic;, c,qulvaleote. o nomo dosa 

OS(clncc) caru:lidatos elcitoá pano cx,:n,er a iun~ de Conselheiro Tutelar e sc,us. 

mspectivos Supl~. em ordem docresotmte de W>bíÇII(>. 

ILI. E..ra cmpa oon.siste, na Capacitaçlk> -~ tu,blJ~ seado obrtgat6ria a. 

presença de U>d0& os candidar.o!i Eleitos (Titulares e Suplentes) com earp. bor6ri-. 

c;,ferlada; 

183. A C.oo:nisdo Es:poclol Bleitotal divulaar,l noa dia,, 19 e 20 d,: outu\>l'Q de, 2-019 o, 

loc;.al e a bom da realhaQao da capac:itaçl.o; 

18.3. A ~haçao obrlflldÓIU. _,.,.,tccc:l'll 1;10.!!I dia,; u; o 27 dc novembro de 2019 e tcril 

<>DIUO C<>llt.:ódo prognm:,litico o Estatuto da Crillnç:a e do Adolc10entc (l!CA} e demais: 

legü,liu;oe,, perti,_.be1!1; 

:Ul.4 . A carp !x>rmia da capacltaçllo llCri de 16 bmu a,_. realizada cm 02 (dois) dias. 

19. DA POSSE: 

19. l. A f)OflC• dos mem~ do C<>iUelho T\rte:lar ~ pelo Bx,celentiMlmo Prefeito 

Municipal ou. pcs-1 por ele designado no dia Ili 4c J .. ctro de 28'19, conforme 

pn,visto no ArL 139;§ 2°, da Lei N" 8 .. 069/90; 

19.2. Al&n dos OS(omco) candidatos Elieitos mau; votados, 1ambán devem tomar J>OSll'!I 

oa 0'.'ió(cinco) ,ruplcntca, tainb6n ob.crvada a ontem de votaçllo, de modo• _,,.,gunor,. 
can1inuidadc no f,mciiooamcnto do 6rBSo, cm """" de férias, Uccoças ou impcdl!mcntos: 

dos Titul&fflS. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FJNMS 

2(U. Cópias do n:fcrido Edi1al e demais alQ$ da COUtUJ$11o Bspeçial Eleitoral serllo 

publicados, c:om desatquc, nos 6TB1os oficiais de lmptenm,bem como' of"ixadns ru;>$ 

m1>rais da Pn:feituno Munic;paLcamua de Vereadoces. na sedo do Conselho T U~lar,do 

onselho Municipal dos Di.roitos da Criança e do Adolcsoente(CMDCA) no CRAS

Ccntro de Rcfcr&cia da Assistencia Soc.ial, Postos de Sn6dc, E,,c,;,las da Rede P&l,lica. 

M u11lclpal e na sede do Mmlst6rio Píibllco,; 

20.2. Os CàSooi om~ ,,.,.-Ao n:solvidos pela Comissl'o &peeial. S bmoral. observadas. 

AS notmas legais, contida,, DIL Léi Federal nº 8s069/9o c na Lei Municipal n9 02~12001; 

20..3. E de inteira responsabllldadc dos cm1dldtrtos IICl>mpmiliar a pubUc~lkJ de tód.Os os 

a-, editais e comunicado,c rcf"cn,:n1"'.• ao Processo de Escolha em Oala Unificada dos 

mcmbf'Os do Conselho Tutelar; 

20.4. Ê. fueúlmdo "°" o:andidatos, pc,r si ou por- melo de representantes crcdeocind.osa 

perante a Comissão Bspocla.l EleiioraJ. &:ompanhar tQdQ dc~lac do prc;,ccs.so de 

escolha. incluindo as cerim&niM de 18':raçlk> de Urruu;. votação e aplll'll91lo; 

20.5. Cada candidato poderi. credenclar. em ~ · 48 (quarenta e oito) homs antes doo 

pleito. OI (um) ~tanto po.- local die votação e 01 (um) representante para. 

ocompanhar • apuraçac dos votos e ctap..,, pr,:liminarcs do certame; 

20.6. Os tnlbftlbcn da C omlsslo Especial E leitoral se encerram com o "º"io de relatório 

final c~ndo " intcrcou-C1lc~ e o f'C!'.lull3do da votaçl[Q ao CMDCA: 

20.7. O dc""umprimenro dos dispositivo s legms previsros neste E di1al implicam na, 

excluslo do candidato ao processo de escolha. 

R~tn:-.c, Pabllq■o-ae e C1tmpra-ac. 

SebutUlo Barros - PI, 05 de abrll de 2019. 

lracem.a Lob.7""'1llllo Cava,kanfl Lem,,. 

l"r-Hldente cio CMDCA 

ESTADO DO PJAUI 

PREFBITIJRA MUNIC1PAL D.E SEBASTIÃO J'IARROS 

A'YCQÍda 1° de Janeiro, s/c., Centro, 

CEP: 64.985.000 CNPJ: Ol.612 .. 805/0001-59 

Pone: (89) 3564-0066 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DlllEITOS DA CRIAN.ÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 
SEBASTI.IO 8ARROS - PI. tEI MUNICIPAL Nt 025/2001. 

CRONOGRAMA PARA O PltOCESSO DE ESCOLHA EM DA.TA UNIFICADA PARA CONSEutEHlO 

TUTEIAR. 

........ . .-••••• PASSOS.................... PRAZO DE EXl:CUclo - -
1 Publica~- do !:ditai: 1 OS/04hfilg 
2 - Fónnaçlo d• <:omlsdo bpedail Ehiltoral do PnJcauo 09/04/1"19 

' de esoolha em Data U:i,lflça(I• pua IElelçlo do conselho 
T~lal' (comlsdo elaltort11l 11elo CMDCA· 
3-· Formaf:lo d• uma Comlsdo Examinadora 
4 - Perfodo de lnseil'lç6es; dos Cllndida1D$ na prefeitura 

1 municipal 

6 - PubNcaclo da 1~ dos Candlcl.- com Inscrições 
deferidn; 

09/04/2029 
De '19/04/2019 
09/05/2019 
Das oa:oo u u~oo h 
10/05/2019 
11/05/2019 

De 13/05/2019 

a 

7 - Prazos pata RecuBD contra De • 14/0S/2Ó19- - à j 

lndaf.rlrnento/deferifflllftto d• inKl'lc6es; 17/05/2019 
8 - - Ardiflses dos recursos pela Comissão Especial De 20/05/2019 
Eleitora 1, 1 
9 - Olvulsaçlo do rwultado do,. recursos • publ~o 27/05/2019 1 
de liSta s,tellmlftllr cios candidatos eom inscriç6o 

deferida, em ordem alfaM~dta~~•~· - ---·---- ---<f--- - - - _ ~ 
10 - Abertura de pnm para recurso à Pl•n,rt■ do 27 /05/'m'J!J ---- a 
:CM_~ 31./05/2019 
11-Julnmentos dos recursos nelo CMDCA; 07/06/2019 
12 - Dlvu!pçlo dos recunos e publlcaçlo d■ nt~ 1,1/06/2019 
definitiva dm candidatos. hab lltados após recunos • 
Jui.amentos; 
13 - Apllc■çio do Exame d■ Oonh■clmentos Especlfkos 
(E.CA) pela Camlsdo Examinadora· 
14 - Ohlulpçio do Gabertto e do Resultado prehmtnar 
dos candldams •SMowdos por ordem alfaWtlca no 
exame da mnhllc:lm1tnto -cffko; 

16/06/20J!J 

18/06/2019 

-15:. Praz:o pera Recul'$0 lcandldatosl: 11[0fõ a 25[06/2019 

21 - JulaamelltO das lmpicnaç&!5 ao resultado da 
ele n· 

2Jl/06/2019 

~/10/2019 
07/10 2019 

De 08/10/2019 
1 10 2019 
14/10/2019 

22 - Publlcaçlo do rwultado do Julpmento das 16/10/201:9 
1 ao resultado da ,■1■ o· 
23 NICUl'$0 quanto ao Ju pm•nto dos De 21/10/2019 

contra nisultado d■ ■lel o· 24/10/2019 
do resultado do ~lcltmento dos 25/10/2019 

25 - Proclama do rwsult■cfo Final da Ele o; 28 10 19 
26 - Dlvulpçlo do local e hora d■ reallzaçllo da 29/10/2019 
ca. dos ConMlllelros eltiltos e dos 5u ntas 
27 - Citpad!:11'-'o pan os Conselhell'OS Tutelares Eleitos D• 26/11/'lOl.9 
• 5u lltnlll!s· 27 1 -19 

Sebastllo Barros - PI, OS dll abril de 2019, 

. 1 
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Prefeitura Munlclpal de São Pedro do Plauf 
CNPJ: 06.SS4.810/0001•7G 
Av. Presidente Vargas, 531, Centro 
CEP: 6'1.430·000 - São Pedro do PliJU/ 
Fone: (86) 3280-1464 

Gahlo@te gp Pm{olte 

PORTARIA N" 18/2019 Slo Podro do Plaul, 02 do abrfl do 2019. 

O Prefeito Municipal de São Pedro do Pleuf, IJ88ndo de 111:1011 atrlbufçõe11 legais, 
previatas na Lei Orgênlca do Munlcfplo, 

NOMEAR: Sr.(a) NADJJA POLLYANNA ROSA DA SILVA, lnscrllo no 
CPF:630.796.313- 15, no cargo de ASSESSOR, símbolo ccs, do quadro de cargo.a 
oomlaelonado da Pref'eílura Municipal . 

Art. 2"- Esta Portaría é rvtroaliva a 01 de abrlJ de 2019 e e.nlra em vigor a 
partir da sua pUblfcação, revogadai, 1111 dlspoalçõee em contrário. 

Regls1re-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Munldpal de Slo P4!dro do Pl11uf 
CNPJ: 00.554.810/0001·76 
Av. Presidente Varias, f.31, Centro 
CEP: 64.430-000-SftQ PadrQ cfQ Plaul 
Fone: (86) 3180 - J46Jf 

Gab!OPII do P(lftHQ 

PORTARIA N• 1&/2019 Slo Pedro do Pfeul, 02 de abril d• 2019, 

O Pnlfelto Murdclpel da 810 Pedro do PlauJ, usando de IIUft ettlbulç.õ,H ., •• 
previstas na Lel Otglnlca do Mwilcfpio, 

RF11<>1:VP.i 

NOMEAR! Sr.(e) NELITON ALVES DE UIM. lnacrilo no CPF:925.730.293 - 87, 
no cargo da ASSESSOR, slmbolo CCS, do CJ!lldro de cargos comlMionado da 
Pl'flfaitura Municipal 

Art. '2!'- Esta Portaria é retroativa a 01 de abrtl de 2019 e •emta em vigor a 
panlr da sua publicação, revog11des as dl11poslções em conlr$rlo, 

JOS~MA~~Nl()R 

Prcfcilo Munlclp:il 

PREFEIT RAM NJCIPALDE SÃOP.EDRODOPIAUÍ 
CNPJ: 06.554.810/0001-76. 

Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Pia ui 

Fone: (116) 3280-1549 

PREFElTURAMUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PL\Uf 

A VlSO DE LICITAÇÃO (REPUBLTCAÇÃOJ 

,Pl'(gã0c Praend,al n• 007/2619 

lnkn:ssado: Munidpio de Silo Pedro do PiHuf {l'I) 
Ol>jeto: Registro de preços para equisiçilo futura de serviços gráficos. Data da Sessão: 
17/04/2019 ;.redenciamento e Abertura da~ J>ropo.~ta,;: l 2h00inin. Endereço: Av. Presid.enie 

V argas, S/N", Centro- Silo Pedro do Piaui _:pr. Mniores infonnawes. no endere.ço acima citado, 
ou pelo telefone (86} 3280 1549, cm dil!ll úteis de s,.,--gunda ã sexta, de OShOOmin 8ll 13h00min, 
ou pelo e-mail ; cpl.pmsaopedrodopíaui@gmail.com. 

• 

SÃO PEDRO DO PIAUÍ (PJ}, 28 de mar90 de 2019. 

N:enndrc de AJi:ool,d• M.rtins LiJnill 
Pregoeiro 

.PREFEITURA M UNIClPAL DE SÃO PEDRO DO PIA ui 
CNPJ: 06.554.81010001-76 .. 

Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430,..000 - São Pedro do Piauí 

Fone: (116) 32,K0-1549 

PREFE_ITURA M UNIClPAL 1>.E SÃO .PEDRO 00 PJAUi 

A VISO DE UCIT AÇÃO (REPUBLICAÇÃO) 

Pregão Prese.ndal n" 08112819 

lntcrc~o: Municlpio de São Pcdn;i do Piani {PI} 
O bjeto: O;mtratm;ão de 5erviçoi; mêdicos espec-ial Í7.ac!OO de exames em ginec:o-obsletrtcia Data 
da Sessão: 17/0412019 ~cnciamcnto e Abertura das Pm pos1as: 14b0(hnin. FR: 

.FUS/FMS/SUS/REC. PRÓPR10S. Valor ci;timado: RS 114.000,00 (cento e calarzc mil r~)-
1.hxk:rcço: Av. Pn;i.idcntc V,irg,<1i, S/N", Ccubv - Siio Pwro do Piau! -PJ. M.aiorw infonll!!9Üi.,;., 
no etidereço acima cjtodo, ou pelo telefone (86) 3280 1.549, em dins üleia de segunda à exta, de 
08h00min as l 3h00min, ou pelo e-mail: cpLpmsaopedrodopiaui@gmail.com. 

SÃO PEDRO DO PIAUÍ (Pn, 28 de março de 2019. 

A,IQ;andr1: de ;\.l ,:,,cida r.,arliD.$ i:,.;...,_ 
Pregoeiro 

PREFEITURA M UNJCIPAL DE SÃO PEDRO DO PlA i 
CNPJ: 06.554.8Hl/OOU1-76. 

Av. Presidente Vargas, SIN -Centro 
CEP: 64A30-080-Sl.o Pedro do Plaui 

Fone: (86) 32!!0-1549 

PREFEJTUR.". MUNIClJ'AL .D!: SÃ.O J>WRO DO PIA.Ui 

AVlSO DE LlCrf AÇÁO (REPUBLICAÇÃO) 

Preglo Pr-est!ncla.l n• 009/201!> 

Interessado: Municlpio de $&> Pedro do I>inui (!>[) 
Objeto: Rcgisl-ro de preço para aquísição fullirll de scrvíços mccnnícos para manutenção da 
frota de máquinas esadas e lra1orei,. Data da S~; 17/04flOL 9--0edeociamento e Abertura 
da!; Propostas: l 7h00min. Endereço: Av. Presídcntc Vergais, SIN", Centro - São Pedro do Píaui 

- PI. Maiores informações, no endcri:ço ac.ima citado, ou pelo tclcfunc (86} 321!0 IS:49, cm dias 
úteis de :;e,guoda à !;CXlo, de 08h00.nm. li!; l 3h00mia, ou pelo e-1D.1Ul: 
cpl.pmso.opedrodopiO'ui@gmail .oom. 

SÃ.O PEDRO 00 PIAUÍ (PI), 211 de março de 2019. 

Alella.ndte de Almdda Mattins LI.ma 
Pregoei_ro 
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(Continua na próxima página)

PREFElT RAM NJCIPAL DE SÃO PEDRO DO .PIAUÍ 
CNPJ: 06.554.810/0001-76. 

Av. Pr1>1ld.ente Vargas, S/N -Centro 
CEP: 64.43~0- São Pcd.ro do Plaui 

Fone: (116)3280-1549 

PREHITURA UNICíPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUf 

Avrso DE UCITAÇÃO (3 "REPUBLICAÇÃO) 

Tom,ada de Preços r,• Ml/1019 

ln1eresSBL'io: Municlpio de São l'edro do ['iaul (['1) 
Objcb:,: E.xecuQão de ,;ervÍÇ(,$ de oon,;1m;io de lllná Unido&, Bá.$iCà de Saúde - P(lr1e r, l'là Zl)nll. url;,,inà 
do mnwclpio de sa:o Pedro do l'iaul. 
Dw. da Sessão: 221114/2019 - Oedene-i&menlo e recebimemo dD<!l envelopes documem&Çlo e pro~ 
FoDte de Recursos: MINISTfilUO DA SAÚDl!. 
Va.lorcstimadn: R <i63.000,00 
Ctt.denciamento e Aberruta da$, r~: os,oo h= 
Endereço: A,. Prcsideme Varg;u, SIN, Centro - S!o l'cdro do Planl. M.alorcs !nform.,,ç.õel; poderão ser 
adquiridas jnmo 4 CT'L, no endereço acim& citado, ou pelo ielefone (86) 3280 1549, ou pelo ~mail~ 
çpl p,n!O!OJ1CdrodopiauiíaliJMil ,com. cm dias illcis de segunda à sema. de 08h00min as l l h30min. 

SÃO PEDRO DO PlAUl (1'!), 28 de março de 2019. 

AJc ·amlrc de Almeida MarU Llma 
Prcsi.dénte dil. CPL 

l"' R- l illllU lt ....... u,,uc , ,. .... 11. D! 

IIÃO MIGUEL DO TAPUIO 
"l''lõPl'l•O .o, t,10 ;111, ..,, 011!1\l l f 

ESTADO DO PIAU! 
PREFEITURA DE SÃO MIGUEt.DOTAPUJD/Pl 
P~, C<i!L MonHI M~ótó dt p~i._.. 9:2 - lltlt'l'O CinttO. 
CNPJ nl 06.716.'.l06/00D1•93, nVFu - j86} 3249-1333 

S.cretarla de Gov ., Adm., e Fln~as 

DECRETO 14612019 - São Miguel do Tapuio - Pl, 04 de abril de 2019. 

Dispõe sobre o m:adamamento dos SC1Vido=
P6blicos Mumcipa:is Efetivos e dá outras providbi.ci.as. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, no uso de suas 

alribui~ legais e nos termos da Lei OrgAnica do Municfpio de São Miguel do Tapuio - PI; 

CONSIDERANDO que a investidura em cal'go ou emprego público no i!mbito da Prefeitura 

Municipal de SIio Miguel do Tapuia deve ser precedida de prtvia aprovll!Çlo em con.cllllio 

público; 

CONSIDERANDO a necessidade de mnder as ex,ígtnolas d~ platafonna do E-social; 

DECRETA: 

ArL 1º - CONVOCA Todos os Servidores PúbliCO$ Municlpms ocupantes de cargos 
públicos de provimento EFETIVO para mdizarem o rec•dutramento funcJonal junto a 
este órgao, no perlodo de 08 a 30 de abril de 2019, nos horirios de funcionamento de suas 

respecti vwi secretarias de lotação. 

o ato do rccadasttamecto o ~doT dévenl. apresentar cópill.S do, :icguintes 
documentos: 

► 2(duu) vias da ficha de cadastro preenchida (disponível nlUI secretarias); 
► 01 fo103:x4atual~ 
► Carteira de Identidade; 
► CPF; 
► Título de Eleitor; 
► Caneira de Trabalho (CTPS): 
> Certidllo de w:imento; 
► Certidão de Casamento e/ou averbação da sepma.ç1o judicial, divórcio (para aqueles 

que têm comnrto de matàmõnío); 
► Regisuo de cascimenlo dos filhos; 
► CPF dos .filhos; 
► Cartcira de habilitação (se motorista); \ 
► Carteiro.de Reservista {se do sexo masculino); 
► Comprovante com o nwnero do PISIP ASEP; 
► Certlftcado de ~laridadi,; 

► Certificado de Curso de Esp,ocialização, Mestrado e Doutom.clo e-outros; 
► Carteii:u de Registro Profissional para cargos vinculados a Conselhos de categoria. 

profissional (CREA, COREN, CRC,. CRO, OAB. etc); 
► Portaria de nomeação ou termo de posse; 
► Identificação da Instituição Financeira, Agl:.ncia e Conta Corrente; 
► Comprovante atualizado de endereço residencial; 
► RNE (Estrangeiro naturalizado). 

a) Este edital entra em vigor na datá de: sua publicaÇ.![o. 

b) Ficam revogadas as disposiçõc.s cm contrário. 

Publique - se cumpra - se. 

Gabio.ete do Prefeito Municipíll de S11.o M(guel do T~uio - PI. 04 de abril de 2019 

JOSéUNCO~. s · MATOS 
Prefeito rcipal 

~ 
CMC7CA 

Conselho Municipal dos DlreJtos da Olança e do Adolescente/SMT 

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MIGUEL 

DO TAPUIO • PI 

São Mlgue'I do Ta.pulo, 30 da Março da 2019. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE São Miguel do Tapuic> PI, no uso da 

atribuição que lhe é conferida pela 0·18 de dezembro de 2018, toma público o 

pMSente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Procesao de Escolha em Data 

Unificada para membro$ do Coneell'IO Tutelar para o quedrillnio 202°'2023, 

medillnte oondiçõee eetabefecrdile nNte edital, aprovado pela RESOLUÇÃ.O ..-01, 

02, 03/2019, do CMDCA local. 

1 DO PROCESSO DE ESCOLHA 

1.1. O Proceaao de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Ler n" 8.089190 

(E&1atu1D da Criança e do Adolescente), Resoluçllo n" i7'012014 do Conselho 

Nacional dos Direltos da CriMça e do Adoleecente - CONA'NDA. assim como pela 

Lei Municipal n" 01812018 e Re&otl.lÇão n" 0 1, 02, 0312019, do Coni&elho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolesoente de São Miguel do Tapuiô-PI, aeodo 

realizado sob a respoose.bll!dade deste e flacalização do Ministério Público; 

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local eetão NCOlhldo. mediante o sufrágio 

univeraal, dil'9!o, secreto e facutlatlvo dos eleitores do munlolplo, ,em data de 08 ct. 
outubro d• 2019, aendo que a posse, dos eleitos e seus respectl\lOS suprentes, 

OCOl'l'8rá em 1 O d• Janeiro de 2020; 

1.3. Para tanto o Conselho Munlclpal dos Dlreltoe da Criança e do Adofeeoente 

deverll lnstirulr uma comissão espacial da composição paritérla entre conaelheiros 

representantes do governo e de sociedade civil, pera a realização do primeiro 

processo de escolha em data unificada dos con.selhelros tutelares. 

1.4. o Conselho Municipal dos Dlrettcs da Crtança e cio Adolescente no uso de 

auaa alribuições publicará edital no Diário otlclal oo ,meio aqulvalente para o 

processo de eB00Jha de conselhelros tutelares, dispondo sobre: 

1 - a documentaçA.o exigida dos candidatos; 
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Conselho Municipal dos Direitos da 01ança e do Adolescente;SMT 

li - as regras do Processo de escolha em data Unificada, contendo as 

condutas permitidas e vedadas aos candidatos; 

Ili - as sanções previstas para o dascumprimento das regras do processo de, 

esoolha em data unificada; 

IV - impugneç,ões, recurso e outras fall88 do Processo de Escolha em Dq 

Unificada, e 

v - das vedações. 

1.6. O p1'811ente Processo de Esoolha dos membros do Conselho Tutelar do 

Município de São Miguel do Tapuio, vise preencher as 05 (cinco) vagas existentes o 

colegiado, assim como para seus respectivos suplentes; 

1.7. Por força do disposto no art. 5°, im;iSQ li, da Resolução nº 170/2014, do 

CONANDA, a candidatura devera ser lndl\/ldual, não sendo admitida a composição 

de chapas. 

1.8. Assim sendo. oomo forma de dar início, regulamentar e ampla visibilidade ao 

Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o 

quatrlênio 2020/2023, toma p6bllco o pl'8880te Edrtal, nos seguintes termos: 

2 DO CONSELHO TIJTELAR 

2. 1. Conselho tutelar é órgão pennenente e autõnomo, não jurisdicional, composto 

por 05 (cinco) membros,. 8$COll!idos pela comunidade local para mandato de 04 

(qulllro) anos, permitida 01 (uma) recond.oção, mediante novo proce$S0 de esoollla 

em lgualdac:te de escolha com os demais pl9tendentes, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

:z. :z. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o 

exercido das atribuiçÕes contidas nos art. 18-8, par. único', 90, §3", Inciso li, 95, 

131, 138, 191 e 194, todos da lei nº 8.069190, obsefvados os deveres e vwações 

estabelecidos por este Diploma, assim ,oomo pela Lei Municipal n• 01812018; 

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS PRETENDENTES A FUNÇÃO DE 

CONS.ELHEIRO TUTELAR 

Por força do disposto no art. 133, de Lei n" 8.069190, e do art. 52, da Lei Municipal nº 

01812018, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher, 

cumulativamente, os seguintes requisitos; 

•> Reconhecida idoneidade m01'81; 

b) Idade ,iguaP ou superior a 21 {vinte e um) anos: 

e) Residir no munlclplo; 

d) E.slSr qui!Q com as obrigações eleitorais e no gozo de seus díreHos 

polltf.cos; 

e) Estar quites com as obrigações militares {para candidatos do sexo 

masculino): 

Ter oon.cluldo o ensino médio; 

Ter experiência de, no mínimo um eno no tratamento, com cnança:a e 

adolesoentes; 

f) Não ter sido penalizado com a. destituição da função de membro do Conselho 

Tutelar, nos últlmos OS (cinco) anos, (exclusivo para ex-conselheiros tutelares); 

eon ·wa- p0l'la(IOi' m idonaidadâ mon1, o candidato que nlo -eimu- lllflVOMmenlo em 8lo8 

que •- • - conaui. i-:ant. • ..:,ç;~ tllie c::omo: u10 ou emlOlvfmento com «ogas, 
exploraçllo dO trabd10 lmlnto-ju~I. Pf')911Wiçlo, IT1CIU9 - e <M1'11& liluaç6M de ri900 

er,.al~o crianças o adoleS<:Ont.e,. 

3.2. o preenchimento dos requisitos legals deve 88f demonstrado no ato da 

candidatura. 

4 DOS IMPEDIMENTOS 

4. 1 slo Impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro a genro ou nora, Irmãos, cunhados,. durante o cunhadio, tio e 

sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art. 140 do 

Estatuto da Criança e do Adolesoente (ECA); 

4. 2 são impedidos de servir no mesmo conselho Melar os oõnjug89, oompenheiros, 

ainda que em união homoefeUva, ou par9ntes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, Inclusive, conforme previsto na Resolução 139/2010, 

publicada pelo Conselho Naci.onal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA). 

4. 3 Entende-se o impedimento ao Conselheiro tutelar em relação à autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério POblioo oom atuação na Justiça da 

Infância e da Juventude da mesma comarca estadual. 

5 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 

5. 1 Reconhecida idoneidade moral - suto dada.ração esaila atestada (assinada) 

por duas pessoas allstadas eleitoralmente no municlpio, observados os 

impedimentos legais relativos ao grau de parentesco, e registrada em cartõrto; 

s. 2. Idade superior e vinte e um anos no ato da insatção, documentos pe8608is 

(ldentlda.de, CPF, Carteira de Trabalho); 

5. 3. Resld.ênoia e domiolllo eleitoral no munic!plo de, no mínimo., comprovado por 

certidão ele!toral, e comprovante de residência; 

5. 4. Apresentação das certidões negativas da Justiça Estadual e Justiça Federal, 

em êmbito clvel e aiminal; 

5. 5. Comprovada atuação na érea da infância e juventude de, no mínimo, 01 (um} 

ano, comprovada por declaração da instituição onde prestou o serviço, e ou o 

atendimento; 

5. e. Solicitação da candidatura indivldual, não sendo admitida a composição de

chapas, ficha. de inscrição devidamente preenchida; 

5. 7. Ensino médfo completo, oon.cluído até a data da inscrição, certificado e 

histórico escolar, ou declaração da instituição onde concluiu o ensino médio; 

5. 8. Disponibilidade para exercer a função pública de oonselheiro tutelar com 

dedicação exclusiva, apresentar declara.ção de disponibilidade; 

8 DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

8. 1 Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividadas em regime de 

dedlca..ção exclusiva, durante o horárto previsto no art. 36 da Lei Municipal nº 

01812018 para o funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em n,gime 

de plam!o/sobreavlso,. assim como da realização de ou1ras dlllgênc:la e tarefas 

inerentes ao órgão; 

e. 2 O valor do vencimento é de um salarlo mini.mo mensal, 998,00 de aoordo com a 
Lei 018 de 2018, art. 37; 

7 DA COMISSÃO ESPECIAL 

7. 1 A Comisdo especial do Proce850 de escolha em data unificada é encarregada 

de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampb, publicidade à relação 

dos pretendentes inscmos. 

7. 2 É facultado a qualquer cidaclAo .impugnar, no prazo de 5 (dnoo) dias contados 

ela publrcação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os 

elementos probatórios. 
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Conselho Munlclp;,I dos Direitos da 01ança é do Adol'c:scente:/SMT 

7. 3 Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para 

apn,sent.açõe.s de defesa 

7. 4 Rea,li78r reunião para decidir a.cerca da impugnação da candidatura, podendo, 

M neceasário, ouvir testemunhas ,ever,tualmente arroladas, determinar a Juntada de, 

documentos e a ,reaUzaç!o de outras diOgênciaa. 

7. 5 Oss decisões da Comisalo especial do Proce$$() de escoJhs em data unificada 

caberá recurso à Plenária do Conselho Municipal dos Dirailos da Criança e do 

Adolescente, que se reunirá em caráter extraordinário, pera. decisão com o máximo 

de celeridade. 

7. B Esgotada a fase recursai, a comissão especial faré ,publicar s ,r9lação doa 

candidatos habilitados, oom cópia ao Minis1.êrto Públioo. 

7. 7 Realizar reunião destinada a dar oonhecimento íormal das regras da campanha 

aos candidatos oonslderados habilitados eo pleito, que fftmarAo oompromjno de 

respeitá-las, sob pena de imposição d11s S11nções previstas na legislação local: 

7. 8 Estimular e racilitar o enca.m.lnhamento de noticias de fatos que constituem 

víolação dlls ,regf88 de campanha por parte doe candidatos ou à sua ordem; 

7. 9 Anal1sar e deciclír, em primeira instância admlnlstrattva, os pedidos de 

impugnação e outros Incidentes ocorridos no dia da votação; 

7. 10 Organizar o p/'009AO de escolha unificada que ocorrerá no dia 06 de Outubro 

di, 2019; 

7.1 1 Eacolher e dlVUlgar os locais de votação; 

7.12 Divulgar, imediaúimente apó8 a apuração, o resuttlldo oficial da vota.ção. 

8 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

8. 1 Inscrições e él1lr8g8 de doeu mantos: 

8. 2 Formaçlo inicial: ca,pacítação para o exame sob a responsabilidade da 

oomissã.o (participação obrigatória); 

a 3 Exame de conhedmento especifico acerca do Estat\lto da Criança e do 

Adolesoenta - ECA e demais. legislações pertinentas da caráter eliminatório: 

8. 4 Diplomação e posse. 

9 PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

9. 1 A participação no presente processo de escolha em data. unificada iniciar-ee-á 

pela inscrição por melo da requerimento presencial e será efetuada no praw e nas 

cond[çõe.s estabelecidas neste Edital. 

9. 2 A inscrição eerá efetuada pessoalmente na sala do Con$elho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no perlodo da OIS de Abril de 2019 à oa de 

Maio de 2019. 

9. a As insa;ções serão AN111zadaa na sala do CMDCA no honlrlo de 8h à 13h (Rua 

Antonio F,eltoaa- Centro, n•. 280. 

9. ◄ Dia 05 de maio será publicada e lista doa candidatos insaitos. 

9. 5 kJ informações prestadas na ,insaição são de total responsabilidade do 

canclideto; 

9. 6 Ao realizar e inscrição, o candidato devera apresentar original e cópia dos. 

documentos em duas vias para fé e contraré; 

9. 7 A análise dos doeu.mentes será realizada no prazo de 10 (dez) dia útltis epóso 

encerra.mente do recebimento da documentaçêo; 

9. 8 Ocom111do falsldade em qualquer doa.lmenla~ 8pr$$Elrl~ o pos(ufanle 8eni 

exduldo sumariamente do procesao de escolha em datll unificada, sem ,prejufzo do 

encaminhamentc dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida 

reaponaabílização legal; 

9. 9 O candidato Impugnado teré OS (dnco) diEIS, após a data de publicação da tista 

dos habilitados e não habi6tados para apresentar defesa: 

9. 10 Após análise de documentação pela Comie&ão especial será publica.da. a lista 

dos candidatos habilitados a participarem do processo de escolha em data unlffcada, 

que ocom!l"á no dia 06 de OYtubro de 2019; 

9. 11 No dia 20 de rmalo d.e 2016, será publicada a lista de candidatos habilitados e 

não habilita.d.os para o certame; 

9. 12 O candidato não hab.ilitado terá o prazo de 03 (tn\s) dias, de 21 à 23 de maio 

2019 s,p6s a data da 1)1.lblicação para apresentar recurso à Comissão Especial do 

Processo de Escolha em Data Unificada. 

9. 13 Divu.lgação do resultado dos recursos ap,Nentadcs pelos candldatos não 

habllitados dia 27 de maio de 2019. 

9. 14 Divufgação da lista final dos candidatos insaitos aptos para faze seguinte dia 28 

de maio de 2019. 

10 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

10. 1 por meio de sua Comi&aão Especial, procedera à anéllse dos documentos 

apresentados em C011110nência com o disposto no Item 5 do presente Edital. seguida 

da publica.ção da relação dos candidatos Inscritos dentro do prazo previsto. 

10. 2 O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocomtrá oom o número 

mlnimo de 1 o (dez) pretendentes devidamente habilrtados. Caso o número de 

pretendentes habilitados &eja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Dtreitos 

de Criança e do Adolesoent.e poderé suspender o tnlmlte do processo de escolha e 

reabrir prezo para Inscrição de novas candidaturas, sem pivjuizo da garantia de 

posse dos novos conselheiros ao térmíno do mandato am curso, conforme 

disposição do art. 13, §1º da Resolução n° 170/2014-CONANDA. 

11 DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS 

11. 1 A partir da pubticação ela lista deffnitiva dos candidatos Inscritos poderá 

ql.llllquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil, 

requerer, no prazo consignado, à Comlssão Especial Eleitoral a lmpL111nação de 

candidaturas, em petição fUndamentada, respeitando o pru.o de 5 dln (11:els. 

11. 2 O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá apresentar defesa no 

prazo de 10 ili 14 ele Junho. A oomissão especial analisaré a defesa apresentada. 

podendo ouvir testemunhas, detenninar a Juntada de documentos e realizar 

diligência.a, conforme art. 11 , §3", 1 e 11, da Res. 170/2014 do CONA.NDA O 

resultado da anélise da impugnação pela comissão especial sera diwlgado até o dia 

19/06/201.9. 

11 . a Divulgação dos pedidos de impugnação dia 21 de Junho de 2019. 

11. 2 O prezo para Jnterposição de recurso será de 24, 28 de Junho ,de .2019. 

Publlcação da decido dia 04 da Julho da 2019. 

12, DA SEGUNDA ETAPA- EXAME DE CONHECIMENTO ESPEclFtOO 

12.1 O exame de conhecimento especifioo será a.plicado no dia 07 de Julho de 

2019; 

12.2 A relação dos aprovados nesta etapa será publicada no dia f 5/07/2019; 

12.3 Após pubHcação do restJ!tado do exame de conhecimento específico o 

candídato poderá interpor reQllllO no prazo de 03 (três) dias íitals para a Comissão 

Especial. 

12.4 A comissão especial !ará 03 (tris) dlu úbtia para análise dos reoursos 

pertinente$; 

12.5 A relação definitiva será dívulgada no dia 26/07/2015. 

12.6 O exam.e de conhecimento espeolfico consisti.rã em prova objetiva de caráter 

eliminatório com as seguíntea .regras: 

1 - A prova ve~ sobre a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto de Criança e do 

Adolescente), a Lei Municipal 01812018 e outros parãmetros legais 

relecionedo9 a Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescente: 

li - O exame de conhecimento constará de 20 (vinte) questões objetivas. 

valendo 10 (dez) pontos no total; 

Ili - Será a.provado o candid8'to que obtiver nota mínima c:fe 06 (Hla) pontoe; 

IV -A prova será elaborada pelo Minlstério PõbUco, 
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Conselho Munlclp;,I dos Direitos dá Olanç,, e cio Adola:sccntWSMT 

12. 7 Produção textual com o tema geral SObl'e sua motivaçlo para o cargo de 

Conselheiro Tutelar, de caráter classificatório, com o objetivo de traçar um perfil dos 

candidatos, analísandO o perfil com os requisitos do desenvolvimento ela função de 

Conselheiro Tutelar: 

1- A produção Textual deverá seguir os critérios do texto dissertativo; 

rt- A prova conte.rã questões e/ou um texto de or1ent:açlo para o 

desenvolvimento da linha de raciocínio; 

111- deverá ser escrito no mlnimo 25 Hnhas e no máximo 30; 

IV- A nota será atribuída ,por um pslcólogo designado pela comissão Eleitoral 

E&peciâ1, oom auxilio de um profêssor de Llngua Portuguesa; 

V - Será atribulda na avaílaçlo nota. de O a 10; 

Paragrafo ti nico: será publicada lista de dasalficaç:Ao Individual das prova objetiva e 

da prodUÇão de texto, e posteriormente ume liSIB geral de ciassfficaçlo nominal do 

somertório dllS notas atingidas na prova especffica e na p.roduçlo textual. 

13 'reRCEIRA ETAPA- ENTREVISTA 

13. 1 Será realizado dia 24 de julho de 2019 uma entrevista. de caráter 

compl~r ao objetivo da prioduç&o textual com todos os candidatos que 

obtiveram a nota mlnima (Mls) na prova objetiva, pelo mesmo psícófogo designado 

para avaliar as produções textuais. 

1• QUARTA ETAPA- DA CAPACITAÇÃO 

14. 1 Esta etapa consiste na capacitaçã.o candidatos habílitados sendo obrigatória a 

presença da todos os candidatos classificados em no mínimo 75% da C81'ga horária 

ofertada, o que será oonffrmada através da Dsla de presença. sob pena de sua 

eliminação; 

14. 2 A comissão divulgará no dia 15 de Agosto de 2019 o local e a hora da 

realização da capacitação; 

14. 3 A cape.cítação obrigatória acontece.rã nos dias 22 a 23 da Agosto e terá como 

conteúdo programáfilco o Estrtuto da Criança e do Adotesoente (ECA) e demais 

legislações pertinentes; 

14. 4 A carga horária da capacitação será de 16 horas a ser reaJizada em 02 {dois) 

dias. 

15 DA QUINTA ETAPA DO PROCESSO DE ESOOLHA EM DATA UNJFICADA 

15. 1 Esta etapa definirá. os oooselheircs tutelares titulares e os suplentes. 

15. 2 O voto será facultativo e secreto. 

15. 3 A divulgação dos locais de escolha ocorrerá até o dia 20 da setembro de 

2019 e caberá ao CMDCA fazer ampla divulgaçio dos looais, utilizando todo8 os
meios de comunicação posslve.s. 

15. 4 O Proo&880 de Escolha em Data Uni1'1cada reallzaMle-é no dla. 06 de Outubro 

da 2019, du 08h às 17h, horérfo local, oonfo~me pmvis.to no Art. 139 do Estatuto 

da Criança e do Adetescente (ECA). 

18 DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE 

ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 

16. 1 Conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 139 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente é vedado ao candidato doar, ofêtecer ou entregat ao eleitor sem ou 

vantagem pessoal ele qualquer natureza, inclusive brindas de pequeno valor. 

16. 2 No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao 

candidato, antes e durante as votações, a prática das seguintes condutas: 

1 - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrob.lra 

dos mesmos. 

1.1 - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a 

utilização, em beneficio daqueles, de espaços, equípamentos e serviços da 

administmção pública municipal; 

Ili - a oompoaição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que 

comprometa a candidatura individual do intereaaado (art. 5°, li, da Reso.lução 

170/201-4, CONANDA); 

IV - a malízaçlo de propaaanda eleitoral par meio de jornal,. rádio, ~são. 
outdoors ou espaço na mídia em gn, mediante pagamento, ressalvada a 

manutenção, pelo candideto, de página própna na rede mundial de 

computadores; 

V - a arregimentação de eleitor, a propa,ganda de boca de uma, uso de alto

falantes ou similares e distlibuição de materiel de propaganda no dia da 

eleição; 

VI - o abuso do poder pol!tico, eccnõrnico, rellgioeo, Institucional e doe meios 

de comunlcaçAo, tanto durante a campanha eleitoral quanto durante o 

desenrolar da votaçlo, notadamente: 

a) e doação, oferta, promessa ou entrega aos âitores de bem ou 

vantagem pessoal de, qualquer natureza, lnclusJve brindes de pequeno 

valor, tais como oamlaetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas béslcas; 

b) o transporte e alimen!Bção aos eleltores, inclUsive no dia da eleiçAo; 

e) préticas desleaia de qualquer natureza; 

VII - reoeb« o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou 

estimével em dinhein:>, incluslve por meio de publicidade de qualquer espécie, 

procedente de: 

a) entidade ou governo estrangeire; 

b) órglo da administração pObllca direta e indireta ou fundação mantida 

oom 1'80Uraos provenientes do Poder Pllblíco; 

e) concessionário ou pennissionério de serviço público; 

d) entidade de dlí"eito privado que receba, na condlç!o de beneficiária, 

contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 

e) entidade de utilidade pública; 

1) entidade de classe ou sindical; 

g) pessoa jurldica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 

hJ entidades beneficentea e religi0$88; 

i) entidades esportivas; 

D organizações não-governamentais que 119C8bam recursos públicos: 

1) organizações da sociedade civil de interessa público. (Poderá, ainda, o 

CMDCA especificar O\Jlnls condutas vedadas que estejam dlsclpUnadas 

em normas municipais). 

17 EMPATE 

17. 1 Em caeo de empate, terá preferência na classificação sucessivamente, o 

candidato que obtiver maior nota no Exame d.e conhecimento especifico, oom maior 

tempo de experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos díreitos da 

criança e do adojescente. Persistindo no empate, o candidato com idade mais 

elevada. 

f8 DOS RECURSOS 

18. 1 Reaíizado o P·rocesso de Escolha em Data Unificada os l'9Cllrs0S, devetão 

_.- dirigidos ao Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha & 

protooolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adelescente, 

respeítando, os prazos estabelecidos neste Edital; 

18.2 Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo presidente da 

comissão especiar do processo de escolha em data uniticade; 

16.3 O candidato poderá ter acesso às decisões da comi88ão especial para fine de 

interposição dos recursos previstos neste Edital, medíante solJcitação formalizada; 
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Conselho Munlclp;,I dos Direitos da 01ança é do Adol'c:scente:/SMT 

18.4 A das decisões da comissão especial do processo de escolha caberá recurso à 

plenária do conselho munlclpal que se reunlrá, em caréter extraordinário para 

decisão com o máximo de celeridade; 

18.5 A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Especial do Processo de 

Escolha em Data Unificada é irrecorrível na esfera, admínistrativa 

18.6 Esgotada a fase recursaJ, a comissão fará publicar a relação dos candidatos 

escolhidos no pleito, com cópia ao Ministério Público. 

19 DIVULGAÇÃO DO RESUL TACO FINAL 

19. 1 Ao final de todo o Processo, a comissão Es,pecial dlVulgará no Dlér!o O!iclal 

ou em meio equivalente, o nome dos cinco oonselheiros tutelares 1itular11S por 

conselho escolhidos e suplentes em ordem deaescente de votação. 

20 DAPOSSE 

20. 1 A posse dos conselheiros tutelares dar..se-á pelo Senhor prefeito municipal 

ou pessoal por ele designado no dia 10 de Janeiro de 2020, confbrma prevl$lo no 

parágrafo 2° do M 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21 . 1 Os casos omíssos serão resolvidos pela comissão especial, observadas as. 

norma legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal n• 09/1993. 

21. 2 É de Inteira responsabifidade do candidato acompanhar a publicação de todos. 

os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada 

dos conselheiros Melares. 

21 . 3 O desoumprimento, dos dispositivos legais pr11vistos neste edílal implicará na 

exclusão do candidato ao processo de esa>lha. 

São Miguel do Tapuio, ao de maio de 2019 

Pn,sídente do Conselho Municipal dos DireJtoe da Criança e Adolescente de São 

Miguel do Tapulo 

~.;vi' 
CMDCA 

conselho Municipal dos Dlreltos da Criança e oo Aoolescente/SMT 

ANEXOS 

~ -JI:, 
CMOCA · -- - .---;;~1.-

conselho MuoJdpal dos Direitos da 01ança 1t do Adolescenle/SMT 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL 

Eu, _(riome)_, ,ri11Qionalidaáe. proflsaAo, eatado clvll , R.G., CPF. 

residem.e e domiciliado ____ _, bairro, oep, ocupando o cargo da ...... , na 

entidade .... ... declaro 10b .- penBS da 191, que 110u peuoa de idone.ldade moral 

itibada perante a aociedade e 6rgãoe pObllooe repreeenUltivoe doa 1padllfflB 

oompeteritee, nada havendo que desabone minha conduta. 

São Mjguel do Tapulo, d8te.. 

Aaeinatura do declarante. 

Testemunha 1 

Teetemurtha 2 

Todoe com ftrma reeonheclda em c.rtórlo. 
FlCHA DE INSCRIÇÃO 

:s; ... ,-Ji, 
CM DCA 

conselho Municipal dos Direitos <la QianÇa e do AdolescentejSMT 

INSCRIÇÃO Nº. __ _ DATA: _ __ ! ______ ! __ _ 

DADOS PESSOAIS: 

NOME: 

SEXO: ( )F ( )M ( ) não declarar 1 Data de nasâmento: 

RG: 1 ORGAO EMISSOR; 1 CPF; 

NOME DOPAI: 

NOMEDAMAE: 

ESTADO CML: 

ENDERENQO: Nº. 

BAIRRO: 1 MUNICIPIO: 

TELEFONE: 

ESCOLARIDADE: 

POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICISNCIA: { )SIM ( )NAO 

QUAL? 

EU, -....,.-,---,---,-,:----,---,---- ---,--,---ª·cima qualificado 
solicito a minha inscrição pera participar do processo eletivo a membro do Conselho 
Tutelar e declero ter ciência da Lei Municipal mencionada no edital e do conteúdo do 
respectivo adrlal e aceíto as condições e faaea 11.ele contidas. 

Assinatura do candidato. 

Aaainatura do responsével pela inscrição 
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1 

:, 
! 

~~ 
_f:Ml7CÂ 

Conselho Municipal dos Direitos dá O'li!lnÇtt é cio AdOl13:SCCnte/SMT 

CALENDÁRIO DAS FASES E PROCESSOS. 

ATMDADEfPROCESSO DATA 
Divulgação do editar 04/04/2019 

Inscrição 05/04 à 03/05/2019 

Pubticação da lista dos candidatos 05/0Sl2019 
inscritos 

Lista dos candidatos habilítados e não 2010512019 
habilitados 

Interposição de ,recurso pelos candidatos 21123l05/2019 
não habilitados. 

R8$Ultado dos recursos 27/05/2019 

Lista final dos camidatos habilitados 28/05/2019 

ReunJão de orientação no Auditório Bolsa OS/06/2019 
Familia 

Representar impugnação de candldatura 29, 30, 31/05/2019 à 03, 04/08/2019 

Notificar os candidatos imp1.1gnados 0-4 à 07/06f2019 

Apresentação de defesa dos candidatos 10 à 14'06/2019 
impugnaiJos 

Analíse e decisão dos pedidos de Até 21/06/2019. 
impugnação 

lnterpostção de recurso a Impugnação. 24 6 28/0611019. 

Analise e decisão dos recursos.. 01 à 04/07/2019. 

Oivufgaçi!o do looel e horário da prova 05/07/2019 

prova 07/07201$ 

Resultado preliminar 15I07/2019 

lnterposicão de reourso 16, 17, 18/07/2019 

R96Ullado do ,1'9CU1l0 23107/2019 

Entr9vlsta 24107/2019 

Resultado final 26/0712019 

Divulgação do local e horário da 15l0Bl2019 . .. 
capacilação 22, 23IDl/201& 

Divulgação doa locals de votação 20l09/2019 

Dia.eleição Oll10120ft 

multado 07/10/2018 

São Miguel do Tapu~ PI, 30 de março de 2019. 

~ 
LUCIANA ALVES DE PINHO 

Presidente do CMDCA 

ESTADO DO PIAUÍ 

..... ,. • • • 1,, P' ... '-1 1,: 111e-, ,. .... ~ U 
SÃO-EL DO tAPUIO 
• t \.• t ■• ,.. "' N Ç'.' ÍJ .. 'f'f .... ~ t 

PREFEITURA DE SÃO MIGUEI.. DO TAPUIO/PI 
P~- C.,. M•noet EqrlRo de lfllal!vll;, 9'2 - Batrro Cmit!l"o.,. 
CNPJ n• 0115.71 6 .5t06/0001-il3., Te(/Fu - (86, 32.4sa..13t3 

Ofldo N• 042 /2019 SIio Ml,ucl do T8pulo•PI, 02 d■ ■brll dt1 2019. 

Senhor GeN!nte de Reh1cl.on■mento 

As, o., Uo Miguel do Tcapulo-PI - Ba:na, do Brasll 

Sr. Ge,r·ente,, 
lnfgrm:a:mos que as conta& exlstant1t.s e .as que, porve.ntura,, venham a ser 

•bert.as em nome da .... Ef'EITUM MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, vlncul■du ■o 
CNPJ N• 14. 7!!17.220/0001- 00, do Fundo M unlclpa l Da Aut,têncl11 Soeial, pgss.m ■ ser 
movimentadas pefostltutares mnfõrmã abiiil Jxo, s•ndo necesstrlas:, sempre duas assinaturas.. 

Tttul■riu: 

Nome: MAR,A DO CARMO MOTA MATOS 

Cargo: See,et:arla Municipal de Promoçlo, A$$1stênct• So<:1■ 1 • Trabalho. 
CPF: 8412..080.153-4,!il 

Nome: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILIIA 
c■ rao: Tesouro,,.. 
CPF: 535.!!182.11113417 

-"8hcl■: 1141, X 

'Pocl-; 
con,. correnta: 19.623-l. e 19.624-sX 

02g... So'llicltar safdos., extratos~ comprovantes e conwlta; 
o99-Cild.ast,..,, alto,..,, desbloque...- s,;nhu; 
1.04-Efetuar p•pmento.s por melo e letrónla,; 

105-Ef■tuar transfartnda por m <1IO elatrõnl00; 
ll.9-Uberar arquivos de .,.aament0$; 
124- Sollcltar ..,ldm/e,ctnrtos de lnvestlmllnto; 
Abflr o fech•r contas; 
Aume.ntar limite de cantas. 

Un atos 
PN!flllt nldpal 

ANE<,01 

ECRETARIAOA ASSIS'TENCIA IIOCIAI. I! CIDADANIA· SASC 

onciio Clreular n• &52 J 2015 

. fã' 
~~ :nllê 

T&•l!l$lnl!, 19 de junho de 2018. 

Elcmo, Sanoor Preft1lto, 

CI e Sacrvullio Municipal de A1111l11têncla Social 

Senhor (a) Ge■tor (a) 

Cump,-lm,mtando-o c:oralal.rnenls. n0t1 repo.rt■mos ao proeesao do 
cofinancl•mento o.taciu.1 d■ polltlca de asslot6ncla aoeJal tag&.Uarnanlácfo por mero do 
Deçreto nº 17.528 de dezembro do 2017 • ln■tituldo ef'ittlvamonte. a p11 r11, do mée de 
março do 2018. 

Cem o lnlUlto de çonelulr etap■- n-...iJlriaa à tranaferAnc:la de recursos do 
Fundo E8tAdUal de A9•1•t6nc:I• Social-FE:AS pa,_ o Fur.do Munlcl,1)81 d6 Auia'lencie 
Social -FMAS, ra- neoes8'río que este munlclplo encaminha a sua lll!llêncla de 
n:lacronamento de Banco do e....i1 documento otleia l deltlgando podares aos 
raaponaévala nesta Secretana da -do péla ge11Ulo do Fundo Estadual da Asslatencla 
Sootal. 

Vi&ando contribuir com o cumprlm&nto dê&ta -~• encamlnhamoa, em 
anexo, minuta do i.1mo d,e con-•o que daveriJI aer revisado e assinado paio gestor 
mun•'olpttl e o ordenador de d~ das rel'erid• contas ~$ pela SASC. o 
refat'ldo t.rmo !tlm como ll'nalldado autorizar o gestor do F !ãAS a -..erfficar oa aaldo•. 
extrato• e compmvanl&& dáa oontaa do finançlamento e•t.adual que •erfio movime(ltedas 
por e•t• municlplo. 

ReHaltamos que o cumprimento deata ~a d8'11$rá ocorrer com brevldado 
e 6 condlçllc n-•11Ar1a para ciue eeta Secretaria poa..., oonclulr o• último• 
procedimentos legala re1'8Nln- à t ransferência de recurso a eal6 m uniclpi(>. 

Atanckl:22• . 

A~eAra~ -
Soc:retária 
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", t: f r " U t JI Ji.~ U ,'f 1c; , P A l D 1 

sAo MIGUEL DO TAPUIO 
tfl"f1 1 c, .ti. "' a u.-. (!. f in e 

orlcro N• 041/2019 
Ao Banco do Brasll 

Ag!ndil : 1141•X 

Sr. Gerente--Genl, 

ESTADO 00 PIAUI 
PREfEIT\JRA OE SÃO MIGUl:LOO TAPUl.0/PI 

Prtç,o. Col. Moooe1 e .. rtsto d• P•~. 91- ea rrc etnu-o, 
CNPJ n• OE. 716.906/0001-'1~. TcVFax - IU) 324~ 1333 

ANEX.011 

Slo Migul!I do T1pulo-Pf, 00 ele •brll de 20l9. 

Assw nto; DElEGACÃO DE POOmll 
Delea mos os podieres parra os outDrpdos abaixo, par, ICH50 h contas r~lacronadM vinculadas ~o ~UNOO 
MUNICPAL DE ASS15TblOA SOCIAL-CNPJ 14.'191.U0/0001•00, refl!rente a,;, coflnancf.lmento efflldual•. 

DO PODERES 
SOUCITAJI.SA.l.00$ EXTRATOS E COMPROVANTES 
SOUCITAASALOOS EXTRATOS DE INVESTIMENTOS 

Dlldos bndrlas 
Aoilnda 1 Cont• 1 O.scrgao 
U4l-X 11962H 1 Piso Fbm Enadual dos Benefiç!oJ EY11<1t1.11ls- PPEEIE 
1141-X 1 l.95l4-X 1 Pise, FIXO Emrdu■ I d! M!Mla Comi,le';ddade-Pf EMC 1 

tl'f 
385.75 6.043-68 
010.sã7.i43-8S 

Obrtgarno-ncs • CXlmunlcar, por e,actltc), ao Bane-o do Bnlslf. qualquer a ereçllo çom relayio •• 
autottz:açõea concedld111 neslo ln1trum11nto, i■e11t.mo:!o o Banoo do BrasD de qualquer 
reaponsabll td11de pela 8\JMnda de ■l.lil tempNtl\la roallzaçlo. 

PORTARIA N•67/20U. 

Cordl■lme:nte, 

~MOTA MATOS 

ORDENADOR DE DESPESA 

ESTADO DO PIAU:I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO F1JOALGO 

GABINETE DO PREFEITO 

o PR.EFEITO MUNICIPAL OE SÃO MIGUEL DO FIDALGO, Est.ido do Pi;,ul, no I.ISO de SUil•i 

atribuições legills e nos termos do termos do art. 123, lnclso.s VIII, XI, combinado com o artl11a 
26, tnclso li, •a•, ambo" da ~ Otglnlc-.i do Munldplo e demal$ ordename.ntos pertinente$; 

considerando que não eilst.e 11edaç!lo prevista na Súmula Vinculante NG 13 do Svpr·emo 
Tribunal FNI ral, p;,ra nomeaç,l!es d.é c-.irgos de oonfiança dé natureza polltica; 
considerando que cabe ao gestor, dentro de sua dlsc~lclonalldade e atribuições c:onstltucional 
e leg~I. preencher os cargos de confiança ,e de nõttur~a polltlc:a adml11lstn1tlva; 

Art. 111 • Exonerar o Sr. IANDEltSON ROORIGU!S COUTINHO, portador de C!l•RG nll 2.765..326 

SSP/PI e CPF nll 048.631A13•86 ~ril exet"cer o Cargo ,eomiS$ion11do de COORDENADOR 00 
cRAs na Secretaria Munldpal de A5sistêncla Soclal deste Munldplo de SIio M IBu.el do RdaJ8o. 

Registre-se em llvro próprio. Publlque-se • Cumpra-<5e e Comunlque-$e. 

Gablneu~ do Prefeito Municipal de SIio Miguel do Fldalso, 03 de abril de 2019. 

CI nte: 03/04/2019. 

Cmtodó D/t,14, 0/lwtlT• 

< ~~~ q1 d,.,,~ 
Cristóvão Dias de Ollvl!ira 

Prefeito M unicipal 

JANDERSON RODRIGUES COUTINHO 
COORDENADOR 00 CR.ÁS 

ESTADO DO PIAUI 
PREFE,JTURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO 

GABINETE DO PREFEITO 

o PR.EFEITO MUNICIPAL OE SÃO MlGUEL 00 FIDALGO. Estado do P iauf. no U$() do ... n 
atrlbu lç-Oc.s lc11ab • 001 t rmos do termo.s do 11rt.. 123., incisos. VIH. XI., oor-nbin.adr;, ,i;om o il!lrtlgo 
26., Inciso U. •a"", ambos da Lffl Orsl,nlca do Munldplo• e d mais ordenam r'lt05 pcrt,lncntes; 

cons.iderendo qu-e nlo ••lst·• ved-•çlo prevista nil Sí.lmuh11 v inculante Nli 13. do supremo 
Tl1bvnal Féde1111l. par11 nomv~çõ•s da earwo1 -d• confl■ nça de natureza poUt-tca: 
Cona;ld•nmdo que cabe- ao ae-.stor~ dentro de .sua dlscl1donalldade e attibulç-õ-es ç0n,nlt11.1cion~I 
e le1at preenche, os ca,a:09 d~ oonft.anç• ii= de ft$1:i.lr'IHII polft lca •dm1nlstnitlvll; 

Art • .111- • Nome:lillr- a Sril . ANA KEILA P 'E,REIRA DE SOUSA,, portadora de CPF n'I' 023-,,639.953-10 
p~r., o•crccr o e....., Comlsslonlldo de COOROENAOOFIA DO cMs na Secretaria Munk:lpal de 
As:stst&ncla Soei.ai, deste Munlofplo de .São M rguel do Fidalgo. 

Re&l1tr••1• ,em Ovro próprio, P·ublklv .. a;w • C:Umpr..,_. • Coml.'nh;;ive-••• 

Gabinete do Prefalto Municipal da Slo M,-ue1 do Fld..t110. 03 da •brll da 2.019. 

Crlslo•IO Diu d• {)/Jr<tlr• .,.. ,.A 

~~!/;;~ d ~ ,.........:...._ 

Olon~: 0~/04/2019. 

Crl•t.óvllo Ola> de OI Ira 
P,efello Mu nldpal 

ANA ICLllA ,.1!'111:!JIIA De ÍOÍISA CP~ n• 023 .639.9S;-1O 
COOFIOENADORA DO CRÃS 

POftl"AiRJA N1169/2019 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA Ml, 'IUCIPAL OE SÃO MIGUEL DO FIDAL.GO 

GABINETE DO PREFEITO 

O PREFEITO MUNICIPAL OE SÃO MIGUEL DO FIO.ALGO, Estado d',;, Plauf, no v so de suas. 
atrlbulçõ s lqaiS t: no;: ~rmos do termo, do art, 123, lndws VIII, XI, comt,inado com o artl so l6, 
,Inciso H, •a·, ambos da Lei Orgllnlca do Munlclplc e demais ordenamentos pertlnent s; 

Con,lderando que nllo existe vedaçlo prevlsta na Súmula• Vinculante N• 13 do Supr mo 
Tribunal Fede:ral, para ncmeaçõe.s de cargas de confiança de natunna pottUca; 

Considerando q ue cabe ao ges.tor, de.ntro de suo dl$Cl'klonalldade e att lbulç6e;. 
,cc:m,s:Utuciona.l e legal. prl!encher os cargos de conflanÇtll ,e de n,eture:za polrt~ dmlnl.Jtnitlvai; 

Art. 1• • Nomear o sr. JANOl:RSON IIOOIUGUU COUTINKO, port~dor de Cl,-RG ..... 
2.765-~ZG SSP/PI e CPf n• 04$.631.413~86 p ,a o Csr10 C.OmlSSilon1d0 dct SECII.ETAAIO MUNICIPAL 
DE MSITENCIA :!iOCIAL daste Munidplo da S5-> Miguel do Fid.algo. 

Art. 211 . Hta P•ortaria cntr,rj c,,m visor na data de sua publleaçSo. 

Resl•tre-se em 11\lro próprio, Publlqu • cumpra,-se e com,mlque-s . 

Gabinete do Preferto Mun1Clpal de São M iguel do Flda1go-PI, 03 de abril de 2019. 

Ci n1e: 03/04/2019 

Qbtóvlo Dia, dn Ollv~ira 
Prefeito M unlclpal 

JANDERSON RODRIGUES COUTINHO 
Secrct'1rlo Munlclpa, de l\ss.lSl~nda Sodal 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNlClPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO 

EXIBATQ QE CQNTRATQ 
Prqio pr-nd•I n• 1012019 

&traio Para Publi<:ação 
PREGÃO PRESENCIALN' 10/2019 
Contrato.te; Prefeitura Muoicípal de São Miguel do Fidalgo-Pf. 
CNPJ: Ol.612.611/0001-53 

Empresa ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME 
C P,J: 25.263.772/0001-47 Insc. Euadwil: 19.610.576-5 
Lote OI - YNEUS, CÂMARAS, PROTETORES B BA TERJAS CARROS LBVES 
RS: 69.491.00(sessenta e nov,e mil qualrocentos e noventa e um ttm) 
Lote 02- Serviços de Balanceamento e alinhamento veículos leves 

RS: 4.500,00(quatro mil e quinb.entos reais). 

Empresa: DANTAS E BARRO LTDA 
~23.521.840/0001 -77 Insç, Estadual; 19.411.120--2 
Lote 03 - PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERJAS CARROS PESAOOS 
RS: 158.580,00(«oto e ç.b1queota e oito mil qulohentos oitenta reais) 
Lote 04 -_Serviços de Balanceamento e alinhamento veículos pesados 
RS: 5.800,00(cinc& mil e ol.tocentos reais). 

mm:t2: obje.to é, aquisição de pneus e serviços de alinhamento e ba1anoeame.nto para 
velculos e máquiilllS da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo e Secretarias 
Mtmicipais de Administração, Educação e Saúde, confonne anexo 1, apontado pela 
C-Omissão Pcrma.ncnte de Licitação da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo -
PI 

FO!f:iE DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL 20 19 / FPM/ICMS /RECBITA 
PRPRWFEP /FUNDEB IP ATE/PEATE/QSE/FME/FUS-FMS/C STEIO. 

YJdlwa: 03/0412019 /1 31/12/2019. 

CRlSTÔVÃO DTAS DE OUVElRA 
Prcfdto Municipal 

ESTADO DO PIAUI 
PREFBITURA MUNICIPAL DE SÃO MJOUEL DO FIDALGO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

S."lo Miguel do idalgo, 0 l de abril de 2019-

A Comissilo Pcrmuncntc de Licimçik> da Prefcitnrn Mun icipal de Silo Miguel 
do Fidrugo, tendo cm vism a realização do PRE.OAO PRES 'CIAL N º 10/201 9 , vem declanu: 
pm'll que po sa ser- conhecido pelo público em gend e p= fins de intitru,ç,llo e conho..>cilnen\o dos 
intcn;ssados, o = llado do j ul.garncnto e cla.~sificaçllo das prso~ta.~ rofcrentc ao processo 
licitat.ório Pregão Pros.mcial n º l 0/201 9, realizado em 28/0312019, às to, 00 h•, cuj o objeto " 

onlníUíÇOO de <:e-mpresíl píTll1 furnecünen(o de pneus e serviços de úllnhrun.e.nto e: 
balanceamento pi veículos o máqu inas da r .M. de i!o Miguel <lo Fidalgo e cc. de Educaçilo. 
.Admioisll'Bçiio, Gabinete do Pn,tcJto, oncw foram declaradas veocc:dwas as segui_ntçs cropmia , 

funpresa. ALEKSIAN A DE MIRANDA SIL V -ME 
~ 2.S.263.7721000 1-47 ln ç. EJ<tad11al: 19.6!0.576-S 
Lote OI - BUS, CÂMARAS, PROTETORBS E BATERIAS CARROS LEVES 
RS: 69.49L00("""5enta e nove mil quatrocentos e noventa e u m r eal) 
Lote 02- Scr:vi·eos de Bala:nce:amcnto e alinha.rncn•o vok.ul~ to\l'Cs 

R$: 4.500,00(quatro mil ç quinhentos n;,al$). 

Ernpresa: D AS E BARRO LTDA 
C PJ: 23.521.840/000 1-77 lnsc. F.&adual: 19AI 1.120-2 
Lote 03 - PNB S, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS CARROS PESA DOS 
RS: 1511.580,00(ccntu e dnqucnta e ullu mJI quinbc:nlos ol.C.:nla n:als) 
Lote 04 - _.Serviços de Balanceamento e alinhamento velcutos pesados 
RS: 5.800,00(ctnco mil e olloceoto .-.,a.Is). 

Logrando êxito máximo de pontu çllo e vanu,,gens para a ildminisu-~ municipal, tu do 
devidamente compmvaoo através d este pro<:csso, de rcsponsab il idade dessa Comi ss:i!o 
Pennanc:nte de Licitação. onde encaminharemos ao Gc,aor Municipal. rccome11élando a SUà 

Ho,nolog..çoo. 

FONTE DE RECURSOS:ORÇAMENTO 2019/ FPM/ICMS/RECEITA PRÓPRIA/FEP/ 
FUNDERI PNATE(PBATB)IQSEfl"M IYI' S-FMS/ USTl!IO. 

M iguel Coutinho T eixeira 
Pregpciro/Prcsidcntc da CPL 

lo_gnlc.io Mlll'qUC do Olivel"' 
Secrolário da CPL 

Luci&JUI de Castro M. Carvalho 
Membro 

ESTADO DO PIAUI 
PR.E:FErTURA M 1ClPAl. DE SÃO MIGUEL DO F'lOAL.00 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Em oonforrnídade com o procedímento licítat.ório, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº10/2019, realizado em 28/03/2019, APROVO E HOMOLOGO 
o resultado do referido Prooasso, cujo objeto é , aquisição de pneus e serviços 
de alinhamento e balanceamento para veículos e máquinas da Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Fidalgo e Secretarias Municipeis de Administraçtio 
Educação e Saúde, oonforme anexo I, apontado pela Comissão Pemianente 
de Licttaç!lo da Prefeitura Municipal de SAo Miguel do Fidalgo - PI. O qual teve 
oomo vencedores: 

Empresa ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME 
CNPJ: 25.263.TT2/0001-47 lnsc. Estadual; 19.610.576-5 
Lote 01 -_PNEUS. CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS CARROS LEVES 
R$: 69-491.00(senen,ta e nove mil quatrocentos e noventa e um real) 
Lote 02- Seivlços de Balanceamento e a1inhamento veículos leves 

R$: 4.500,00(quatro mll e quinhentos reais). 

Empresa: DANTAS E BARROS L TOA 
CNPJ: 23.521 .840/0001-77 lnsc. Estadual: 19.411.120:2 
Lote 03 - PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATE1RIAS CARROS PESADOS 
R$: 158.580,00(çento e çinquenta e oito ,mil q'-'inhentos oitenta reais) 
Lote 04 -_Serviços de Balanceamento e al,inhamento veículos pesados 
R$: 5.800,00(cinco mil e oitocentos reais). 

O preseote termo devetá ser publicado, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais. 

FQN'TE DE REOURSOS: ORÇAMENTO GERAL 2019 1 FPM/ICMS /RECE ITA 
PRÓPRINFEP /FUNDEB /PNATE/PEATE/QSEIFME/FUS-FMS/CUSTEIO. 

São M'9uel do Fidalgo- PI, 02 de abril de 2019. 

CRISTÓVÃO DIAS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MU NICIPAL DE BETANIA DO PIAUI - PI . 
ESTADO DOPlAUi • 

PJ: 01.612.622/000 - 33 

A VISO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 032/2019 

TOMADA DE PREÇO N". 007/2019 

O MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI, pessoa jurldica de direito 
públioo interno, com sede na Rua rancisco Delmondes, s/n, Centro, 
Betânia do Piaui - PI, inscrito no CNPJ sob o N.º 0l.612.622/0001-33, 
atrav~ do seu Presidente da CPL torna público para conhecimento de 
todo e qualquer interessado (s) , que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
determinou a instalação de Processo Licitatôrio, na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" oom data de 
abertura e julgamento para o dia 23.04.2019, às 11:00 (onze) horas. 
na sala de reunião desta Comissão, sito na sede da Prefeitura, cujo 
objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 08.RA DE 01 ESCOLA DE 06 
SALAS DE AULA-PROJETO PADRÃO FNDE, com valor Global 
previsto de R$ 447.604,69 (quatrocentos e quarenta e sete mil 
seiscentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) com recu rsos 
oriundos do FNDE e Contrapartida do município. 

Maiores informações poderão ser adquiridas junto ao Pregoeiro, no 
endereço acima mencionado, em dias úteis de segunda a sexta-feira, de 
07h30m.in às 13h30min ou pelo telefone (89) 3497-0005. 

Betânia do Piauí (PI), 04 de abril de 2019. 

Antonio Ferreira de Macedo Junior 
Preeidente da C.P.L 
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(Continua na próxima página)

ReltOluçct.o CMA8 Dº 01/3019, de 04 de Abril de :11019. 

Aprova a mprowamaçllo d o seldo 
financeiro do FMAS - Fundo Municipal 
de A$;,ist.l:.nda Socie.l do ano de 2018, 
oriundo do FNAS - Fundo Nacional de 
Assis tência. Social através d o C o
financiie.mco.to do Oo·vcrno FcderaJ. e dâ 
outras providinclt1:s. 

O CMA8 • coa-..lho M.uaici'.P"'I de AAot.tênda Social ele tio Ml&v,el da 
s.-a-Plaul, cm reunião ordinária, realizada no d ia 04 de Abril de 2019, no 
\.1:80 du. competCncia que: lhe: coalc:rc a Lei O:rgãnica de Ass:is.té n cia Social -
WAS. 

Co:n•.lde.~do q1i.tc os reeu.r605 vinouludos. Fundo Muni-cipal de AssietCncia 
Social do eormuneiwnc.nto do- SistCmil óniéõ Nacion.ãl da Aa:!-:i8tCnci.a 
Social do Oovc:rno Federal, para o C'J<crcic:io 2016, foram utilizadoa dentro 
doéí J)(l..riift't.et:ro• Cl8tàbclccido · c.m Lei e d c.ntro de- cada Bloco 
c o rrespondente. 

Conatderando que houve ~ .!doo, nnanoclros do'> rccun;os q ue irnuessarão 
no c:x:erclc'io fiine.nceiro de '2019, c ujoA Raldo. deve,t"; o se r .re,:,rofj;l"omodos 
pôr delibe.re.ção deste Conselho, para utilizeçA_o no pres~nte ex,erçido , paro, 
os blocos da protcçlto social bás ica, OBF,OSUAS. 

RICSOLVB, 

Art.. 1 6 - Aprovru- a reprogramação do saldo dos recursos fi.ns.nceiros d e 
2018 v in_c:-Uládó::s oo FMAS-Fundo MunicipRI de A:s.sistCn c ie. Social_. o riundos 
do Colinnn eictu1ento do Sistema único Nacional da Assi.st!ncia Social do 
Oove r-n1> r■"ede:nll Atrllvé$ do F undo de As.:sl8b!:ncia Social - FNAS. conforme 
tabela aba o; · 

Bloco da 
proteção eocial 
bã.sica
PAIF/SCFV 

BLOBF 

Bt,.CSUAS 

VALORA 
REPROGRAMAR 
31/12/201& 

""' 100.406,70 Aqu!..,lçilo de mQteriQJ.(; de con;,umo, 
contrataçào de pesM.."ll, CU:steio de ações 
complemer>Wore~ de pronioçilo, e proteção, 
ações de proteção soclul básica , pequenos 
reparos, a quisição de g!ne.ro,s alimentlcios . 
Aquisi~o de veiculo" P8"" l'<PQÍO de 
atividades e ações do BI" e CADUNICô .e 
SCFV. 

R$ 3.623,67 

R$7.0 70,00 

Aquisiça.o de eq_uipwnt:n.tos e 
aprimoramento d e trutura para digitação 
e .a rma_~,en amen to dos dado:s do Cadastr,o 
Único,. aquisição de equipamento, rno bilin e 
m aterial de expediente; a quisição de 
combustlvel e lubrificante pi,.ra os vclculos 
u tilizad os no ca.dastra.ment()J; treina m ento 
cm inronnáticn p.1:1n:1i a.s equipes que 
operam os sistemas in íorm tiz:o.d.o do 
Ci,.dastro Único; contratação d e 
pro fission ais/lêcnicos por le nlpi.1 
l;\eterminad.o para mini..u-ar 
capacitaç:ão/treinamento ou realizar 
atividades vinculadas a o desenvolvime n to 
da Rest!'lo do PBF (exemplos: d iárias e 
passagens para participaçào nos 
t.reinamcntos fo ra do 
munícipiO)iCi.:tpâeito.cuo de cadastr-adot1e?:1õ e 
entreviste.dores (cxe.m.plos: diárias e 
passagens para 
desloca.mcntos para capac.ite.ções fora do 
mun.ieipió);loc._,ç,\o de e;,.po,ço r,,m, 1 
reu.liZl.l.Ç:ü.o de eventos; u q ui síçüo d e
co m bustíveis e lubrifican tes para vcLcuJos 
utilizo.dos nos even tos; conu-ataçào de 
prolissionais/técn.icos poir tempo 
det.erminndo poro rnin i~t-r-or-
cap aci tação /trc inarncn.to ou reali;:rBr 
nlividades vinculadas o.o desenvolvimento 
da geRtào do PBF'; ações de divulgação c 
oomunicação de camponhus de unudiz:uçüo 
cadastral; melhoria da inf~ -e"trutura pt1ra 
atendimento à.á fa.m ilia.s. a.quisição de 
equipamentos e apr im oramenlO d o 
estrutura para acesso à internet ~ melhoria 
da infra-estrutura para atendimento s 
familias Jaquisição de veículos para as 
acões dó BF e CAOUNlCO. 
A prim o rar a gl!::st.Ao dos serviços d e caráter 
continuado, d e p rogmm.ns, dos benefícios e 
dos projetos de assis.téncia socia l. 
AquisiçW> de equipltm •enlO$: eletrõnko :s. 
m obiliá.r io, e- mate-riais de consumo c
e><pcdicn te, Ree.liruçuo de capuciUições . 
encontros, seminãrios e oflcinas. 
des.locar.ncntos de conselheiros e u.suã.rios 
para purt.icipu.ç.ü.o em fóruns-~ enco.t'ltro::s~ 
reuniões, ;,emin ,rios e confer.!:neio" d o, 
asslstt:nc:ia social, ca.mP11nh as dr, 
divuJu,, ru.o vollndu:s ú "'"'ulacuo Sobre o :s 

direitos socioassistenciais, ações do SUAS, 
BPC, Programa Bolsa Familia, Compra de 
veiculos e suprimentos (combustíveis e 
lubrificantes) utilizados no.s serviços 
socioassistencie.is, nas atividades da. gestão 
ou do Conselho de Assistência 
melhoria da infra-estrutura 
atendimento às famílias. 

BPC NA ESCOLA R$ 168,12 Aplicacão de que,stionários 
Total do1 reca.no1 R$ 111,268,49 
reorolrl'lmAdol 

Art. 2" - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se as 
disposi.ções em oontrário. 

São Miguel da Baixa Grande-PI, 04 de Abril de 2019. 

b:lar:i r~v, o!olo.. JA.müa dei ~.unh o soo\-ofa 
Francinalda Maria da Cunha Santos 

PRESIDBlfTI DO Cllil 

Social, 
para 

CONSELHO MU IC.IPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ÃO LOURENÇO DO PIAUI - PI 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDITAL 01/2019 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA. 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DO PrAUI - PI. no uso da 
atribuição que lhe é conferida pela • 0512001, toma J)llblíco o presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o ProceSMl de &colha em Data Uniflçada para membros do Conselho, 
Tu1d11r p11111 o quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO~ 91f.l0l9. do CMDCA local .. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O Processo de Escolha e:m Data ni ficada 6 disciplinado pda Lei nº 8.069/90 (E!ltalUtO da 
Crimiço e do Adole$CC!ltc), RcsolUÇiO n• 170/201 S do Conselho Nacional dM Din:il0$ da CrillllÇB e, 

do Adolcscen1c • CONANDA, assim como pela Municipal n• 0512001 e Resolução n• 01/2019, do, 
Conselho Municipal cios Direitos da Criança e do Adolescen1e de SÃO LOURENÇO DO PfAUJ -
PI. sendo realizado sob a responsabílidade deste e fiscali1.açl!o do Minis~o Públíco; 
1.2. Os membros do Conselho Tutelar l.ocal serão escolhidos mediante o :suflát!io wúvmial, dirctn, 
socrero e lllcultaüvo dos eleitores do munieipio, em dllll!. de 06 de 011t11bro 1k l019, sendo que a. 
posse dos eleitos e sell$ respectivos suplentes ocorrera em data de I O de janeiro de 2020, 
1.J. ruisim sendo, como fonna de dar início, regulamentar e ampla visibilidade ao Pl'OOesso de 
E:.oolba cm Dala Uníficada para membros do Conselho Tutelar para o qu.atrifnio 2020/2024, loma 
pllblko o presente Edilíll. nos scgUÍIJla termos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.1. O Coo.$Clho Tu1e1ar é óigão pelJIWlente e autônomo, nao jwisdicional. cn~gado pela 
sociedacl,e de zelar pelo cwnprimento dos direilm! da awl98 e do adolescente, sendo composto por 
05 (cinco) membros. escolhidos pela comunidade local pera mandato de 04 (quatro) anos, permitida 
01 (uma) n:conduçlo. mediante novo proc:es50 de escolha em igualdade de escolha com os demais 
pretendentes: 
2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutclar, llí!indo de forma colegiada, o cxerclcio das atribuições 
comidas DO$ ert. 18-B, l)llr. iílliwl. 90, §3°, inciso Il, 95, 131 136, 191 e 194, todos da Lei n• 
8.069/90. observados os dev= ~ vedações cstabelixidos por me Diploma, assim como ~la Lei 
Municipal n• 05/2001 ; 
2.3. O presente ProeCS$0 de Escolha dos membros do Conselho Tule.lar do Municlpio de SÃO 
LOURENÇO DO PIAUI - PI vt$8 preencher as OS (cinco) vagas existentcs2 o colegiado, assim 
como para seus respectivos suplentes; 
2.4. Por força do disposto no ari. s•. inciso li, da Resoluçlo nº 170/2014, do CONA DA. a 
candidatura deven\ ser individual , nlo stndo admitida a composição de chapasJ. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
CONSELHO TUTELAR: 
3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei n• 8.069/90, e da Lei Mwucipal nº OS/2001, os 
candidatos a membro do Conselho Tutelar devem pretl:M)her, cwnulativamenle, os seguintes 
requisito$: 
a) Reconhecida idoneidade morttl; 
b) l.dadc igual ou superior a 21 (vinte e um} anos; 
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CONSELHO MU ICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
SÃO LOURENÇO DO PIAUJ- PI 

.-), R ... idír oo m=kípio; 
d) Estar q l.litn com as obrlgl'çl)e$ elehorats e no Qc».o de~ direitos polltlcos; 
e) Esw quitca com os obril!llçõe& mililm'c:3 (pan,. candidatoa do sexo masculino): 
1) NIio tm- sido pcnaliz,,do com a dcstiruiçlo da função de membro do Co~l.bo T=la:r. Dos últunos 
OS (cim:o) ""~ 
1) Enslno Fw>--tal compl,rto 
3 . .2. O preenchimento dO!I roquisltos lc,gais dcv.e ser domorn1tndo no lO dá "'11"1idatlml, 

4. DA JORNADA o i. TRAJlALBO ll, RltM 1,r RAÇÃO : 
4 .• 1. O. membros do Conselho Tutelu e,<,;n:ério ,...., atividadC11 cm rqpme do dc:di~ cxclU$iV'll. 
<t<mtnte o bor4rio previsto na Lei Municipal n• 0512001 pma o furu:iiorum,ento do ól'{lao, sem 
pn,julz.o <lo o.«::ndimcnto cm ~~e de phmtl.ol'BObrcaviso. M5im como da ,_IJ~-"'1,llO d,o OulnlS 
<liIJaê-ncia e l.ardu im,:n,n1.,. uo óqplo; 
4J ... O valor do venc:imcnto é de; um salário mlnimo: 
4.J. Se Cléito pua intqirv o CoD11Clho Tutelar o !ICrVidor munld~I. POdcri op4<1r cnlre o valor da 
rcrn.l..D"ll!mÇI.Q do ~o de Conxlheiro ou o valor de KUS vcncimcnco • ficando-fhé-11-~ddoa: 
a) O retorno ao CUBO~ c:mprr-go ou. flinÇ:40 que e:x;en:~l.-. #SSlm que- findo o acu mandato; 
b ) A con1agcm do t c:nipo de scrviw pe.n, lodo, os dcitm lepia. exceto plll'B promoção por 
mc:rccimc:nto. 

5. DOS IMPEDIMENTO S: 
S. I. s-.. impcd.ido,, de KTVir Do = Conselho Tu~lar os <6ni"tl...,_ çompanbciros. aütda que cm. 
un:lão h():t.r'l(liá..fçl:iv,ca,. º'°' parenl~ em linha reta.. colatcnJ ou por .af"lfi.id.klc-. ã.té o tc,~iro IJ'IUL 
;nclu~ive. conforme pn,vlt10 no on.140, da Lei n• 8,069/90 e art. 15, da Rc=lu,ça,;, n• 170/2014. do 
CONA DA: 
~.2. ExlSllndo candida10. impedidos de IIIUar num mesmo COQ$C!]bo Tulêl..- e que o btc:nbarn 
vo,açuo swiciéntc para figurarem entre 05 OS (cinco) primeiros lupn:,,. considcrar,...,J ~l'ei!o 
aquc.lc que tiver maior votaç.no; o candld.i>to fCmMescetltc ieré =Iassilicado como seu suplénlC 
imediato .. a.gumin.do na hJ_pôtese de voc:-&ncia e dcsd.c que nlo exista impcdimeiuo; 
5.3. Estcndc,.,sc Q Impedimento do coD:sclbciro tulclar cm rolaçAo à au1otidadc j udki6ria e ao 
rcprcsenrante do Miotiom!rio Piiblú:o com a.tw,çlo na Iusti.ça da Infinda ., da J ,.~tude da mesma 
comarc..a; 
5.4. É também [mpedido d,o se inscTévcr no Processo de Esoolha unlflca<lo o membro do ConsdhD 
1\1,!elól'que: 
a) tiver sido cmpo...do pam o stpmdo ~o oonsceutivo alé o día 10 de janeiro d~ 2013; 
b) tiver cxcn:ido o mandato. ém rcpmc de pronogaçlo. por perlQ<lo lnlnterTUplO supcri.o,- a 04 
(q-)"""" e meio. 

6, DA COMlSSÃO ESP t:ClAL ELDTORAL: 
6.1. O Conselho MunJ.cil"'-1 do$ Direitos da Criança e do Adok:scrn.t,, lnstit,..i ..... DO pna;ro de 10 (dez) 
dias, a contnr da public:açilO do prcsc:ntc Eclilal. uma Comissào Especial dc <:omposiçlo parilárla 
emre represeniantes do go"emo e da sociedade cMI. pano • organi:z.ação e conduç-«o <lo pre:sen«:: 
Pro<:csso do Escolh~ 
6.2. Comp,:t., à Comb,ao Especial EleitonoJ; 
a) Analisar os pedidos de ree;i.saro de ,candidatura e dar ampla publj cidmlc: li retaçAo do, candidatos 
l~t OS.~ 

lb) R-ber u imp~ ■prc:sc111ad:ll!I conlra candldato.t q..e uio atcooam os n,quisil0$ exlgódos. 
foMéCendO prOIOcolO ao impugnan«::: 
e,) otificar os ccmd:idato,; impupwlos, con.,<cd.,,.t,,.I he;, l'""Z" para apre,rcnlaç-'<> de dcfc$a; 
d) De,:,idir, cm primeira in514ncia administn.tíw , ª""""' da impu,i:ll8Çlo das cand.idal:ums, podendo. 
s.e ncccmrio. Ou\lir tt:nómunhas c,vcntuaJma1.to uroladas. deitenninar a j unlada de doeumenl0$ e á 
rcalizuçiio d.e outra!I dílig&,cias; 
e) Roaliza:r n:,uniAo destli:iada a dar conhccimcn10 formal das regras d:a ~ iwa candid:alo• 

oonsiderados habiliUl<los "º p!ei10. que 6rmarao co,m,,omiüO de rcopchá, lu. sob pena de: 
lnd~fttlmenlo do rcs)mo d:a candidatura. Km pn,jul:m da imp:>!Oição d.as SQDÇ(les previ- o■ 
leogl$14çlo local; 
1) Eslimnlar e facilitar o cru:mninhamcn10 de _,ici,.. de 6110• que: constituam YiolaçAo das rea,as de 
campanha po.r parte dos candidat o.11 ou à :SUA ordlC'ffl: 
1:) Analia:r e decidir~ em primc.inL i:ns:t&nçie administrativa.. os pedidos de i.mpu~--ao ,e, 0\1\róil 
fnddcll.tes oco.rridos n.o dla d.a vo1aç.10: 
b) E..colhc,r e divulgar os loooals d.e votação" apuração de "°'"*; 
1) Divulgar. imcdiammcnte a~ a apu,açilo. o "' wtado ofkial d.a vo~; 
J) Notilkar -lmenu, o Minbtmo P6blico. com • àntoccdenoitt devida. de todas as "Ull>"S do 
cerume. dl e locais de rewtiio e dcci..élcs tomados pelo colegiado; 
)e) Oivu]&,lr ampJ.an,cnt,. o pleito i populaçlo. oom o auxflio do CMDCA e do Poder E1<ccutivo 
l""'11. eotlmulando no mãximo n parlicipaç5o dosdeitorc!, 
6.J. Ou dcci:o6cs cbl Comioslo Especial Elci.toral csbeni ttCW'OO à plenárl • do> Conxlho Munieipal 
d<>s Dlttlto.~ d.o Cri..,,ç,, " dO Adolexentc. qUiC se =nini. cm canlt« eo<traordioüio. P4R de<:iJllo 
co:m o máxi.m.o de oeleridade. 

7. DAS ETAPAS no PROCf:SSO D E ESCOLHA: 
7.1. O P~:1$0 de EP;olha pa,á membros do Conselho Turelor o~nrá o aol<a.Nrio ■ncxo "°' 
p,cscnte EdíW; 
7 .2. COMClho Mw:,içipal dos Din,itos d:a Cria.n,ça ~ do Adol-omte. Do u:oo de """" atribuiçllt"
fàrA. pubii~ ed_ibu:i, i=:ped.fico:1 no Dimio Oficial ou mel.o cquJvalen.te pOní. çadu u:mu du fases do, 
proce!ISO do =olha & mm1bnn do ~-1,o Tutclu-. dispond.o sobre: 
• .) lnscriç,!lc!, e cntrcgi, d.e documcnlM: 
b), Relaçlo de "anclidatos inscrit~ 
,o) Rclaçllo preliminar do• candidatos considerados labi.litadO:I., · pm, a análise dos documentos; 
d) RelaçAo d"finitlva dos candidatos comidcrados habililBdos, ap6s o jul.~11to dê evenhmi• 
lmp~cs: 
e) Ola e lloclll.s de voiaçlo , 
f) Resulu,do p,clhrun.u- do pleito, l0110 11,POs o c:nccmmu:nto da apuraçilo; 
1.) R<esulto.do flnaJ do p.t.elto. ~ o jutgamc,,.to de eventual• impu-~. e 
ll) T"rmo do Po:>$.,e. 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS D0C El','l'OS: 
8.1. A putici~ no pn,.,cn.te Processo de Esc:ollm cm Dma Uoilicada iniciaMe4 pela in..:riçao 
pw meio dê n:qucrimento imprcMO e/ou fonnu!Ario elett6ruco. " Kri efetuada no pM17.o e, """ 
eottd.iç,õ,c8 es:tabelccidu n.cslc Edilal; 
8:.:2. A ill$érlçilú do, """dídato,; scrt: efetuada pc:,,o:oalmcme na sede do Coosclho Mu.nicipal dos 
DireltoJ da C°""ç" e do AdoJeo;c,cntA: de SÃO LOURENÇO DO PIAUI, à~ lina Maria de 
/\#is - Centro. ncsto cidade. dia 08/04/2,019 a OJ/0S/20 19 da$ 011;00 6s 17;00 ho1U; 
8.3. Ao realizar a írn,cri\'A<>, o ,:andid:ato devm. ot,riplotlamentA: " sob pena d.e irulefcrin,o,no de 
su.n candidatura. aprcsc,nlm' crigi,nal " cóp[a dos te8,llmtóS diooumcntoo:: 
a) Ca:rtcira de i<k.'11.U<lade ou documcn10 eqwvalcmc,; 
b) TituJo de el.eilo,, 00m o comprov11ntc de voiaçllo ouJU$d:ficatjva Dllll 04 (qw,tro) 61tlm"" "lelçoes,: 
é) Certidões nc:ptivtas -c:ívc:~ e criminais que COmpa"i)V'l!'J:n l1ló 1i::r :sido eoock:.nado ou t.?$14tr 
ttSpondéndo. como rfu. pela pnitica de infraçAo penal, admlnisuativL ou ""'1111\ita i ncompath,.,I 
com a funçll(> do membro cio Coasclho Tutelar: 
d) Em >mdo candidato do """·º masculillo. certidão de qulq,çilo com u obrigaç&s militare$; 
d Diplomo do Eruiino Ml!dio 
8.4. A ímlto ou inmlcquaçllo de qualquer cios d0cumcnto• acima relacio""'1o.• kd imediamnODIA: 
eomuni..in ao can,djdmo, que po&,tá s.upri . .J.lii até • d4ta-limitc, para in,criçâlo de eu,did:D1ura,i. 
,1,rcvista oc:ste Edital; 
8.5. Os docwncnto• devcrto .,.,. ""~• em dum vw para fé e ctmlnlft, 

8.6. Documc:111"" di~ .scnlo <.'lODti~ válidos. desde que IJlmbém ap,..,_tados os 
originais ou existentes apenas em formato di.gital; 
8. 7. Eventuais entra,•es /1 in!ICriÇló de candidatwa, o u à juntada. de docwnentm devem ser 
imcdiatamen1c enco.mi_nbados ao CMDCA e ao Minisu!rio Públiw; 
8.8. As infonnaç&s pnmadas e doewnen~ apreM:nt:ados por ~llo dá inocriçllo alo do tOlaE 
~ilidado do candidate,. 

9 . ANÁLISE OADOCVMENTAÇÃO EXIGIDA: 
9.1. En.cert6do o p ram de irucriçlln de çandidatwu. a Comissão Especial Eleitoral designada pdo 
CMDCA efetuará. no pruo de 18 (dcznito) dias, a análise d:a doeummtaçlo c><igida - Edital~ 
com a sub5cqucnt~ publicaçlo da relaçao d01 candidato,:1 in,,cntos; 
9.2. A relúÇAO dos candidatos inseriios e a do.::umc:ntaçlo respcçtl..i serio enc:mninhadas ao 
Minisu!rlo Pílblíco para cillncia, no prazo d.e OS (cinoo) dia$, apó II publicaçlo referida no ileffl 
anterior. 

10. O lMPUG NAÇÃO ÁS C ANDIDATURAS: 
10 .. 1. Qualquer cidadao podcri requerer a impugnação de candidato, no p~-0 de OS (Cinco) dias 
contados da publircaç.ão da rclaçto dos candidatos ln,crlto.,_ em petiçlo devidamente fundamenlado; 
10.2. Findo o prazo mcncimwlo no item siqma. o• candidatos impugnados serio ootillcados 
pessoalmente do teot da i~ no prazo OS (cinco) d:iu. começando. e. partir de entao. a 
con:e1' o p.- de 05 (cinco) d;... pc11 apresentar sua mfesa; 
10.3. A Comi:ISID Espcci.J Sciwral analisart o 1cor das impugnações e def- ap-nwlas pelos 
candidatos., podendo solicitar a qualquer dos inlcn,ssaclos a juntada de docwncnlQol e outras provas 
do alegado: 
to.A, A Comiuio Especial Blci,toffll tml o prazo de 05 (cinco) dias. cot11.ados da tmnino do pmzo 
para ªl'"'"""teçào de d.c&,g,, pelo• candidal0$ im;,uanados. pa,a decidir sobre a ímpufl0■9Ao; 
10.S. Concltrlda a OllAllse das impugn■ç&,, a Combsao Especial El.c itoral fará publicar edital 
wntcndo a rcloçlo pn,t iminar dos candidatos h&bilibldn,, a participarem do Processe, d l? Escolha em 
datll Unificada; 
10.6.. As dccisõcs da Comissão Especial Eleit,;,ial serio flandruncn~ delas dc'lmdo :ler dada 
ci.ência 110s ln1c,:,:uados, pata fms de intcTpo.,içllo dos reew::sos previstos neste Edilal; 
10.7. Dos dcci-, da Comlssao &pécial Eleitoral calbmi l"CCUISO li Plenária do CMDCA, no p= 
de 05 (cineo) dias. rontados da data da publieàÇAo do edital referido ru> item nntcrior4; 
m .s. E 3ocada a fu, rccurul, a Corni.ssào Especial Eleitoral farA publicar a rclaçlo dtf"lllitivto dos 
candidatos bal:dlitados ao pleito, com cópia ao Minisu!rio Público; 
10.!I. Ocorrendo falsidade em qualqt1tt informaçilo ou documento ~tado. seja qUàl for o 
momento cm que esta for desoobcrta, o CMdidllto scni excluído do pleito • .sem prrjuí,-0 do 
encaminhamento dos llttos A aulOridade competente para apuraçlo e a devida feSJ>ón5a\,i lizllçao 
legal. 

11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
ll.l. Cabe ~ Poder Público, =m a colaboJ'áçllo dCl5 órglos de imprensa Locai,._ dar ampla 
divulgaç&, ao Processo de E..colhn dc.>de o momento da publicação do ,presente E.dila!, ini:luindo 
lnfon:naçlk$ quanto ao pçel do Conselho Tutelar, dia, honirio e locai$ de vo!DÇ&o, ~ outras 
informações déstilládas a ·~ a ampla participaçlo popular no pleito; 
l 1.2. É vedada a vinculaçllo polftico-pmtidéria das candiclcuru, seja awvés da indicaçilo. no 
material de propaganda ou irn:ervOes na mídia. d e legendas de partidos pol/ticoc,, slmbolos, &lõg,llnS. 
nomes ou fotogttfw de ~ que, direta ou indiretamente. denotem ui vincull!Çlo; 
11.3. o~ candidat= PQdetllo dor inicio li campanha eleitoral ap(l,a a p.ublici,çllo da rcláiÇio dc,finiliva 
dos candldaros habili.mélos, prevista no 11,o,n I o.a deste Edi tal ; 
li .A. A pmPIISJUlda eleitoral cm vias " loJnldouros pilblico, ob~ por analogia, °'" limites 

im,postc peta lcgl•l•çAo clci1o1'11l e o Códieo de PoslWllS do Munidpio, g;arantlndo la,.,■ldadc de 
condiçl!H a todos o~ candldams: 
U.5. O.. candidatos pod,,tSo promove,- ~ - e ndid■luru jWltO a ckitores. por melo & debatc:I. 
tntrtvi.tt» e díotribuiçllo de panll.cms. dc!lde quo nllO causem dano ou pcrt~ a oJdcm pdbliea 
ou pmt.h::u.lar; 
11 .6. As iaslitui9Õ"'I públ ica.• ou pattieu.lares (escolos, Cãman, de Vcr=dorc.~ rédio, ie,tju etc: .) 
qUICi t~ intett~11ie em promover dtb&tcS com os candidatos dc-vll!'l'lío foan.alb,ar con.vitc a todo:!I 
aquclH qoo HtÍVet'l!':ffl apt·ot ã éOOéóffl:r ao cargo de mitmb.ro do Con$elheiro Tu.tclar.;, 
11 .7. O. dcbat" devetllo tet qulamcnto próprio. a = aptt..,.,u,do pelos OQl■nizadorc• a lodos o:,, 
particiJl""t"9 e à Com[ssao &pcçi■I Eleit<>nll designada polo Conselho Municipol do• Ditei.tos da, 
Criança e do Adoksccnu, com pelo mc,:i,os OS (cinco) dia,, de amoc~ia.; 
11.8. Cabe: .A Comissão Espedal El,oitor.J oupc,visionar a rcali:,açlo d.,.. debottcs. ""'ando put1 quo 
~ proporcionadas i3uai• oportunidades a to<loo os eandidatos nu """' expos.içGes e "'5J>O'llm! 
11 .9. E - • propqanda. ainda quo p-aw'ta, por mci.o do• vefoulos de comunicD910 cm gemi 
(jornal. nklio ou tclevislln), lhlx"5 o,mloon. ~ bon<!s e outros meios nllD pn,vistos neste 
Edital: 
11.10. l'.l d"""' do condld;,to pomu-,,.,. com wbenldad.o dwa,,u, • o■mpanha clei.toral, sendo v-• a 
propaganda :i.rreal º" insidi.osa ou que promova ataqUll!I pé~ contra os concoJTC111tC!J.~ 
11. 1 t . NIO Séd permitido q...tqucr tipo de pro....-da DO dia da elci~, cm qualqui,t local piÍblico 
ou alxrlo oo p(iblko. tendo que a aglomcraçllo de - portando iostnun=.to& <te propapnda 
can,,:1.criza manlfustaçao coleiiva. com ou = util i7açlio de velculos; 
11 . 12. A violoçlo das n:gras do campanha imponadi na c■.ssaçlo do rc,gi,.t:n.> da candids!Wll ou 
d iplomn de po!ISC do candidato respon~I. após a i=lauraçllo de procedimc:nto admini5tmliVQ no 
qual 11eja gu,mtido ao candidato o C><cro!cio do conndi,tórlo e da -.,la d efesa. 

ll. DA ELEIÇÃO 00.S MEMBROS DO CONSELHO TllTELAR, 
12.l. A eloiç11o para os membmt <lo Conselho Tukllar dQ M\Alicfpôo ele SÃO LOURENÇO DO 
PIAUI - PI maH,..,._;oe.4 no dia 06 d e ou.hlbro de 2019, du 08b às 17b. conforme pn,visto no art. 
139. da Lei n• 81)69190 e Relól~ n" 15212012, do CONANDA; 
12.2. A vou,çao <lcveni ocom::r prekKencialmHtte em umu elctrõni""" cedidas pela J,astiça 
Ele,,o,-1. obsetvodu as dísposiç&• d85 tt$OIUç0a aplidlvci• cxi-fida.~ pelo Tribwuol Superior 
Eleitoral e: Tribwllll Rtg;ional l!l"iioral do ESbldo do Ceanl; 
12.3. A• tt<lul"5 para \IOtaÇlo manual ,,.,..., elaboradas pela Comilldo do fupcclal Eteítolill . 
ado<ando par4metros $i.mibuü - ="'-'"' pda JU1tiça Scit.onll cm""" confrcçllo; 
12.4. Nas Cllt>ines de volOÇlo serio fil<Ddn5 listu eom rclaç.50 de nomc:a. codi.nQmes.. !btos e número 
dos eandidm!bó a membro do ComclhD Toldar; 
12.S. As mC$05 =cptoru de votos ~tilo 1..,,.., •- scgw,do modelo lõmccido pela Conn....ac 
Especi.J E!lcitoral, ""' quais 5erllo n:gi:ru.du eventuais ictct001'1'\.'nciu -=idas no dia da volaçiO. 
além do nwnc:ro de e.leitores volante:,, = çada uma das w:mi:s; 
12.6. Apóo 11 idcntili.caçAo, o elclio, auiBlír{ o. lista de pr=,ça e proccdeni • votaçlo; 
12.7. O eleitor que nlln soubor ou nao puder IIMi:na,. U58ríl a lmpressllo di111ta1 como forma de 
jdcntificnçlo; 
12.8. O cleitoc podcn!. , ·otar em .lll)ellu um éandidato; 
12.9. No caw de votaçto manual. votos cm mais de um candidálo ou que c:Qlltenham rmun.,, que 
nao i:,etm iwn ilférir a vontade do eleitor serto anulad.os. devendo ser coloeádoa cm cnvcclopc 
;q,m,,do. conforme prcwisto no reau]ame1110 da clei~; 
12.10. Será ~ co,nsidenido inválido o vot.o: 
a) cuja cédula co11tcnlua mai, de 01 (um) candldam assinnlado; 
1)) c:11ja ctdula nllo estiver rubricada pelos membros da mesa de votaçllo; 
,e) cttja cédula nlo eim,apondcr ao modelo ofkia.J; 
d '} que ti.,,,- o OÍjjilo violado. 
12.11. fctuúda a IIJ!IW'l'Çlo, scrto COO$idenodos eleitos oo OS (cinco) <:aodid.tos mais voladQs. 
ressalvtlda a ocorrf:ncia de al,auma cLis veda,ç,11<:s lepi.$ aruna referida, sendo os dtmais CMd.ídà1os 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA i. DO ADOLESCENTE 
SÃO LOURENÇO DO PIA.UI - PI 

0011Siderados suplentes pela ordem de votação: 
12.11. Em ClM de empate na v01açflo, ~VBlla a existência de outro critério previsto na Lei 
Municipal local. será oonsidemdo eleito o caooid.ato com idade mais elevada. 

13. DAS VEDAÇÕES iOS CANDIDATOS DURANTE O PROC~O DE ESCOLHA: 
13.1. Cocúom:ie previsto ao an. 139, §3º, da Lei n• 8Jl69/90, e vedado ao candídato doar, ofcm::er. 
prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureia, inclusive brindes de 
pequeno valor; 
112. É também vedada a prática de condutas abusivas 011 deslcais que acarretem vaatagem indevida 
ao candidato, como a "boca de uma" e o lrall9porte de eleitores, dentre outras previsw na Lei rf 
9.504197 (Lei Eleitoral), pois emboca não caracterizem crime eleitoral, importam na violação do 
dever de idoneidade monl que se collSli.tuí 11111D dos requisitos elementaJts das candidaturas; 
13..1. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas rtla.cicmadas nos itens anteriores,. 
durante e/ou depois da. campanha, inclusive no dia da votação, terão wsado seu registro de 
caooidatura ou diploma de posse, sem prejuizo da apuração da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclusive de tefcciros que com elc:i t-0labomn; 
UA. Caberã à ComÍS$iO Especial Eleito.ral ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA, dc<:idir 
pela camção do ttgislro da candidatura 011 diploma de posse, após a instaumç!o de procedimento 
admilliSCiativo no qual seja garantido ao candidato o otercicio do contraditório e da ampla defesa. 

14. DIVULGAÇÃO DO RESlJLTADO FINAL: 
14,1. Ao final de todo o J'roQesso, a Comissão E-special Eleitoral encaminhará relatório ao CMDCA, 
que fará divulgar no Diário Oficial ou cm meio equivalente, o nome dos 05 (cinco) candidatos. 
eleitos para o Conselho TUlelar e seus respcciivoo suplentes, cm ordem decrescente de votação. 

15. DA POSSE: 
15.J. A posse dos membros do Cooselho Tutelar será concedida pelo Prcsidenle do CMDCA lotai, 
no dia 10 de janeiro de 2020, ronfonne previslo no art 139,. §2º, da Lei nº 8.069/90; 
15.l. Além dos 05 (cinco) candídatos mais VOlados, também devem tomar po~. pelo menos, 05 
(cinco) suplentes, também observada a ordem de votação, de modo a megunr a continuídade no 
funcionamento do órgão em Ca.10 de féria.\ licen9115 ou impedimentos dos til\llares. 

16. DAS DlSPOSlçbES FINAIS: 
16.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleítoral dele decorrentes serão 
publicadas, 00m destaque,. nos ótgãos oficiais de imprensa, no sitio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de SÃO LOURENÇO DO PIAUI - PI, bem como afixadas no rnunl da Prefeitura 
Municipal, da Câmara de Vereadores na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos 
Di~ítos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Rcfcrêocia de AssiSlêocia Soc;ial 
(CRAS) Centros de Referência Bspeciali2Sdos de Assistência Sooal (CREAS), Postos de Saúde e 
Escolas da Rede Pública Municipal; 
16J. Os casos omissos serio resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, ol:lservadti as oonnas 
legais contidas na. Lei federal nº 8.069/90 e III Lei Municipal n" 05/2001; 
lU É de inteira responsabilidade dos ~andidatos acornpaohar 11. publicaçio de todos os atos, cditals 
e comunicados referentes ao proeesso de escolha em dau unificada dos membros do Conselho 
TUletar; 
IU. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de ttpresentantes credenciados peranti: a 
Comissão Especial Eleiloral, acompanhar todo desenrolar do procmo de escolba, incluindo as 
cerimõnia-s de lacração de wnas, volllção e Bplllllção; 
16.S. Cada candidato poderá credeociar, ate 48 (quarenta e oito) boms antes do pleito, OI (11m) 
~sentante por local de volação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos \'olOs e 
etapas preliminares do rertame; 
16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final 
oonterulo as inten:orrências e o resultado da vOlaÇ,ão ao CMDCA; 

16.7. O descumprimen1o das normas prevism neste Edital implicará na exclusão do oaadida!O ao 
prooesso de escolha. 

Publiq1He 

SÃO LO RENÇO DO PIAUI - PJ, 01 de ABRIL de 2019 

CO · 'Sl:LHO MUNICIPAL DOS DIRErFOS OA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
SÃO LOURENÇO 00 PIAIJI •PI 

CAliNDÁltlO DE ATIV,IDAOES 

Proceuo de Escolha para ConHlheltos Tlllelores 

ATIVIOADE$ PRAZO 
Resolvçõo pelo CMDCA que regulamentoró lodo o 27/03/2019 
orocesso de escolhos dos Conselheiro Tutela. 
Resol1.1Qõo pelo CMDCA que lrator6 das condutos 27/03/2019 
que serão con$íderados vedados oo longo de lodo 
orocesso de e~olho 
Publicacõo do Edital de Convocorno 01/04/2019 
Reolstro de Condldoturos 08/0-4/2019 a 03/05/2019 
Anolíse de Pedido de R""'lslro de Candida1vros 06/05/2019 a 23/05/2.019 
P\Jblicacõo da Relacão dos CandidotOl inscritos 24/05/2019 
lmpugna.çõo de condidoturo Prazo legal 

Até 05 (cfncx,J das do da a 
do publicação da relaça.o 

, de candrdatos insorilos. 
Nolificoção dos candlda1os impugnados quanto ao 03 a 07/06/2019 
prazo oaro delesa 
Apreser,loçõo de defesa pelo candidato Prazo legal até 05 (olnco) 

dias do Notificação da 
imn,innat"llo 

Analise e decisõo dos =didos de imauonacão Até 21/06/2019 
lnteroosicõo de recursos 24 o 28/06/2019 
Analise e decisão dos recursos OI a 04/07/2019 
Caoacitarc<io dos inscritos 06/07 e 07/0712.019 
Provo exame de conhecimento esoecifico 14/07/'1019 
Publicação dos candidatos hobiitodos '12/07/2019 
Secretario de Assistência Social 
Reunião para firmar compromisso com os 22/07/2019 
candidatos liobililodo as 15:00 horas 
Secretooa de Assistência Social 
Solicitoçõo de umas e!etrõnloa /lona e solicitação Até 10/082019 
de íiSto de eleitores 
Sel,,,..,,;o dos Mesários Ate 31/08/2019 
Solicifocôo de Aonio a Policia Militar Ale 14/09/2019 
Confecção dos cédulas de votação em coso de . Até 10 (derj dias da 
votacõo manual reolizoooo do Pleito 
Oivulaooõo dos locais do orocesso de escolho 20/09/2019 
Reunião com os mesõrios 15horos na Secretario de 05/10/'1019 
ASeslstêncio Social 
Beicào 06/10/2019 

CONSELHO MUNICl'PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO 00 PIAUI 

FICHA DE INSCRIÇÃO P~ltA ELBCÃO DO CO.NSElffO IUIELAR 

NUMERO DE INSCRIÇÃO Nº __ 

NOME: ___________________ _ 

TELEFONE _ _ _ ______ _ 

Atenção: anexar xerox documento• ex/gldos: 

a) Carteira de identidade; 

b) Titulo de eleitor, com o comprovonfe de votação: 

1 

e) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem nõo ter sido ou 

esta respondendo, como réu pelo pratica de infração penal. 

administrativa ou conduta; 

d) Sendo cand;dato do se)(o masculino, certidõo de quitação com os 

obrigações mllitares; 

e) Diploma do Ensino Fundamento/ 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA I!. 00 ADOLESCENTE 
SÃO LOURENÇO DO PIA.UI - PI 

li.MA. SENHOI (AJ l'IESIOENJE DA COMISSAO ESl'ECIAL ELEITO.UL DESTA CltJAllE 

D.E SÃO LOUltENÇO DO PIA.UI 

Eu _____________ __, b:csileiro (a} Estado CM/ 

_____ __, profissão ______ ___, residente e domiciNado à ruo 

_______ _ ___ bairro _______ nesta cidade de Sõo 

L.ourenço do Piau( -Pl. portador da cédula de fdentidade RG n° ____ _ 

SSP! __ e CPF nº _ _ _____ _, vem pelo presente requerer mui 

respeitosamente de Vossa Senhoria, o registro de minha candk1atum paro 

pleitear uma vago junto ao Consefho Tutelar. 

Nestes termos 

Pode deferimento 

São Lourenço do Pfau(- PI ___ de _____ de 2019 

Requerente 

DECLARAÇÃO 

Ev, ___________ declaro para os devidos fins de 

inscrição no processo de escolha de membros para compor o 

Conselho Tutelar de São Lourenço do Piau{, que cumprirei todas as: 

determinações da Lei Municipal de nº 05/2001 e Resolução de nc, 

170/20)4 e da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente 

São tourenço do Píouf - PI. __ de ____ de 20 t9 

Requerente 

ESTADO DO PlAUf 
Prefeitura Mt1nicipal de Lagoa do Sitio 

REQ · RIMENTO DE LICll' 'ÇA 

A Préfeitura Munioipál de Lagoa do Sitio - E 1. PJ nº 0l.612.588/0001-05 toma público que 
requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recu= IUdrico - SEMAR, através do 
processo nº i\A.130.l.001600/19 - Licença Ambiental. Prévia (U'), processo n< 

AA.130.1.0015')\)/19 - Licença de Instalaçio (LI) e processo n• AA.130. 1.001598/19 - Liceoça 
de Opcniçiio (LO) pani Construção de Ponlc na Zona Rural do Mwricípio de Lagoa do Sítio • 

PI. 

0--0-
C M DCA 

CONolfiHO IIIUNICIJ'IU. ooi Dll'tmDS ~l'liÂNÇA I! DO AOOLeSCENTE 
sA.o JULIÃO - P I 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL • 01/2019 

A PRESIJ)~)'ITI,: no CONSE no MUNICIPAL DOS DlREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO .JULIÃO, no uso d,, mibuil'lo qu,e lhe 6 c:onfcrida 
pcl■ Lei 404/2.009, Bilcmlda pela ui 4110/2015, torm. p(iblléo o pRKDlc EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO paro o Proc:eno de Escolha cm º""' Unificada f)btf1 membros do Conselho 
Tuldiltpánl o qúádrieuio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO N" 93/2019, do MOCA local. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
l.1. O - de Baool_ha""' °""1 Uo_ifi- 6 disciplinado pelo Lei o• 11.069/90 (Esr.atuto da. 
Criança e do Adolc5"Clltc). Ro,,olução n• 170/2015 do Con,,el_ho Nll<'ional dos Direitos da Crian,ça"' 
do Adolcsc:cnu, - CONANDA, ll!l.im como p,;I~ Lei Mw:tlclp,J o" 404/2019. Bitc:mda pela Lei 
480/20 I .~ e Rcaoluç/lo n• O 1/2019, do Consalho M unicipal ~ Oitei!OS dá CriánÇa e do Adolescente
de Slo JwiAo, xndo i:calimdo sob• respoMBbilidade dute e fis,;al_w,çi!.ó do Ministé:io Publico; 
1.2.. O.. membros do Con.c:lho Tutelar local scrilo """º™"°' m.~e o sufi'taio univcnal., direto, 
...m:to ., f"""Jhllivo dos eleitores do mwúclpfo. em dau. de 06 de <>umbw> a., 2-01,, -.do que a. 
- dos elci= é seuil respectivo• suplentes <X>DITCT'é cm data de 1 O de J•oelro de 2020;; 
1.3. A$!dft,I .-d(>, oo,no fonna de da:r mie.ia, r<:gulamcnw e ampla Yi.sl.bllldadc ao Ptocé$.w de 
E.1e01ha cn, Data Unifi<"'1oo p,m, men,IITT,s do c.m.cn.o Tutela, pano o gWllrienio 2020/2024, torna 
pll.btko o pr,,ia,.t<o Edltál, nQ$ ~QI"' l~: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.1. O Conselho Tutelar é órglo pcnnanttite e a·ut4':r'lc)'nK), nã(l ju~it.iQg.-11 ençwreigado pela 
ooçicdadc de ,..,1a, pelo cumprimento dos dJ?Cik>S da erlança e do adolescente, sendo - por 
0:5 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de, 04 (quattt.>) """"• penniti,;ln 
O 1 (.,,,..,) ..,.,,.,,..i\lÇlo, modianle DOVO proçcaso de cso::olha cm ilPJ,llldadc de csc:olha com °" dmnai,, 
pn,mnde,u,e~; 
2.2. Cabe """ membros do co...,,,lho Tu~la,, aah\do de fo= ,e,:,1.ep-.da, o to<.""'lcio du atribui,;&,, 
eontldas nos art. 18-B, par. ímlcol, !>O, §3º. lnelso 11. 9S, .13 .t, 136. !91 e 194, IOdo,, da Lei oº 
8.069/90, obscrvnd.m o• dcvett.1 e ~ c,itabclocldos por .,_,t<o Olplom4, a.~hn ,e,:,mo pela Lc:j 

Municipal nº404/2009,altcradapela Lci 4.80/2015: 
2.3. o p,cacnte P~•o de llac:olha dos memhro• do Cu....,lho Tui,;l.., do Mw;.;c/pio de, Slo Julião 
vw, pn,cochcr a,; 05 (c:iDco) V"lll'5 cxi...,nte. o col~iado, a.,,1m (l(>fflO pGtQ seu; ICSpcc:tívos 
oupkatc•; 
2..4. Por 1wç,I do disi-«> no art. S", incioo li, da Rc!IOlução o• 17at.2014, do CO J\NDA," 
Cld'ldii:Lil'Unil d.cvcri ser- i_ndividual, olo :Rodo admitida B composiçllo d.e c:ha.pa.12. 

J . DOS RE.QUISll'OS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDU>ATOS A MEMBRO DO 
CONSXLHO TtrrELA.R: 
3 •. 1. Por força do di"PO.to 110 art. 133 , da Lei n• $.009/W. e 6o UI. 22, da Lei Mwüc:jpal o• 
404/2009, "" candidotoo a membro do Consclh.o Tutela, devem -mor, eumulo.tivmncntc, o, 
óéputléí roquL'lil<>S: 
a) Rec(Jnhec:.i.d:a id,;mei.dad~ TnQr-1; 
b) ldade Igual ou superi.ot a Z ! {v.intc e um) anos; 
e) Re.iidlr no munlclplo h.A mais de 2 {d<>i* ,mos); · 
d) Estar quite$ eoc» as obrlaaç6ç; clcilonw1 e no .iozo de •cwi direito• político•: 

1 l~:opela Lei n• 13.010/20 14 . 
. 2 OBS: Aelo~ po,- ...... d• •~• IICllbo llm- • -all>Nkla- oo .. cou,a dO •lelter, &enindo 

•••lm di9 ÔIIMJ9Umulo • au• partldpaçao no plelto, razao pela qual deve aer •vltad•. CMO, pon,.,111.-.. 
haja pqWIAoda NO:>lha cJoa. membroa 00 conaell"lo TUl:61811" pot' r"lill!tiO d& ªctia.pa.• n■ Lei MuniçJpilll ~ti, 
ai_ger9-<N •ua alteraç:Ao, 

e) Ea1ar quites =m u obtigaç6cs militara (pua candidalos do sexo mascwlno); 
I') NIIC lei: ,ido pcm,ln-.ado oom " dcffituiç4o da ~ de membro do Co08Clho Tutelar. nM õltlm~ 
05 (CU!CO) anos; 
a) 1~ igual ou •UJ>ttior an .,,,,;no ml!dlo eomplet0; 
b) R.cconhccida c:xpcrifacia na án,a da dcfcc,a. pn.;t,:çiio. -~..;.,.;,. """""- ,:/"'-' ~to do• 
dirci1D1 da criança e do adolcsccntc ou cm dcfc,ia do cl<ladáo, há no m!nlmo 2 (do!$) íln.Oó. 
3.2. O p,ocnc:himenoo do5 n:qui&iros legai,, deve ser dcmooi,tl:ado "° ato da candidatura. 

• · PA .JORl'IAPA VE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. 
4.1. Os membros do CoftSClho Tlnc!a, cx=erilo :;uu ativi~ <:m Nllimc de dodiçaç&o c""lus:iva. 
dwantc o horário pn:visto no an. 26 da Lei Munlcipol n" 404/2009 para o funclo"""'-.,glQ ,;lo óflllo. 
"""' prcjutw d.o atc:oclimcnto cm regime de planlllOl:sobreaviso. ""'1lm como da roallzaçao de OOID.'1'$ 
diliié=i• e tmc:fa:, inc:n::ntca '"" ó'l!llo; 
4.2. O valor do -im•noo é de 01 (um) S..urio Mínimo conforme pceviirto cm Lei Municipal; 
4.3. Se elelio pua l;,,tear,u- o CoM<":U.0 l'utdàr o KMdor municipal, podenl. optnr cmn, o valor da 
rcm,u,eração do catl!O de Con$el.bcl,o ou o vo.lor <le >eU$ , ..,,.,;.monoos. Jiçanc!o-lhc garantidos: 
.11) 0 retomo a.o cargo., e-mpreao OU fut'tçlO QUé ~ill-t tlAÍm Que ftodo O ku mandatoi 
b) A c:<>n1a&cm do tempo de ,ierviço para todo~ o~ dehos lepis, e>ecetO pua prom091Jo por 
:mcrccimm10. 

5. D0s IMPED.IMENTOS: 
5.1. SIio inu,edido:1 de ;,e,vir no mcmio Conselho Tutelar oo cõnjuac,i. companheiro•, ainda que an 
unJJIO hon:u,afeiiva, ou -= em 11.n_ha ,e,,,, eole.tenol ou por áfu,J.dodc, o.t6 o tereciro iinru. 
ioc.lus.ivic. confoma.e previs.to no art..140, da Lei n" 8 .069/90 ~ ilrl. lS, d:.■ h.mluç.llD :g.0 170/2.01!40 ~ 
CONANDA; 
5.2. :Eowtindo condi&too impcdidoo! de atum num mcamo Conoclho Tutelar e que olru:nham, 
~ ~ufic::.ii:m~ pua 6gurm-e(n entn:, ~ 05 (çWQO} primeiros li.,pR5, çoa:s.iderv•se,-,i eleito 
aquele que !lver 1nalor WtaÇão: o eaodiC™O .--,ue seri ,eçlu:liiJ'ieado como ..,.. supl=to 
iMcdiato, assumindo na h.ipóte~ de vac&ru:ia e desde qull!I nlo ex:lftll. lntpedhnoni:o•~ 
S.3. &terulo-,re o ~m.to do corudhelro tul<!lar em Mlaçllo à autoridade J udld4rla e ao, --te do Minist6rio l"llblico com ~ na Justiça da lnfllncia e da Juventude da mesma, 
comarca; 
5.4. É 1.ambém impedido de se inKrevér no .Processo de Eocolha unifü:ado o membro de Conselho, ,.,....,J,,, qw,: 

•) tiver sido empossado - o $el!.uodo ~10 oo-uúvo M6 o dia 10 <lej..,.iro de 2013; 
b) tlvtt ex . .,..,ido o mandmo, em reglm• de prorrogaçi!O, por perlodo inlttttffllpm •-rio, a 04-
(quatro) anru: e meio. 

6. DA COMISSÃO IISPECIALELEITORAL: 
i,.1. O Co~bQ Muold pal do• OiJ•imi da Crió.tlÇà e do Adolese=1e insútllirt. no.,.,_, de 1 O (dez) 
dlu. a conw da publieaçã<> do p,0..,,,1.e Edl1al., uma Comiuao E$J>éOlãl de com.p,;~i<;ao pmil6ria. 
entre representantes do governo e da soeicd.ade -civil. para a o:rgar.tlrJIÇ,ão e cond.UÇAo do ~~ 
ProccAO do Eaoolha; 
6.2. Compete i Comi...ao Bspc,cia.l Eleitonll: 
•) A _rutlQIBI" c)!!lõ ped:i~ d~ ~g_i:-Jtn:, c;I~· C11.-'1di~~u~ e du:r u,_711pl 11 p,i·bficidade à n:,laçio dos candidat03 
luc:rlros; 
b) R.,c,,ber ,u imp11~ """'Séntada.~ <:,:,nlrà condld..to,, qw: nao ~ = noqui:.rto, oxJg,d°"' 
fomoccndo protocolo oo impugnante; 
e) Notifica, o• candidato• impugnadas. ooncodcnd,:,..11,.,. P""<O p,;n;. "l'"""'"w;nú Je. dd'.,..;.; 
d) Dcciclrr. cm primc,in, iost.incio. adminlsttativa. eccrea da impugnação das candidaturas, podendo, 
ac DCCCSSIUio, ovvir t-cstcmwihaa evcotualm.cn.tc mroladas. dctcnninar a j'unlada de documcn.ll)J e a 
iea1izaçlo de ouu,,,, dili~ias; 
e) Rml~ reunillo deoti.nada a d:o<r co,._l,.,d..,.,..,o f<>imal d.$ "'"""' dll """""'°"" """ oandid111os 
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Ô'"..Ô 
CMDÇA 

CONS~UIO MUNICIPAL DOãCMRIDOSÔÃêRiÃ.NÇA E 00 ADOLESCENTE 
SÃO JULIÃO - PI 

conaidenldo" tuobilillldo• ao pleito, que f"umarlo compromisso de rc,ipc,rul-lu. sob Pfl'ª de 
lndefürime(ltO do 111gls,ro da º"""'i d.o.rum, - Jl<10j ulro 4" impo:rii&> das ""'19(1c,J pr,:vi311LS na 
le:&i!ilaçlo local ; 
f) Estimular e fi>cilicar o enc.aminhamcn10 de noticias de &to, que ocmstlruam vlolOÇAo das "'Stü de, 
campllDha por- parte do! CIU'ld.id&J:o s ou à sua ordcmi 
li) Analis...- • d,oc,idit, em primem. inodlnc iG administRtin. os pedido• de impugD&Ção e oul.ro.!1 
l . .,,,ld")IM ocorrido•-no d i a da VQ~ ; 
b) Escolher e divulgar o• locais de vou,çllo e apu,açllQ d" voios; 
O D i:vul;p.l", imcdiatamcm lc=: ep65 D apun.ç-.ão, o rcsu.ltado ofi~i.al da votlwploi, 
j) Noti.6""'1 ~eule o Minmbio Público, com a onceccdmcia devicla. de todas a., etupall do, 
- • dia$ e loeals de, reun:lao e <lec~ tO~ pelo coleai...:lo; 
k) Divulpr amplamente o pleito à populaçlo. com o aux:Rlo do CMDCA e do Poder Exa,;utlvo 
local, cstimulando ao mu.iimo e. partic:~paçffo dos cleito:rcs. 
6.3. Dias dcc.-.. da Comisdo Especial Ele itoral caberé recurso à ple nária do Conselho Munic ipal. 
do:iii Oi.n=i•~ d~ Crtaoç.n ., do Adole.3ó0eolc. que x ~ -em C4rite..- eJrtraonlinirio~ para decido 
com o máximo de ccle::ríd..ad6!1. 

7 . DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA, 
7.1. O Pro<:c:uo de Eacolha pam m c:mbro• do Conselho Tutelar_, o -"nld6rio anexo ao 
PRSCDte Edital; 
7.2;. O CoO\$élbO MW\lclpàl ,:I,;.; Dinoilô> da Cdimç.a e do Adole:.ocnle; oo u.,o de """"atribuiç,llca. 
fad. publicar editais cspec(llcos no DJArio Oflelal C>u melo equi val~,,. par.> Clllda.....,,. da$ f...,• do, 
proccaso de coco lha de membros do Conselho Tutelar. dispondo sobre: 
•) ln:sÇl'19ÕCS e e.o~ de d,oçwo,:nto~; 
b) Rclll(ii..O d e eandidatQ:, il'l$critQt; 
e) Rc laçllo preliminar do• candidatos considcradoo habilitado., ap6., a anál[,c doo docwnonto": 
d) Relação ddiniti va do• candid tos coooidcrada• habilitado., apõ,, o j ulgamento de cvcnluall
iml"'~ 
e) Oi;, e loc,>ls dé YOu,çãO; 
f) Jlesultado pn,lhnlnar do pldto, logo flpó-~ o ..,,~to da ap uração; 
&) Rc!lultado final do pleito. após o julgamento de eventuais impugnaç&s: e 
b) Tcnno de Posse. 

8. DA INSCIUÇÃO/ENTRECA DOS DOCUMENTOS: 
8.1. A pan:lclpo,ção no P'"""""' Proc..,.,a de Eocolha "m Data Unlfl,cada lnlc lar,.-.á pela lruicrlção 
por meio de rcquorimemo ÍDlJll'C""O e será efetuada no pn,zo e ""9 corullç&s es1nbc:lecidas ncsu:
Edibll; 
$.2.. A i_~çAQ d!;>$ cand!idal.Q:{c. ~ e (e:l1.1ada pc:~ hn~t.c ~ ~ dr;, Cc:n .lrQ de lt,cí~nç.ill ,c;le 
.As:f~ -~ ncla Social - C RAS .. situado na Avt:nida Jovita:'lb Mwdmino de AJcneac. nQ 22, g q.1.n cid.ilde·, 
das 08,00 b 12:00 bo.ras e de 14:00 b 17:00 hora., ~.ntrc os dias 01I de Abril de 2 01 9 e 03 de Maio 
de 20193. 
$..3. Ao real~ a il)$Criçik). o ciinWdirLQ der\t'c:rú,. ob.riptori■mc(lte e w b pcnn ô.e i.JJdei(cri.me:o.w d.e 
...._ ""'1d.ldarura. aprcscncar o.riginal " cópia dos ..,gu;n...,. ~ms: 
a) Cam,i,a de i<k:oüdadc ou documento equiva.laotc.: 
b) Tl.tl.llo de cleilO(, com o comprovante de votoçoo ou jll.Stificativn aas 04 (q-) últimns clciç,õcs; 
e) Ccrti~ ru:,a.ãtivD C!iv-=:i.s: e eriminnia Qúé: ,ÇOm proY-an não ter .sido condenado ou. estar 
=poo<leodo. como t<!u, pe/" p,úka de in&,,çao pe,w, ~o;~.,a., ou coodu~ .inoomp,tivcl 
com a f\,nçAo de m.emb<o do Coiuelho Tu.lélu; 

3 Todm o.■ pnDNI- e dabui devrm 15a' adequ,■,d05- de, u:.ardo com fflldidade do mLmk~i:o .. Em c.uo M- pmn-op,,;So 
diD IZdhal de-wrt.-r ~ubll.c ad.o lndl.cutdo nava c aJHlld6rla pm'9 e.ada fue-CllflaDNt, u:ceto a d la 06 de auttlb1"D d 11 20t9. 
i:t..: do 'Proocuo dei Blco:lba Unificada. 

d ) Em sendo çancfid~to do sexo ~uJi.J'.'O. c:i:nid-t'o di: q"jtaç;:lo c:om oWia'1ç.6':-S u1,iJiU!.res.~ 
e) Co:m.provance de e: perifncia de no mfnimo 02 al:\O.s na â:N:a da intnncla e: j uvenmde (demre outrM 
exig.Cn,ia1- ~b,:Jeçjd.a5 na Lei M unic:ipoJ locol). 
8..4,. A füha o u inadcquaçilo de- qua.lq uC!t" do..'i. docw ncru.os achr-Nl relaclo.r,ado!I será i m edia1...11n e11\le 
comunicnd.o no çnn<iido.to. que pode:ró supri- lo uté datn-limitc pwt1, .insc:riçào de condidcuuras. 
ji)a'Vi$1.á ni!s-re, .&:Hr.1.l: 
&..5. O.s doc.umcntos deverão ser cmn:gucs cm duas vias. parn fé e- 0011t1'&.fé~ 
8--6- Í)Qcume:nt~ di giWli.r.,ndA,)'$ ~eril,Q, CQ~de:n:uJ~r-s vú.J idc.~. dcl;'d.c q u e! Lwnbcm aprctl,cnl.udo, Qt'li 
o.r.i.gi.nais ou cKistcntcs peno_, cru fo.rma.to digital; 
$..7. -,v-c-n1uals e;ntr-a c s à in$-Criç-Jlo de ean.dicta1u ou à junlada d e docttr'r'l-cr_nos deY~•ii SeJ;; 
imcdinuunente c:newni.nlmdos no CM.D A e oo Mia.isté:rio PUbboo~ 
8.8 .. A,t; l n (Qn n(tÇÕi:!$ pré.8itild~ e doc1,1mentos ~pre.i;en1.1,1do!S pt,."'lr ,oc siAo da i n:«::rtç o " o de 101.:i.11 

~ponsabilldode: do c:andJdato~ 

9.AiNÁLlSE D DO U J.\-lE T ÇÁO E XJG lD : 
9 . 1. Eneen-ad.o o prazo de inscrição de c--andid ruras. a 01niS5Ao E~iaJ E L-eiloral dC!li,g.n.ada pelo 
CMDCA c-f'c•uw-t.. no pr:&aZO de 20 (vime-) dia.,,,. 11; QllAfü;ç d do,çument .Aio cxia;id!ui neste EdüoJ ... çom 
a ~ub~u~nl.e p ub l icuçOO d.a r~lnÇm:, <lt,1,:~ cw1didaLQ$ Ín$C.-i LQ:$~ 
9 .2. A :relação do.s cmw:lid o.tos inscritos e a diocw.nca.taçâo rc.spcclh'8 .ser.fio encaminhadas a.o 
M in1.s1trl o Pilb Heu pnrn Clên ciu,. n o r,n·•?.ú de D (l ri:nltt) dki.s.~ Op,i\Sõ f1 p,uhlicõ.ç..'lin reiC:ri d:i1 no it.crn 
anterior.. 

IO. OA JMJ> G NAÇ ÀO À • C ANDIE>KfU RAS: 
10.1 . Qualquer e idnd o poderá requerer l'I impu,iJlnç{iO di: ~ndida·to. no J;)Toll.'7,:.0 de 05 (e! inco) dins 
L"t.'tTilJltk~ da pºubllcaçao da rcl.açDio do!l eandida10~ in!JC.l'h03~ em, pc:::ú-çllo devidrut:lenl.e fundamcnlado.~ 
10.2. Findo o prau.,. mcnçionudo no item supra. o.s çimdidntos i·mJ,·1.1,msd~ s-~rOO notificQ.d.os 
péc$$0àlmcntc do ico, da lmpugnAç.llo no prazo ~ OS (cinco) dlM. começando. a pan.ir de entllo. '" 
concr o prazo de OS (c inco) d ias para ·presen•ar .s.un def-e:s-1.1; 
JO.J. A o m i~~o ~-c-iu l · •ld torn.1 u.nali~mú ,, IC9l'" dM in1pugnu.çõcs e defr:sa:s fipt'C::scnlad~ pC?·lo:!11 
cfit\J.id;) IO:i, _podéndo solíiell qu quer dos it1tcressodos a jWlUJ.do de d ocumc11tos: ,e o\1tms prov 
do nlcg.odo; 
J,()_4_ A Com.1$..,Ao &poc:iaJ EJchora1 terá: o p razo de OS (cinco) d ia:, . conindos: do ,énnino do prazo 
prun opresentaç!.llo de dcfesu pelos C1JJ1d idu~os i.-npu1i11i;.t,d,o-s,. p.,."'U':i.• dc:cü;t:ir :!õ()tue 1:t i111J_"M;Jo,1mç(lt.1<; 
1 o_:5_ Conduidn a. imâli-Sé da.~ impugnii.Ç6C-~ a Com.Luno E-spcd aJ Ekhorol fará pubJJc-ar Mlla 
eon1.eodo .o n:-laçllio prcliu1.inar dos. l.didato.s hnbilitodos a pi1ut ieipu.rem do P roc,;NO- de lho c=::rni 

d W UniftcC'd;a:; 
J 0.6. ,u docisGc• da Comissllo ,ipccinl Eleitoral scrllo fundomcnmdru,. dela• dcvcodo ser dado, 
çi,enr;!l!i.• !l,IOS in te:J"e~u~~ para Ílmj de int1:~ic; o d-u.s: ..-a:urw~ p revi.!l. tus: ne.!SW Edilíll; 
10. 7. D11:s d.e-cisões dn Com issão Especial E.tci torol cnbc!rdi recurso A Plcnruia do MDCAt no prazo 
de 04 d.ia,;, oonllldos da d Ili d" J>l,lbliC11çi1o do cdil41 referido no ilcro o.nterio'4: 
10.8. fisg.Qt.ada a fàse recursai~ a ComisSõllio Es:pt."1.::ial EJdtond fluá pubJiçar a relação dcfin.ilhra do3 
cnnd~d.oto:s bubi litudo.:;. uo plei~ll.~ com r,::ópiu 1_10 M_inist.êrio p ~·•blic,o; 
10.9. Oeotte·ndo 1àlsldade em, qualquc,o ln.fonn.açao ou docw:n cn.to aprcscnmdoT seja quaJ fo:r o 
momcmlo em que Ctitu lôr d~ooOOr1u~ o ç,mdidtuo se:rú ,cJ1;,a,:hJfdO do pl~-•o~ .iscm ~juizo do 
~-'llffl_uh;,•m.1:é:n10 do:s fato:s à .aú1:o-rld~dc oornp<;ten1.,o pat"!I apu.r"açao e & devida rcsponsabiH:ui.,oao 
lc_gal. 

U. D A C AM.l'A:NUA E 0,t. f•ROl'A AN0.4 ' 1,t,ITQ!it.AL: 
11.1. Cabe ao Poder PubliQO. com n colnboraç.tlo doa. órg.-Ao.s de im pn;n,q1 loç-1is.. dr1.r tunpl 
d iV1Jl gilÇ!iô nó Próééiiõ!tO dê E~OlhiL dci dé o r'nônill?"tí.lô du p ublicuçãõ 00 p~t:t\tC: &li.1at. in(;luindo, 
:l..rlfofft.1_8Ql.'kls: qwuuo ao papel do Consel ho TULcla,-~ dia~ hordrio e tocni&. de- ,~o•oç.fto. d·en1rc outrusi 

inform!IÇ&s dC'!dÍnadal!i a "'""'gurar a ampla panic:dpoçlo popula:r 'lO pleito; 
U.2. ll: vedada e v!Aculaçllo politi-pm,:iclária d.u e&ndidanuas, s..j,I, a mrvés da indicaçlo, no 
malerial de propll8lllld:a ou ~ na mi.d.ia, de legenda!, de partido• poUtico", slmbo10$, slo 
oomes ou fo~ta!I ele pe,,-, que, direta ou iadiretamc,uc, denotem tal vineuJIÇIQ; 
U.3. Os candidatos pode<AO dar inicio à campanha eleitoral &J>ÓOI a publi~ da r,:laçlo deímiliva 
dos candidato• habilitado", previ$, no iwn 10.8 deste Edital; 
ll,4. A pro~ clcllorel em viu e logradouros públicos observari. por IID&logia, os limiic.. 
imposloo pcln lc:11b laç1io elcik>ml e o Código de Po,rura,i do Munic[pio, garantindo igualdodc de, 
amdiç&:!1 a todos os candidatos~ 
ll.5, Os CCldiclato podcr8o p ro.mover a., $UAll e&ndldawras j un10 a elcitoccs. por meio de deblltes. 
cn11<:vistas e clistniru.içlo de p11oflet0s, desde que não CllllSCID dano ou pc.-mubcm a ordem pública 
ou p!l?tkular; 
U.6. As imti.twçõcs públiC11.S o u partic:ulvcs (csc:olas. Ctmara de Vereado=. nldio, igl'tj83 etc.) 
qu,c tenham intcrc:ue cm promover dcbe.lcs coro os coodidatos devcr5o formalizar co.nvi.le a lodos 
aqueles qu,c e..tiv=:cm aptos a con.concr DO cmgo de membro cio Conselheiro Tutelar, 
U .7. O. debates deverão ttt rc,gulamcnto próprio, a = apre,entado p•"<•• Q'l!anl~ on, ~ todos 0$ 

participanleS e li ComiMlo Especial Ele,il.Olil! do:tignada pelo Conselho Municipal dos Direi tos d,. 
Criança e do Adolesc:c:ntc com pelo menos OS (cmco) diu de ankccd&l.cia; 
ll.S. Cabe à Comluao Esped al Elel!Otal supuvlslcmar • ~ dos dcb&tcs, zelando pua que 
sejam propo,-.,l<mndu igums oportunidadco II rodos oo candidaloo 1111.'i ...,.. exposições e rcopo,11ao; 
UJJ. e vedada a propapnda, ainda que ptui.<a, por ,:neio dos vclc'11o<J de comunlcaç&o em i eral 
(jom&I, r6dio ou telcvislo). feixas, OU\<10Qf$, cmu.ou. bonts e outros meio» olo previffl>S nc:s1ce 
F.dibll, 
U .10s É ru,vc,r do carulidato porta,-<$e co.m urbanidade durante a cm11panha e ltitoml, sftWl.o wdada o. 
prop&gancla ineaJ ou Insidiosa ou q..e promova ~ pcssoll con.lnl os coocorremes; 
11. 11. Nilo scri permitido qualquer tipo de pro-da no dia do d .eiçilo, cm qwdqw:r local público 
ou aberto ao pllblico, sendo qu.e a 'l&lomen,çlo de pessoas portando i n,munentos do propa,pnda. 
caracteriza rnanitcstaçlo coletiva. oom ou sem utilizaçllo de veículos; 
U . l2. A violaç!lo da.~ regra., de caropan.ha imp<:>rtará ~ cassaçllo do regj5lro da candidatura ou. 
diploma de pc,ssc do candidato rcsponsivcl, apru a instnWB91<> de proocdimcnto adminisln.livo no
qual seja pann do ao candidato o eo<crcleio do C011traditóri0 e da ampla defesa. 

U. DA ELEIÇÃO DOS MEMB.ROS DO CONSELHO TUTELAR: 
12.1. A clciçGo .,.,.. ~ - bro~ do Con~lho Tutela, do !',funiclpio de SI<> Julião n,a1;,,~.,_, no 
d.ia 06 de ovlv.bru de 2019, dw, O!lh à,, 17h. oonfonnc prc:vi..l.o no ut. 139, da Lei n• 8.069/90 c
Resoluçl.o n• 1 S2/2012, do CON A.NDA; 
12.l. A votaçilo deverl. oeorrer prefcrenciNmente c m um,., c lffll'{lnica., cedi~ pe!Jl IU$liço. 
Elcilonll, ol,,crvadas a,; di!lpOSiçõc:i; dw, resoluçõc• apliotvc::is expedida$ pcl.o Tribunal Superior 
E leitonJ e Tribunal Regional Eleitoral do E.9tado do Ccarã; 
12.3. Ar, cédwa:s pe.na vohlÇDQ manual serio elaboradas pch• Coro.[- <lo 6$_pecial E lei<oral, 
adotando parãmctroo si.m.il!lJ'"" ao, empregados pela Justiça .E:lcitoral cm MlB confecçao; 
12,4. N as çiobi.n•~ de votaçãQ ocr!la fiJ<ada!! lislao com rclaçlo de """"'"' codinom=. fot"" e niimcro 
dos candidatos II membro do ComcJbo Tutelac; 
1.2.5. As - recepto""' d.e votos deveria lavrar atas segundo modelo fomcciclo pela Cornissllo 
E spcdaJ Elei.tonal. m3 q_U-ms ~ n:if,V~ ~vir::ntUli.ÍS in~oc4a.., QCQrrida, nQ dia da ~QlaÇãc), 

além do nõmcro de clci.to:rc!I votanlc&. em cada uma das~ 
ll.6. Após a idá'ltífieaçlo, o elehor assinafá Jl lista cle-presel)Ça e proccdcrâa voiaçq,,; 
12.7. O eleitor que n!o souba ou não puder -8'15mar. muã a impn:!ldo digital oomo fonna dc
idemilic;,çlo; 
12.8. O cle.it0< podc:nl votar cm IIJ""""' um candiclaro; 
12.9. No caso de \'ocaç!o manual, voto• cm mais de om <:lllld.idlllo ou que contenham m:suru que 
alo permitam a..f'eri r • von~, (1(1 e ll!iU)I'" ~ anulado~ devendo ser col.ocados cm envelope:: 
separado, conforme previsto oo n,gulamaito da clciç.10; 

11.10. er4 tM:l'btm. cons.iderado inv álido o voto; 
a)ooja c6dula éODte:nh.o llllWI de 01 (um) candidato assinalado; 
lb) c'!J._ c'6dul._ não estiver rubricada pelos me:mbros da m.,.._ de vo~; 
e) cuja cédula nllo c:onespondcr ao modelo oficial; 
cl) 4"" tive, o sigilo violado. 
12. li. E(cll.>ada a ,q,twçlo, ,crllo coos.iderados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais ,·oc.dois. 
n:ssalvada a o~cin de: alguma da:, vedações legais acima refcridm, sendo os demais c:andi~ 
oon,idttado• $UplcnMS pela o- de votaçllO; 
U.U. Em cuo de empale na votaç:lo, ressalvada a cx.i,it!ncia de outto crilmo previsto na Lei 
Munjc ipal local. ~ c:onsi~o eldto o candldato com idade m ais elevada. 

13. DAS VEDAÇÕES A O S CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
13.1 .• Confonne previ- no art. 139, §3•. da Lei n• $.069/90. é vedado ao candidato doar, of'-"'«ff. 
prométc:r º" e nuq:ar ao e lci1or bem ou vnnwg=i pcssool de- qualquc:< JJ81W1'ZII. inclusive brinde, de 
pequeno valor; 
13.2.. t também vedada a pnitioa de oondutas .at,usiv~ c u c1t, 1,a;$ que acam!tem vantagem il>devida 
ao candl.dalo, como a ' 'boca de uma" e o lrimsJ10rtê de elcôton:., dc:ntrc <> u""'5 prc,vistm; na Lei n• 
9.S04197 (Lci E leitoral), pois m>bora nlo caracterizem c rime elelloral, lmpocwn na v!olaçlc dó 
dever -de idoneidade mo.ral que 11C constitui num dos rcquisi.to.s c.lcmcntarca: da!I candi datura..1; 
13.3. Os candidatos que pmticvem quaisquer das condullls relacionadas nos liens ILtlteriores, 
dmant<: e/ou depois da campanha, inclmivc, no dia da votaç.llo, terão ~ ,icu rcgistto de 
candidatura ou diploma de pouc, sem pn,julro da apumçilo dn ~bilida.de civil e mc51Ilo 
Cl"i(ninal, inclusive de terceiros Qlll! com eJ.e:s oola.'borem; 
13..4- Cabcnl à Comissão Especi41 E leitoral ou . após sua dissoluç,ao. 6. Plenária do CMDCA. decidir 
pela cauaçlo do registro da cand.idatunl ou d iploma de po,isc, após ai~ de pmcadiment,;,, 
administrativo no qual xja a,anm.tido ao cand:ida.to o c:x.e.n::icio do contraditório e da .ampla dcf'csa.. 

14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
l◄.1. Ao final de todo o P.roeesso, a Comisseo Espe,eiel. E leJIOral encam.in.bará rdatório ao CMDCJ\,. 
que fará divulgar n.o Diário Oficial ou cm meio oquivalcnm, o nome do, OS (cinco) candidatos 
eleito• pam o Conselho l\nel.ur e seus re:spe,c.tivos s,,plc,nes, em ordem decrescente de votaçiõ. 

1!!. DAPOSSll: 
15.1. A posse dos membros cio Coll5Clbo Tut<:lar será =eclicla pelo P,.,,idam.> do CMDCA local. 
no dia 19 dcJ .. ctro de 2-020, confonnc previsto no ut. 139, §2°, da Léi n• 8.069/90; 
15.2. Além dos 05 (ci.ooo) ~idatos m.ais vowlos, também devem wmar -• pelo menos, OS 
(cinco) suplcnt,s, bl'rnbém observada a ordem de votaçlo, de modo a asscgunu- a continuidade no 
funcionamento do õrglo. em caso de fh!as, lloençu ou Impedimentos do, tiluJares. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINA.IS: 
16.1. Cópia, do ptt:SCnt<: Edibll e dcmai,....,,. da Comi!do Especial E leitoral dele dccom:ntco scrl& 
publicadas. com destaque, oos 6,aJos oflc lais de hnprcnsa, no s l<io eletr6nico da P~feltUra. 
Municipal de l,lio fali5o - P I, bem como o.lix ada, no mural da Pr<:fcituna Mun.i<:ipal, do CAmanl de 
Ven:aooros, na &ede do Com,elho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Ctmnça e do
Adol--,nm (CMDCA) e do• Centro• de R.cfc~,ia de A.ss istmcia Social (CRAS), Pom,s de. 
Sa.úde e Escolas da Rede Públi.ca Municipal; 
16.2. o., omos omi.- Kr4o =lvido• pela Comissllo J;spcclal filcitoroJ. obdsen-á&u u oocmm
lcpis conticlu DP Lei Fedenll o• 8.009/90 · e oa Le"i M Ullidpul n• 404/2009, alÍ.muJa pela LA,i 
480/2015; 
16.3. fi de inteiní R spomúbilidádc do, c.mdidli.tos ...:o.mpilnhu a publl.caçao de todos os aios, odlal 
e COD'lunieados rcfettnlCS ao proccs!IO de """ªlha cm data unificada doo membro• do Consetho
Tutclar; 
J 6JA.. É fa.cultado ao!: candidatos:, por si ou por meio de :rcprcscnbmtcs Clmcnciadm11 perante a. 
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Co~ F.special Eleitoral, aoompaobar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo as 
cmmôoias de~ de umas, volaç!o e apuração; 
16.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, OI (um) 
~te por local de votação e 01 (um) l'CJlíCSeotanlt: para acompanhar a apuração dos votos e 
etapa, preliminares do certame; 
16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encenam oom o envio de relatório !mal 
contendo as intcrt-0rrências e o resultado da votação ao CMDCA; 
16. 7, O descwnprimeo10 a, normas previstas neste Edital impliçara na exclusão do candidato ao 
processo de ~lha. 

Enaminllwc eópla:s ao Ministério Público, Poder J1.dieiário e Câmara Municipal locais. 

Slo Julllo • PI, OJ de abril de 2019. 

Presidente do CMDCA 

O-ô 
~M_RÇ,l! 

CONSELHO MUNICIPAL DOS ÕUWTO's'ü'ÃcRiÃNÇA E DO ADOLESCENTE 
SÃO JULIÃO - PI 

RESO:LUÇÃO NO 03/2019 - CMDCA 

Dispõe sobre edital da eleição da 

processo de esoolha do CorÍselha 

Tutelar do Municipio de São Julião - PI. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do municlpio de São 

Julião - PI, no uso das abibulçõe$ legais estabelecidas na Lei Municipal n•. 404/2009, 

alterada pela Lei nº. 46012015, RESOLVE: 

Art. 1°. Aprovar por unanimidade a abertura do processo de eleição dos membros do 

Conselho Tutelar para o quatriênio de 2020 a 2024, bem como aprovar a minuta do 

ed~al anexa a esta resoluçlo. 

Art 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Julião - PI, 03 de Abril de 2:019. 

1?Q;l"\Cl, k.e,wa. /V.((,l/2 ~ d-e ~ 
JOANA KESSIA DIAS RAMOS DE ALENCAR 

Presidente do CMOCA 

ANEXOI 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
- Processo de escolha para conselheiros tuteJar,es -

f'rotmd ... 

E~. aprovação 
e publicação de 
Resolução pcl.o 
CMDC.Aquc 

reguwnenumi 1.odo o 
proce,sso de cscolha 

dos membros do 
Coll5Clbo Tukl...-

ElnboraçcJ!o, nprova,;lo 
epubli.eaçllo;ie 
Resolução pelo 

CMDCA que lnuanl 
das econdutas que ""rflo 
considcmd85 vcdnd.u 

ao longo de todo o 
m-oc.osso de escolblt 

Publieaçllo do edital 
de convoc,aç.'lo 

Rqp.$1<0 o:ie 
çag,d.idatun!. 

-
A.oálisc de pedidos de 
registro de candidatura 
Publicaçl<, da n,1.açt.c 

de candidatos 
i.mcritos 

Noti ficaçllo do• 
candidato5 

impugnados 
quanto ao ~ para 

déf'esn 
Apres,entaçllo ele 

defesa 
pelo c,andidato 

lmpua-Ndo 
An611.se e cleclsilo 

doo pedido• de 
lmouan-.. 

Jnu:rposiçlo de 
recuno 

~ e decisllo 
dos recurso! 

Pub~ da Rehlçio 
Dcftnitiva. do:!. 

Candidato,; 
Habilitadas pua 
realizar a prova 

Prova el_itninatória 

Publicaçlo do gabari10 
da Prova eliminatória 

Publieaçlodos 
candidatos lmbilitados 

Prazo bfoow,aça• comp1-&a,-
(FWl,d.uaeatóa IH•'"~ 

Prazo s,;gerido para que a publicaçlo do 
edital e. o processo de. ~olham ocorram em 

tempo hibil~ de forma que os interessados 

29/03/2019 
c:m participar tenham oonhccimenlo do 

mbnite. 

Art. li, §1º. Re-soluçlo n• 170/2014 . 
CONANDA 

Pni:zo sugerido em razllo da necessidade dos 
intcrcamdos cm co.nco.rrcr no pro.sente 
cc:rtwnc 1cn::m lcmpõ suí:i.cicnte pma se 

29/03/2019 pttpa,,arem para o mesmo. 

mt. 7". § lº, let;a "cff, :Resoluçã,:, n• 1700014 
-CO AN(>A 

l)cNCrá -CQntC:T todas as nonnas. data,, e 
pràZOS q11e regula.mer11:ar1o o processo 
élcilotal. 
Previsão: art. 7", Resolução n• 170/2014 -

0S/04/2019 CONANDA 

"-•i•itns mfnimn• de ""Ilt_,_,.,__: art. 7", §1•1 
de Resolução n• 170/2014 - C0 ANDA 
Amp.la dlvulgaçao : an. 9", caput e §1°, da 
mesma Resolução 1 

RçgujsiJos e,cigidos: art. 133, Lei s .0õw1990I 
- ECA, alo!m de outros requJsi1os expressos 

"''""- ,,.., <= r. ''"·•= •~ "'~ e T', da Rcsolu\'AO nº 17012014 -
CONANDA) 

Im....,.imcmos, art_ 15, Rcs. 170/2014 -
0$/04/2019 a 03/05/2019 CONANDA e/e art. 140, Lei 8.069/ 1990 

.ECA 

Apena• será permitida ll candida1ura 
individual, nlo :sendo admitida a oomposlçilo 
de chapa.• (art. s•, .II. Rc,,oluç;Ao nª 170/2014 
-CONANDA) 

06 a 17/0512019 Arl. ll, §2", ResolllÇ&O o" 170/2014 -
OONANDA 

At6 24/05/2019 Art. li , §2", Rcsoluçlo n• 170/20 14 -
CONANOA 

~ legal Pode ,er pn;,p,;m:a PI»' qualquer cidadllo, 
A16 OS (einoo) di~ da dallil Cábcndo indi"8r os eleou:ntm probatórios 
da publicaçlo da ,c,laçlo 

de Art. 11, §2", da Rcsol.uçlo nº 170!2014 -
candidatos inseritoo CONANDA 

03 e 07/06/2019 

10 a 14/06/2019 

17 a21/0612019 

24 a 2-8/06/20 19 

Prazo sugwi.do 
OI a 04/07/2019 

05/07/2019 

Art. 11, §J", I da Rcs. 17o/2017 -
CONANDA 

Art. 11, §3°, 1 da Res. 170/2017 • 
CONANDA 

Art. li, §3º, li ele §6", m. Res. 170/2014. 
CO ANDA 

Contra decisões da ooml!1sl'O especial 
eleitoral. Deverá sc.r dirigido à plcniria do 
CMDCA 

rut_ 11, §4°, Rcs. 170/'2014-CONANDA 
O CMDCA "" rcunim, cm cmátcr 
c,cuaotdln4rlo, pma dcel.slo oam o máldmo 
de celeridade (art. 11 , §-4", Rcs. 170/2014 -
CONANDA) 

O CMDCA se reunir4, em caráter 
extraordinário, pma dcci&Ao com o máximo 
de celericlede (an.. li , §4°, Res.. 170/2014 -
CONANDA) 

Prcfcrcncialmcntc c,m um domingo para 

0710712019 (Domir,,go) posslbiliw' a participaç.la de todO<t os 
candidato• inscrito,c 

15/07/2019 

16 a 17/07/2019 

Até 19/07/2019 

Art. 12, §3° da R= 170/2014 -CONANDA 

Art. 12, §3° da Rcs. 170/2014 - CONANDA 

Cópia da relação do• candidatos habilitado, 
deve ser encaminhada ao Minislbio Pllblloo 

Al'l. 11, §S~. Resolução n• 170/2014 -
CONANOA 
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Período de C&mpanba 
dos candidatos 

Reunião pera firmar 
compromisso 

Solicitação ele umas 
eletranicas, 

com remessa das listas 
de candidatos 

babílitadoo à eleição e 
solicilllÇão da lista de 

eleitores 

Seleçio das pes.soas 
que: trabelllarão nas 

eleições como 
mesários dou 
escrutinadores 

(bem como suplentes) 

Reunião de orientação 
aos mesários, 
escrutinadores 

e suplentes 
Solicitação de apoio 
da Policia Militar e 

Poli.eia Cívil 

Confecção da., cédulas 
devotação, 

em ca.w de votação 
mamial. 

(somente :ie 11 

utilização de umas 
eletrônicas for 

impossível) 

Divulgação dos locais 
do processo de escolha 

Eleição 

DivuJgação do 
ICSul.lado da csoolha 

Posse dos coosclheiros 

19/0712019 a 
05/lon019 

Até 23/O7/l0I 9 

Até 23/0712019 

Até :l l/08/2019 

Até 14/09f2019 

Até 14/09/2019 

IPrcvisto no Art. 1 da Resolução nº 0212019 -
CMDCA e no item tl do edital de 
Co11vocação do Pro=so de Escolha do 
Conselbo Tutelar. 
O CMDCA, por meio de Sll.8 Comissão 
&p«w Eleitoral, de,·erá reali:mr reunião 
com os candidatos habilitados para lhes dar 
conbccímento fomial das regras do processo 
de escolha, os quais fumarão compromisso 
de rcspeitá·las, sob pena de imposiçio das 
sanções previstas na legislação local 

M li, §6", 1 da Res. 170/2014 • 
CONANDA 

Art. 9", §2ºda Res. 170/2014-CONANDA 

Deverão ser selecionados preferenclalmentt 
dentre os funcionários municipais, 
observando-se, subsidiariamente, 11 Lei 
tElcitoral quantO 80!! impedimcotos ao 
iexercício dessas funções, no q11e for cabível 

Arl. li, §6", VI, da Res. 170/2014 -
CONANDA e art 120, §1º da l,çi n• 
14. 737/1 %5 (Código Eleitoral) 

Art li, §6°, VI, da Rcs. 17012014 • 
CONANDA 

Art. li, §6°, VII, da Res. 170/2014 • 
CONANDA 

Até 05 (cinco) dias da • .. 11 11.,.0 ru, da Res. 17.0/2014 • 
do 1 ' t'U b • ~ • "• 

reali2ação p Cito, CO ANDA 
ímpn:tcrivclmcntc 

Até 2-0/0912019 

Praz.olcga! 
1" domingo de outubro: 

06/1012019 

Pra1.0 legal 
Imediatamente após a 

apuraçlo 

Dev~ garantir qu~ seja reafuado cm locais 
públicos de fácil acesso, obscrvmido a 
acessibilidade e a quantidade de volalltcs do 
iütimo processo de c~lha. 

Art 10", Parágrafo único, e/e art. 11 , §6°, V, 
da Resolução nº 170/2014 • CONANDA 

. 139, W, I,çi 8.069/1990- ECA 

. S°, 1, e art. 14, caput, Rcs. n• 170/2014 -
NANDA 

verá ser publicado no Diário Oficial do 
uniclpio ou em meio equivalente 

. 11,. §6°, VIII e art. 14, §1°, da Res. 
170/2014 • CONANDA 

Prat.o legal Art. 139, §2°, Lei 8.069/1990 - ECA 

170/2014-CON.ANDA 
10 de janeiro de 2020 Art. s•, CV, e art. 14, §2º, Resolução º1 

~-----~-- - -- -- -

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSE DO DIVINO 

Site: ,,,.,,,,,. ,aojcsedod,yjoo pi oov br Eme~: orefe!~!!IC:,soio!ledoclcyioo Digo• t< 

,\VISO l>t: PUl'll, IC AÇÃO 1.U; 1-:XTRJ\.TQ L)() C()NTH,,\T() ~ 037/2019 

.Rer. l'!:'oceno A«lmini.stralivo rf 1. t 30/2019 

DISPE SA DE LICITAÇÃO 04l/l0l9 

FUNDA n: O : An. 24, X, da l,ci 8,666,193, 

ESPÉCTE: EXTRATO DO CONTRATO N" 037120 19 fim.ado enlrt ~ Jl.1llN1CÍPTO DE SÃO JOSÉ. 

DO DJV O-PI, atr-,.vés da PREFEITUM MUN1C1P OB $}..O JOst! 00 OlV(1'0.PI, CNl'f 
41. 522.111/0001-45: e BEllNARDO OE SOUSA CERQl)ElRA, l1Lscritu no CPI' n• 030.159.123-72,. 
e1mmelecido na Avenida Manoel Divino, 220, Centro São José do Divino-PI . 

08.JEl'O: O imóvel obje10 do preJ1enle cootrato de;itina•se exclusiv&men.te para a realizaç~o de eventos. 
Plll'il mc11<lcr Ili ncccs.ioodcs dlll! sccrcuiria9 do mWLicipio de :5ao José Divino-PI. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.200,00 (Jl.fi l e duu:nlD!I reais) mcn1<ai.s. 

DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2019. 

VJGtriCL-1.: Aré31 de dezembro do 2019. 

SIC ,¼.T,\RIOS: !¼lo l..ocat6rio o M~niclpio de s;o Jo!óé do Divino-PI, por intcTTllédio do Prdeito 
Municil"'l o Sr. Antôniu Nnrr•lo Límu G,xnc:_.._ Contnllsoo: BER ARDO DE SOUSA CERQUEIRA 
Inscrito no CPF n• 030.159.123 72, eSlabeleeido na Avenid3 Manoel Divino, 220, Centro ~ José do 
DivinerPl. 

Silo José do> Divino, 04 de abri l de 2019 

Lu:âany Rocha de SOLL~u 
Prcsidco e d4 CPL 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEl1\JRA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO DMNO 

Sh: Wl'ft' yojosedod[yjno plgoy br Emd: P'!f!hg@saojosedodcvino.pi.gov .br 

Ret. ·Processo Aclmhrlstrativo n• l130/2(119 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/lG 19 

Fll.lld■.meo.to: Art. 24, li, da Lei fWi6/93. 

OBJETO: Solicil3ção de aluguel de imóvel urbano para a realiz:eçiO do evento& para atender as 
DCCCSSidad.es das Sccn:tm:ias do Município de SIio José do Divino-PJ. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO --------------
O Bx.mo. Senhor Antônio · onato Lima Gomes, l'rcft:ito Municípal d.e São Jmé do Divino-PI, DO uso de 
S\AIS atribuiçõ~ lega.is, e de a.oordo C(lln o que determina o Artigo 26 da. Lei Fcdcnl nº 8.666/'93, oorn 
Sl.1118 a!kraçõcs posteriores e, <,onsidcmnclo o que coc.~111 do presente Processo Adminístrativo e nas 
docwnenlo~ acostadOB aos auto.s. RATIFICA • doe~ de Dispensa de Licit&çllo, com fundamento 
no 1111. 24, II, da Lei rf S.666193, Solicitação de alu:gud de imóvel urbano para a realizaç!o d.e event08 
para ate.nder as necessidade;5 d1111 Secrecarias do Munlcipio de São José do Divino-PI, C1l«ulado por 
B&Rl\ARDO DE SOIJSA Cl!RQUIIR.A, hmnto oo CPF g• 030.159.123-n, estabelecido na Avenida Muloel 
Divino, 22-0, Ctnlro São ]066 do Divwo-PI, pelo valor mensal de RS 1.200,00 (Mil e Dui.entos rca.i ), 
d.e1cnninando que S4: proceda. a publicaçio da pre.seotc ra.tiíiçação e 1. elaoonção do 0011tnlo ou sua 
guhsfiluiçlo por instru.mc~ $imilms, conforme ftculta o art. 62 da Lei n 8.666193. 

São Jo&é do Divino-PJ, 04de abril de 2019. 

An.tanio Nonato Lima Gomes 
Prefeito Municip&I 
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(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ 
-~

S.AO JQ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 
,_ -.,1 o:.:.., SS - C.,,tto - CE' 6•~•5-000 ~~do o:.:••- 1 OltJ:d ,$21. ll1M001 -•S 

A VISO DE RESCISÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PROC. 
ADM. "º481812018 

Ac»1 vinte e oit.o die.s do mês de fevereiro do ano de doi!l mil ,e dezenove, de wn lado, o 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVTNO/PI, pc$soa juridica de direito público interno. 
com sede na. Av. Manool Divino, oº 55, Centro, São José do Divino-PI, CNPJ ô" 
41.522. 111/0001-45, neste ato representado pelo &mo. Sr. Anlônio onato Lima Gomes, 
Prefeito Municipal, denominado CON'rRA 1·i,:, e de outro lado CARl,OS . fARlEL DA. 
SILVA 04953580370, lnscrito no CNPJ 11º 28.574,292/0001-95, estabelecida na Rua Lino 
Antônio de Melo, nº 737, Bai1TO GUJll'lllli, Piracuruca-PJ, denominado CONTRl ' ATADO, 
tem jll$tO e acertado entre si, TE MO DE RESCI ÃO CONTRATUAL serviço$ de apoio 
adminisl1'8tivo e de inserção de, dados mos softwares da secrelaria municipal de saúde do 
municipio de Sii.u José du Divino-PI, cum fundamc:i1tu n.v. Clãu.1ulll Ullll, inci."o H, ulínc.-a u, 
da Ata Regi sO'O de Preço 014/2018, bem como do disposto no art. 79. inciso rr da lei n• 
8.666/93, finDado enlre o Muoícipio de São José do Divino-PI, opemudo-!ie tal rescisão 
pelos fundamentos SCb'llimcs e gerando os efeitos a. SCb'llir fixad.os. 

São José do Divil'lo-P.I, 28 de feverei!ro de 2019, 

ANTONIO NONATO LIMA GOMES 

Pref'eito Municipal 

'(_~ 
~ 

Conselho Muniá pal de Direitos da Criança e do Adolescente de São José do Divino-PI' 

A VISO DE RETIF1CAÇÃ0 

A publicação realizada em 04/04/2019, do Diário Oficial do Municipio, F..dição de 

n°:3796, referente as Resoluç.ões 0 1,02 e OJ/2019 do Conselho Municipal de Direitos da. 
Criança e do Adol=ente do Municipio de São José do Oivino-Pl, deverão ser 
DESCO STDERADAS em ·ua integralidade, devido a erro no envio dos documentos 

de publicação. 

São José do Divíno-PI, 05 de Abril de 2019 

Jéssik'S da Silva ascimenio 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adol.escente do Municipio de São José 
do Divino-l?T 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO ..PI 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N" ,ot/2019 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO .PI 

(Lei Municipal n". 15912013 e Lei Federal n". 8.069/1990 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O Processo de Esco.lha em Dala Unificada é disciplinado pela Lei n• &.069/90 (Esbítuto da. 
Criança e doAdolescenle), Resoluçlo n• 170t20M do Conselho Nacional dos Dircítosda Criança e 
do Adolesoente • CONANDA, assim como pela Lei Municip11.I n• 15912013 e Resoluçllo n<> 
00112019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesccnléde Silo José do Divino 
• PI, sendo realizado sob a responsabilidade deste e lisc:ali2'JIÇ,io do Minís~rio Público; 
1.2. O:s membros do Consélho T11wlar l.oc:al senlo ewolhidos mediante o sufuisio uni1<~I, direto, 
secreto e fàeultativo dos eleitores do 111uniell)!O, em da1a de Oti de outubro de 2019, sendo que; 8 

posse dM eleitos e seus. respectivo.\ suplente$ oooneni em data de 1 O de j■aeiro de 2020; 
1..3. Assim sendo, como folIIIII de dar irucio, regulamenw e ampla visibilidade ao Proccs!IO de 
~lha cm Data Unificada p11111 membros do Conselho Tutelar para o quatríênlo 2020/2:024, toma 
p6blico o presente Edital, nos seguintes termos: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
U . O Comei ho Tutelar é órgão pennanente e aut6nomo, nlo j11risdicional, encarregado pela 
sociedade de i.elar pelo cumprimenlo dos din!itos da criaoça e do adolescente, sendo composto por-
05 (cinco) membros, escolhidos pela tomunidade local para mandalo de 04 (quatro) anos, permitida 
OI (uma) reconduçllo, mcdianl.e novo processo de escolha em igualdade de cscoli. com os demais 
pretendentes; 
:i!.l. cabe aos membros do Conse.lho Tutelar, agindo de fOlllla colegiada. o exercício das atribuições 
contidas n.os art. 1 S-B, par. úniço, p•, inciso ll, ll~. 131 , l3ó, 191 e 194, lodos da Lei n" 8.069/90, 
obsetvados os <hlvel'\IS e \'edaçôes estabelecidois p0r é5le Diploma, assim como pela Lei Municipal 
n• 159 de 24 de maiu de 2013; 
2.J. O pr=nle Prooesso dê Eséolha dos membros do Conselho Tu1elar do Municipio de Slo José 
do Divino • PI visa pn:enchtr as 05 (cinco) v■gw; exim11les no colegíado, assim como para seus 
ICSpectivos supl.tnles; 
2.4. Por força do disposto no art. s•, inciso li, da Rcsollll;lo nº 17012014, do CONANDA, a 
candidatura devera ser individual, nlo sendo admitida a composição de chapas. 

J. DOS REQUISITOS BÁSJCOS t:XIGU>Os DOS CA DIDATOS A MEMBRO DO 
CONSELHO T UTELAR: 
J.1. Por fruça do disposto t10 art 133, da Lei n• 8.069/90, e do art. 23, da Le1 Municipal n• 
159/2013, oo candidatos a membro do Cooselbo Tutelar devem preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
1) Reconhecida idooeídade m.oral; 
b) Idade igual ou 5uperior a 21 ( 'linle e wn} 1nos; 
t) Residir no municipio; 
d) Estar cm gom dos direitos politicos; 
e) Ter aprovação ern aVf.li,çlo çom questões de múltipla e~lha, subjetivas e redaçio de canlter 
elim inarório, reltrcnle ao co11hccimcnto do P.!tahlll) da Criança e do Ado.lesccntc e outras 
estabelecidas cm rcsoluçio peninente, com nol8 pi.Ili, aprovaçto igual ou superior a 7,0 (5Ctc}, 

elaborada e aplicada sob a n:spollSabilidade da Comissão Especial prevista no ort. 18 da Lei 
Municipal n•. 159/2013. 
3.l, O preenchimento dos requisitos legais deve sei" demonst111do no 11to da candidatura 

4. DA JORNADA DE TRUALIIO E REMUNERAÇÃO: 
4.1. Os membros do Conselho Tu!elar ~ i uas atividadc:ll em regime de dedfoaçllo exclusiva,. 
durante o horário pn:visto no iut. 26, iDCiso m datei Municipal nº 159/2013 para o funcionamento 
do órgao, sem prejuizo do atendimento i:m regime de planlão/sobri:aviw, assim CQIIIO da realii.açoo 
de outras diligencia ç tarefas ínemnes ao órgão; 
4,1, O valor do vencimento é de O 1 (wn} Salário M inimo Vigente; 
4.3, Sl! eleito para integnu o Conselho Tutela! o servidor municipal, poderá optar cnm o valor da 
rem lllleraçla do C8IJO de Conselheiro 011 o wlor de seus vcncimcntos. ficando-lhe garantidos: 
•l O retomo ao cargo, emprego ou função que exercia. assim que lindo o seu mandato; 
b) A conbijlem do tempo de semço JIII1I todos os efeitos lcg,iis, exceto JIII1I promoção por 
merecimento. 

5. DOS IMPEDIMINTOS: 
5.1. Está impedido de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheitOII, ainda que em. 
uail!o homoafeliva, ou parentes em linha reia, colateral ou por afinidade, ale o lcroeiro grau,. 
inclusive, confonne previsto no art. 140, da Lei rf 8.069/90 e art 15, da Resol~o rl 170/2014, do 
CO ANDA; 
5.2, Existindo çarididatos impedidos de aluar num mesmo CollS4!1ho Tutelar e que obtenham. 
votaç4o sufioiente para figuraiem entre os OS (einco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito 
aquele que tivet maior volaÇAo; o candídato remanescente seri reclassificado como seu suplente 
imedi1110, asswnindo 118 hipótese de vacãooia e desde 411e não exista impedimento; 
5..3. Esteflde..se o impedimento do ~heiro tutelar em rcl4çlo li autoridade judiciária e o.o 
rcpresenlante do Mini:llério Público com atuação na Justiça da lrulnc:ia e da 1 uventude da mes11111. 
comarm; 
5.4. É também impedido de se inscrever no Proces.w de Escolha unificado o membro do Conselho 
Tutelar que: 
a) tiver sido empossado pa.n1 o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de jaooiro de 2013; 
b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por per{odo ininterrupto superior a 04 
(quatro) 8IIOll e meio. 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL: 
6.1. O Conselho Muni&ipal dos DiR:ilOS da Criança e do Adolescente institui cá, no ])l'a:t.O de I O ( dez) 
dias. a conw da publicação do ~ F.dilal, uma Comissão Especial de composição poritáría 
entre representantes do governo e da sociedade civil, para a organimção e oond\lção do f)feSente 
Pro=so de E.,;oolha; 
6.l. Compete à Comissão F.'õpecial Eleitoral: 
a) Analisar os pedidos de regístro de candidatura e dar ampla publicidade à ielaçilo ~ cal'ldidaws 
inscritos; 
b) Receber e:.5 ímpugna911CS apresenllldas contra candida1os que nllo alendam os requisitos exigidos, 
fornecendo protocolo ao impugnante; 
e) Notificar os candidatos impugnad.os, concedendo-lhes prazo para apresentação de def~ 
d) Decidir, em primeira inslància administraliva, aoen:a da iml)llgllaçlo das candidaturas, podendo. 
s.e necessário, ouvir testem.unhis evenlualmCl'lte 81TOla,das. determinar a juntada de documentos e a 
realizaç!o de outras diligênci.as; 
e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha IIOS candidalos 
considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromi= de rcspeilá-lll, sob pena de: 
indeferimento do rcgislro da candidatura, sem prcjult.o da imposição das saoçl5es previstas na 
h:gislaçio local; 
f) Eslimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que çonstituam vio~ das regras de 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D.A 

CRIAN.Ç.A E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO -PI 

~am,panl-. por ·parte dos ç.ãndidiltos õv Ili sua utde:mi 
g) Anillisac e deQ dir. ero prltneira ill$dncla admirústntl.-., os pedidos de impugnação e ol.llJ'O$ 
ind.d.e~ OC,On'l.do:s no d.La da VOUIIÇ:lo; 
b) 6$(:Ql hor e divuljpU os locais de votaçlo e aputaylo de votos; 
1) Di"'11gar. imcdiommcnle ■pó•• opun,çlo. o resuluodo ofici.al da votaçlo: 
J) Notificar pc:ssó&tmm1e o Minis~o 1'6bUeo, com ■ .,,tecedencia devida. de Iodas as etllJl'l$ do 
certame. dias e loe&ls de teunil.o •· déds6oós IOO'IMI\S pelo eolC3'.iádo: 
k> Oivul(IM air,plamenre o pleito à população, com o aw,;H_lo do CMOCJ\ o do l>odér Exceulivo 
10.::.J, c:,limul-.ido ao máximo a pa,ticipaçAo dos clci1orcs. 
6.3. Ou decisllcs da Comi55llo E,ipccial Eleitoral cabc:ni r-ccurso à plenária do Conselho M= d p,tl 
dos Direi.,,. da Criança e do Ado~1". que se n::unirí.. cm carilccr cxnordioário, pa:ra dl!Cis!lo 
com o máximo de cclc:ridadi:.. 

7. DAS ETAPAS P0 P llOCf!S..W D~ ~$COUIA: 
7.1. O l'roce,so de &colha para membro• do Coruclibo Tutelar ob!ic1vm o c■1end,r10 """"º oo 
p,es,ente Edital; 
7.l. O Conselho Mwii<;ipal dos Dircilos da, Cn(lnç,< e do Adol.,..,...I<; no U50 de suos aJnbuiçll,cs. 
fanl. publicar ediws espe,,i6.oos ..o Diwo Oflcw ou m.cio equi.,.lente pera ~ UIXllil du fa.sc:s do 
proccs50 de c:,,;0li.., de _,,,......,, do Cqn,clho Tutelar. di,pondo <Ob,c: 

a) lli5eriQÕ<IS e HLtrcga de docLDncmtos; 
b)· ReJaçã,;> de candidatos io.cri.,,.; 
e) Rclaçlo !""lim.i.mrr dais i....,,.;~ dcfcndu, após• •'1Aliso dos doevmentos; 
d) Rclaçlo definitiva dos ,aaodid■- - ti,,_.,, " l~,ção dcfcrid-., •pós o j ui.mcnlo de 
eventuais impu·~ 
e) Prova de lrlféri~ de conh,,.,[men,os cspcclllcos sobre o Estatuto da Criao.ça e do Adoles,::,;nl>ó -
ECA. de <'llllÍI,.,- oo.liru.útat<><io: 
r, R.eunlilO obrigarória com os candidatos pan, csolan,çimc:ntos do pro<:....., de clciçlo; 
2) D .la e ]ocais de volaÇão~ 
Ít) Resultado p,rliminar do pleito. logo a.pós o eo.eottt1m,e,,,to da apu,oç~: 
1) Rc:sultodo final 4o pl.e i10, ~ o julpm,enlo da ª"""luais impugnaç&s e 
j) Tt:n:no do P0$$0, 

8. OA IJliSCIUÇÃO/ENTREGA DOS DOCllMEl'f•J:OS; 
1:1.1. A pmticipaçilo no pn:3Cnlc ~ de Escolha em [)ala Unificodio ll>ici.,..._á pele. ill5Criç:60 
por 1n.cio de rcqu=imcn1o Ullprt:=J$0 ~, $éri. efetuada no pra7.0 e nas. condiçliM Mtabel.cclda.$ neJte 
E!dital~ 
&2. A inscnçJlo d0/1 candida.,,. sem cfeluada pc3SO&lmcntc m sedie do Con&elho Municipal dos 
Dir,dto:, da Criança e do Ad.olcoccntc de SIO J~ do OMno - Pl, em funciona""'111.0 na s«rctari• 
Mun: cipal de Assisttoae Social c C,.,...,.,,a • SJ;MASC, localizada à 1b:ia Pedro Th<>fllo, n' 270 -
Centro. ncsu, oi.d.ade, "'"' 08:00 às 12 :00 haras,. en.ttc os dilL!I 08 de abril de 2019 e 03 de maio de 
2019; 
&3. Ao .-Httr a inscrição. o candidato -.-6. ot,ripb)o'i""'"""' e !K>b pena de Indeferimento de 
sua~ ap"'5Cilblr origtnal e cópia dos segw'ntcs documont~: 
a) Carteira de idcntid.lldl! ou doc:.umcnto cqWvaJcntei 
b) Tlt'-110 da eltitor •. com o comproY11n1" do votaçto ou juúOc:at~ ""' ·04 (quatro) última$ elciç(lc$; 
~) Ccr1idõcs negativas civeis e crim-~nais que comprovem nlo tcl" sido condiC'nado -ou estar 
respondendo, ...,...., rt.u. pela pdlica de infn.çllo penal. admi:nismati"", ou çoodub. ir,compnlível 
com li f.-n,,;11() de membro do Conselho ·~lar, 
d) ç(h ,ocndio candidato do """" ~Hno, certidão de quitaç&o com as obrigaçllco m.ili1a1<:•; 
e) Diplomo de CQnçl11$11(> do EMino M6dio; 
f) Foto ~><4 ....,.,....,: 
3.4. A falia ou ino,doquo.ÇBo de qualquer doo documcmo, ocírn■ o:cl■cionado5 - imedi■ twncntc 
comuni- ao candidato. que podr:ri ,upri-al■ •16 a &,,a.Umi"' p,.ra Inscrição d.e cand.ldaruras, 

p:revtsu, l"l'=ité Êdlta.l~ 
8.5. Os documento deverão"'" onlmgues em <1 .. .s vias p,,r■ f6 e contmfê: 
& .6. Documentos d.ig;italiz.ados scrllo coru,idc,rados válido$, dé$dc que também apn:,cotados 05 
originui~ ou é11E:is1i:::n1.:s a.,pcmu: cm forma.to d:igilal; 
8-7. S vont..- s entra vos à i nsctiç4o de caodidn1uras ou à juntada d<, documc:nw,; devem $0r 
i~tammtt? c:ncam~nha.d.os ao CM.OCA é 60 Mfo:i:stério Ptablico: 
&& M infonnaçôe! prestada, o document0$ "P"":!>ORlfl(k,s por ocosil.o da inocriçilo $10 de total 
rcsponsabHidadc do candidato .. 

9. ANÁLISE DA OOCUMIE TAÇÃO EXIGIDA: 
9.t . S noemodo o P= de fcMCT!çlo de c.ndidot1.1iv. a Comissão Especial l!leilora1 dosia,,ada pel"' 
CMDCA ef'"111anl. no parlodo d.e 06. 17/0S/2019. a 11ntli'"° dll documcn111Ç'io cxiJlida t>e;;t., edital 
com a !rubsequenle publieaçlo. dn n,la,ça.o dos candldat0$ inscrill'.>5 a~ 24J0512019: 
9 .. 2.. A releçlo dos candidatos i:mc.Titos e a documentação teSJ)OOti q serão- cncaminhada..'i. 6óo 

Ministério Públ.ico para <:iencia. no pra2lD de 05 (cinco) dias. após a pul>li<aoçGo referida no item 
anterior-_ 

10. DAIMPUG ACÃOÁS ANDIDATURA ; 
lt'.1.1. Q"4lqer cidad&o pa,dcnl roqu,,rer a impugnaça.o de CBndldato, no pra,;o élc 0:5 (cinco) di 
coolado$ da put,licaçAo dll relação dos candidatos ir1$Crilos, em i,et.lçllo dovl<lo.men1e fundamentada; 
10..2. Findo o prozo mencionado no item supra.. os candidatos impo_g.na.dil!M serão notificados. 
pe"°"lmcntc do leor da impugnaçilo no pcrlodo de OJ à 07/06/20 19. começando. a partir de çn\ilo .• 
a corrc-r o prazo de OS (cinco) diu úcci.s pu'ã aprcscnmi: :sua defeso; 
lo.J. A Comi..ao ~-i•I Eleito..,I •""1!sanl o "'°' dá$ impqg~S e d.ct"""" a,prcscnmdas pelos. 
cBndiclatoo. podendo sollcitar a qua.lq..,, dl,s inl~ • junta.da de documcmos e outros provas 
do 11lqp.do~ 
11'.1.4. A Comissão & peeial E l.eitoral tcnl o pnu.o de 0:5 (cinco) diu úlc:i•, oonllldos do término do 
pram para apn,senta~ de <lef'esa pelos c.nd.i<latos Impugnados, pata dioeidir 50bre a impugnaçlo; 
10.5. Conclulda i. aoális.e ~ lmpugn~s, • ComiS$ào _s pccla.1 Ele:itoral làtà publicar ediml 
contendo a ..:l~ !)<eliminar do.\< candidatos habilitados ll partieipanm, do P,oces,.,. de-l$$C01i.., em 
.;..,,. UoHlc.;,d,,; 
).(1,.6, As deci~c, da Comissão &pc<:ial Eleitoml serão fimdameotodal. dei■, devendo """ dada 
çlé:ncia aM inlarc~os. pua fim de intc:~çlo dos recursos ~stos oc:s.tc EclímJ: 
UI. 7. Das dccisôcs da Comisdo t,,;pcc;l.,l •leilón-1 .,..l,eri. <...:ur$0 ,1 Pl ...... rio. <lo CMDCA, no pnzo 
de 03 (trh) diu. con1..SO.. da dau, do, publicação do <ditai rell,rido no íre.m antctiQ<'. 
10.& 8&110111.d■ ,. rue teeU<Sàl., a Com[tillo Especial El.citoml larà publicar a. rela...., dcflni,iva dos 
candidatos htbUit.ado!I ao pl~it.o e aptos à realiz:aç:lo de J}l1J'Va de a.fcriçAo de conhecimentos,. cocn 
çópi111 lló Minblê:rio Plibtico; 
11'.1.9. Ocorrendo fahidode em qualquer inform~ 01' documento apresaeniado, seja qual ro.r o 
momento cm que em. fot dc.cobena, o candidato será cx.c,luldo do ple:lto, ~m p~ulzo do 
encaminhamento dos ~ ros A ilU.ioridadc oompctcntc para apuração e a devida msponsa.bili~ 
lcgnl. 
11. D/\ P ROVA D&AFERIÇÃO DE CO lU!ClME l"OS 
11.i. A prova de a.fcriçlo d~ ,rxtnhé:eirnentos~ de caráter •climüw.tório.,. &Cfâ clabO"mda e np1icnda. sob a. 
=p0n.~llidade da Comisslo Especial. e 1cm por objelivo se.1·e,:;io.,.... os eondidoltos l\l>Co• oo pleó\o; 
11.2. ln•truç&,5 li'""'" sobre II r,:al""çilo d,, prova de aferição de conh<:ei mcnl~ ,cdl.o d.i vulG"dU 
por cx:o&ilo dr, pvblleeçl!Q da lino definitiva de candidatos oom pedido de rq:istro dofcrido, a que se 
ref'r:re o i.tei't'I 10.8 do pr"CScntc Edi1al; 
11.3. A prova ,,mi cornp0,w, de q~• abjclivu,, de m61tipla. escol.tia. que versar, 50brc tcma.'!
reJa;tivos 30, ~liliul.l)· da Criança e do AdolC;S.CCntc (Lei FcdcnJ 8 .069/90), qucsUlc5 :1u,,1~etivu e: 
redáç!l<>. que w:,sarlo sobre estudo de.....__., demais•~ cond,um e .scnl aplicada no munl~Jpjo, 
de Slo Jos6 dg O ivino • PI. na data pro,,hd de 07/07/2019. cm horârio e local posteriormente 
dcdinid<> pc,la C-0mi..-O &pccial R i:citonol; 

IIA. E w:ntoais alticnu;llcs da Lei 8,069/90 que entrarem em vigor «pós a publicação do presente 
&lítal, nilo sctilo objeto de qu,=jllõcs na prova de ■feriÇ.110 de conhecimento,; 
11.5. Cada questão de múltipla. cs,,olba valcni J (um) ponto, e.da qu,=jlllo ábétta Vlllenl 5 (cinco) 
pontos e a ré>daç&o valcnl :SO ( e inquenta) ponlos. Serio comidcrados aprovados os candidatos que, 
-obtiverem no m lnimo módia 7,0 (,...u,) na 5'(>ma d.a, noras aureridu pelos CJa1111inadorc:s;; 
11.6. O candidoló qu.e nlO obtiver à pontun\)Ao mencionada. no ilem 11.!! llio ,enl considcrado
hllbiliUldo a panicipaç&o no pleiló; 
11.7. A Comi .. lo Especial fará publicar a lista provimtia dos candidatos aprovado5 na prova de 
aferiçao de ooni-ünentos. eom as .respcc:tivas notas a~ a data de IW?fl019; 
11.8. Da p ublicaçAo ela lista provisória, cabe== à Comissão E$pe,cial, no prazo de 5 (cia.co} 
dias; 
11.9. A Com.isdo E.spcc:ial ,e rcuninl espccialmen1<, para análicSe e declsào sobN os rccurws 
apre!IC[llnd.as cm oessão aberta e fará publicar o dia e locnl da reunião. ocasião ,em que os 
recorrentes porknlo obm, a vim do çabarito ""',usim manileJtarem o desejo após o térmioo da. 
a<::$sl.o de julgamento; 
U.10. Nlo serio aceitos pedidos de n,vi:!'IQ de nQla o u vi,ta dos gabalitos fora dessas hipóteses; 
11.11. A Comissão Especial Eànl publ icar a lista definitiva dos ca.nd.idato, apro"lldos na prova de 
afcri,;l.o de conhceimemos e COl\sequentem.e,ue habilitados ao plci10 até a date. de 23/07/2019. 

12. DA REUNIÃO COM O S CA DlDATOS HABU, ITADOS E SlJÃ OBIUGA1'0RJEDADE 
IZ.I. A Comissão Especial n:alizanl n:unilo na d.ata provnvcl de 241117/2019, destinada a dar 
conhccimcn10 fonnul quanto às regru de campanha cios candidatos eonsidend.o;; habilitados 80 

pleito. QUiC fimuu:lo eomprornis:so doe ,.,, pcitá,lns sob pena de, imposição das ~ previstas na 
legislaçllo local e 118!1 Rcsoluçllc,; d.o CONAMDA; 
12.2. A particlpe.çao na n,unilo a que di:t respeito o item anterior t ot>rip.tória.. O candldalo qi;e 
íal l r à reunião sem j ustificativa documcn.lal escarll automatíca.meole cxeluldo do procCS50 eleitoral: 
12.3. O candidato fall:állte devenl compvocer • se>d.e ,;lo Con,,:clho Municip,I, pet.S011lmenle. pua 
.ap,:K'nt~o da j11.1St.ificativa no prazo de dois diWi Qf)6s, 11 reali'_~o da reW1·ílo~ nos d iu e- boririoo 
a s,:n,m publicados por ocasiio da co:nvocaçllo para =limçlo da n,unillo; 
12.4. Sendo &C<!ita a justificativa, scnl rce.lizado nova n::uniilo obrigatória com os candicbr.,,.. 
fa.\tam.es, em data a s,:r dívulp&posterlormenle pel1> Comido E:.~al. 

13. DA CA iPANDA E DA PROPAGANDA ELEl"r<>AAL: 
13.1 . Cabe ao Podct Püblfeo, com a colaboraçlo do• órgãos de imprensn locais, clar a.mpla. 
d.ivulpçilo ao ProQes,o de &colha dclóde o momemo da pobllcoçlo cio preseme Edítal, incluindo, 
informa.Q(lc, quanl.O no papel do Conselho Tutelar, dia, horirio e locais de votaçlo. dentre outras 
infonnaQlleS desei-nada.s a assegurar a ampla pankl~o popular no plei10; 
U.2. É vedada a vinculação polltico-partidâria das candidaluras . . seja lltmvts da indicaçilo, n.,;,, 
mal.criai de propapncla ou insc.-ç&s na m [dia. de lesendas do pe.ttidos polf1icos, slmbolos, slogans., 
nomes ou fotogn.fias de pesSO&S que. dimta ou indi.n:tamcnle, dcnotc,m mi vinculaçlo; 
13.3. Os caru:lida.tos po<le:r$'o ,;lar inlcio à eámpanha eleitoral após a rcalizaçlo da reunilo obrig&tória 
com çandidatno habilitado,;. prevista no item 12.1 deste Edital: 
13A. O "'1di.:i.ro habUitodo ao pleito, opós o di• da rcun!Ao ct>rigo.tória, tem at.l o dia 04 de ourut,r,;> 
de 20 19 pam u ,.,.1;~ da campanha clci1Dr■l. 
J3.:,. A propaganda eleiloml em vias e logndouroo públicos observam, por malogi■• o. limitcS 
impo$lOIS pele. legislação elcitoTIII e o Código de Posturas .to Muniolpio, l!)lrantindo iguald.adc de 
condições ll todas oo candidll\0$: 
1),6. Os cand.idau,, poderão promover as suu eanclidaruns junto a cl.citon:s. por meio de - tcs, 
c:ntrevist,.. e disuibüiçlo de panfletos, - que nlo eausem r,.,no ou pcrtu~m a ordem po,bli.,._ 
ou particular, 
13.7. As instituic;(lcs publicai; ou pUticulares (c9aCOlas, CAmara de Vc.-cadorcs. ràclio, ign,j as me.) 
que tenham in1crcs.se em promover debatc:s com os çandidatos <le-erilo forma)inr convite a todos, 

aquele, que c~livcn,m aptos a eoneom:,r llO e -~ de membro do Conselhtiro Tulel.ar; 
t 3.8. Os debates devedlo ler ílólJUltmento prôr,ri.o , a "'" apr-.,,cntaclo pelos orpnizadorcs a. todos o sa 
ponioipantcs e à Comisslo Bspocial Eleitoral designada pelo Con:1elho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolcsccnlc com pelo,..,,,_ OS (çineo) dias de anlccc:dencia; 
13,9. Cabe, Comissllo ~tal Elcit<mlll .supervisionar a JQl]~çlo dos ô:b&1éS. zelando !)Ora que 
sejam propo"'ionada5 i&ua1• oportunid■dcs a todos os candidoll'.>5 nas Aua• c,o:po,iç&s e resp<>Atas; 
13.10. B ~ a propal!l'nda, ainda que a,atuita. por meio doo vek:ulo, de con>urug,;cã<, cm gemi 
(jornal, r6dio ou televi>iio). fui;us. outdoon. camisas., boné$ e out,os meios aAo previ~ -. 
Edil&!: 
13.11. 6 d<over do caodi"-to ponaMC com urbanidade dwmlle a campanha deilOff.l, :f!Cado vedada lL 
propaganda ir:rca_f o:u i:nsidi~ ou que promova ataqtJC pes.soa.l cont ra os ooncorrcntcs; 
1 J . 12. Nlo seri permitido qualqu~ tipo de ptOj)o.pnd,,. no dia dn c,lciç,llo, cm qualquer IOQII público 
ou abcno ao p/lblico, .en.do que • aglomeraçilo de pessoas portando insUumcnms de p,:Ql:'llgallda 
caracteriza maniícstaç.lo coletiva, com ou sem utili:,açlo de veiculo~; 
13.13. A v jolaçtlo <IM rearas de campanha importanl na cassação do n,gis1rc da. candidt,tWB ou 
diploma. de "°""' do ... ndidato ,.,.pon.t.vel. após a i:nslB.waçlo d.e prooedímc:nto admioistr:ativo r\O 
qual s,:j.a garantido 80 cand.idalo o exe:rclcio do contruditório e d.a ampla defesa. 

14. DA EL.El ÇÃO DOS MEMBROS DO CO SELHO TU LAR: 
14.l. A eleiçlo p,Ta 0$ meml-.ros do C-O<>selho Tutolar do Município de São José do Divino • PI 
.-ealizar-sc-á no dia 06 de oul•bro de 2019. do> 08h b 17h. ccnform,c previsto no art. 139, da u,i 
n• 8.069i90; 
14.2. A votllÇlo devenl ocorrer prefercneialmcm.e em W1111S clclrOniCM ccdidu pela Justfçfl 
Eleitoral, oo!ICrvodas as <fuposiçlles du r,:soluçõe,, apliCll.vci• cxpe<,fü,las pelo Trlbwml Superior 
.E:leitoml e Tribunal Regional Eleii.oral do Estado do Piau.l ; 
1"3. Na impossibilidade de utilizailó d.e urnll5 e!elrónicu. u <>édula• para votaçlo mnnua.l serio 
elabonldos pel• Comi,:slo ~ial Eleitoral, adolando padmclro$ ,imitares - empregados pela 
Justiça E lciton.1 cm sua ie(mfccÇio~ 
14.4. Nu cabines de votaçlo 5erllo fixadas li5tas com u:laçlo de nomes, cod.inom.cs, fotos e número 
dos ca.ndidaios a membro do Conselho Tu1olar; 
14.5. A• me""' receptoras de votos devétilO lavmr i.W segundo m.odelo fornecido pela Comi~llo 
Espcclill .Eli:ítota.1 ► nas quais .serio registradas: cvcnl.uni!i intcrcomncias ocorridas no dia da votaç:IO~ 
a lém do níunero de eleiton::s volanlC$ em c:adt. wna das umas; 
J 4.6. Após a iclonlificaçlo, o clci.tor aMinanl a lisu, de prC5CllÇ& e procederá ■ """'çlo; 
14.7. O clei1or que nllo souber ou n!o pLldcr assinar, ll!lanl a imprcsslo digital como forma de 
idcntificaçlo; 
14.8. O e leitor podcf1i votar em apenas um candidato; 
14.9. No caso de vota.Ç4o manual., votos ein mais de um cand.idalo ou que cont.,.,ham ros'Uras que 
nllo permitam aferir a vontade do eleitor set'ilo im .. lados, devendo ser co[ocaclos em envelope 
separado, conforme pn,-.'Íslo no regulamento da clciçlo; 
14.10. Scnl também considerado invál.ido o voto: 
• I e'IJo oédula conrenha mai" de o 1 (um) candidato 11SSinalado, 
b) cuja c6clult. toilo estiYer rubricada pelos membros da me"' de volação; 
e) euju cêdul.a nlo -corrospondcr ao modelo oficial; 
d> que tiver o sigilo violadt>. 
14.11. Efcruada n apuraçlo. :1erilo considerados eleito, o, O:S (cinco) candidato, mais votados, 
rcssalvllda a ocommcia de ■.lguma d.as Yedaçõe:t leaaJs ecirN. referidas, sendo os demais candidtltos 
considetúd.0$ $uplen1"" pela ordem de votaçllo; 
14.12. Em caso de empato na votaçlop ~lvada a ex.l'stcncia de ouko critério ~to na Lei 
Municipal local."""' cons.idérado ~leiio o candidato com idade mais clcwda. 

15. 0A. \/E DAÇÕES AOS C.ANDIDAT08 DUAANTE O PROC&SSO DE COLHA: 
15.1. Conforme pn,vislo oo art. IJ9, §3", do. Lei n• 8.069/90, é-·\IC<U,;lo ao can,dir,.io .i--, ofcrc=r. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO .PI 

pn)mc:ter ou ê:t\ttcgar ao eleitor bem ou vnntagcm pcs50lll de qtalqucr natu~ i.nclusivc btind.c:j; de 
~Utrl.OYD.lor~ 

15.2. é também vedada a pnilka de çonduW _h,•$ ou deslc,;,is q...e kllrTCU:m ""ntag,cm i.ndcvida 
ao candidato. como à .. bo,i;.ai. de umà" e o rt.an$pé)t'OO de::. dd10~ dé:nl'tt outtaS; ptevistas nn Lei n-
9 . S04/97 (Lei Eleitoral). pois embo<a nao canctcri7em. crime clcit<:>ral. importam na vlolDÇl.o do 
deve:,; de: idoocidadc mo,al q...e se constítm num dos rcqui.!litos elementares clu c:andidat-; 
l 5..J. Os caPd,dttos. q\,.lle praticare:m quaisque:r das condutas R:lac.;ono:da.~ nos itlffl:$ anterio:res_. 
duninto e/ou depols da """'l"'nha, [nelu,iive D.o dia da votação. tcdo Cll.illldo stu registro de 
cnndidatura ou d iploma de poS5C. ocm prc,juiz.o da npun,çlo da responsabilidade civil e mesmo 
crlm:i:nio.l. fnclu.:,ive de tCl'CC'iros que com eles co]:aborcm; 
IS.4. Caberá 6 Comi..ao Espcc:i.al Eleitoral ov,. após sua di&:solu,;ilo. li Plmàcico do CMDCA. decidir 
pelo ca.~o do rqií•tro da candidalWll ou diploma de po:,oc, lilp(J> • wlnun,çl0 ele .,.-oc,cdimcnto 
odlnini,.tta1ivo no qual Kj11 gnnHltido ao catldl&ito o exerclelo do cont<Mlilóno e da ampla dcfc,ia. 

16. D IVULGAÇÃO DO RESULTADO Ft_ AI., 
16..1. Ao fioa.l de todo o P'ro«S>O. a Comis,lo &pccia.l Elcitono.1 cncmninharà l'claú)rio ao CMDCA. 
que fará divul.pr no "OiArio Oílcial o u em meio equivalente. o nome do• OS (cinco) candidalos 
eleitos pam o ~ç:I ho Tutelar e seus respectivos suplcntC:!!I. cm ordem dccrc9ccntc de votaç:llo.. 
16.2. A pjlrtir da data do publicaçlo do re•u.lwlio ofic;illl • que di,; ""'f'CilO oo i.l""" 16.1, cstani 
,.l,erto o pm,:o de cvcnluni• "''""~'"' que dovetllo - r,,o«>eoladoi "" sede do CM:tx:A, 
en<i,,,,;çados a Presidente do CMDCA. ,- dlM e horitio, indlc:ad<>$ na p,iblicação; 
J&.3,. ~ recursos do hem 16.2 deve,rto ve:rsar exciJl.i!ilivamenm sobre o procc:!lSD c.fcitoral~ ve2:: qve a 
impugnação de çandid&tW"aS não seri. ttt111i$ po:,ih,d,. e dcvc::r&o indicar os elementos pr-obe.tóri05~ 
16.4. NIio ""dlo .a.,.it~ pedidos de tcCW'SO cujo objeto .seja a rcconhl!l"m dos votos: 
16..S. Ullm~ a fue recunal,. o CMDCA fará publico.-• lista nominal dos candidalos clcilos. 
coovocando-óã p&i1I .a P~. 

17.DAPO E, 
17.1. A posse dos m1tml>ros do Conselho Tutclu >erá eonocdida pe11it. Pr=identc do CMOCA loçal, 
no dia I O de jaddro do, 2@0. confonnc pn,vi,,to 11.0 IY'I. 1 l9, !i"r, da Lei n• 8.069/90; 
17.2. Ali!m dos o, (cinco) candidato> mai• votados. wobe,n devem lo<~r P<»SC. pelo meoos, 0.5 
tcinco) $upltntes, w:nbém obscrv- a ordem de votaçllt), &. m.odo a assegun.r a contirmidade no, 
foftClonamemo do órglo. cm ÇL'SO de r,riu. l l,::ençu o u impodirncnun do• titulares. 

18. DAS DISPOSl(;ÕfJS F'IJl/~IS, 
111. 1. Cópias do p,_..le Ed[lal e dcmai• ll1mi da Com.is.ao Espcc,ial - 1.,;, o.,,1 detc de,,om,otcs acrl.o
publ~ C()On dc,:taquc, nos ótrgllOll oficiai• cJc imp.....,..., no sllio clt;t.n)nic,o da .,.,,foitun. 
Municipol de Sào José do Divino - PI, bem oo,no aflxal.las IO(I mural dia Pn,foitura. M unicipd. ~ 
Ornara. de V..ttadon:•. na sede do C:0.....lho T'uiOlar, do Cons<elho Municipal dos o,,..;tos da. 
Cria~ e do Adolescente (CMDCA) e do CentTo de Rcfcteno,i.o de A.!i!Ú3l&icia Social (CRAS).. 
P08t0$ de Sa()dc e Escolu du Rede Pública Municipal; 
18.2- Os casos omi"""• >erl0 <esolvl<los pela Comi.silo Espc<:ial E lc.i.tonll , omc,fVIKlo:, as f'IOlf1lllllll 

legai• contidas no U!i .Federal n• S .. 069190 e na Lct Municipal ri" IS9/Z0IJ; 
18.3· • . de: intdm tt!~pa-mab'ilidadin dos C&fldi,d:.àló$ áeãnil'JrA't'iihar a. pubticaçlo de tOGOti os 1111:os, edilàiiii 
e OOl~úl\icados rc'fe«:ntea. ao ptOeOSS0 c,1.1!!1 ~lha cm data uni.ficada dos ·mc:mbro:1 do Co1'13CJho 
Tutelar: 
18.4. É mcu\tndo -ó$ .,.ndidalos, por si ou por meio de --uonlü eredonclados pe,an,_., • 
Com.i»ao Espcc.lal Elc,iton,J. llCOlllpUl.b&r lodo .,.._,,.,.,,.., do p- de C$001ho. incluindo u 
ççnmõn U de lacraçào de wnu, vOláÇIIO e apuraçllo; 
JS.."l Cada candidato podçri, ore,;lenclar. al<I 48 (qwmmta e oito) .horu antes <lo pleito. OI (um) 
roprc:,icntantc por loc,,I de vou,çl.o e OI (um) rc_,na.ntc pum 11<:0mpanluir • apvraçao dos VOloo e 
etapas p1"1iml...,..,~ do certame; 
18.6. Os t rabalhos da Comwio S;pccial lllcitOftl se cnoc:,;mm com o =vio de n:le.tório finnl 

çontcndo as ínlet'Co1T!nciu e o ..,.ui.- da YOtaça() f.O CMDCA; 
111.7. O dc.cumprimemo da• normu J)RVistu óeste Edital impl:"em oa e•elusllo do eilJ!do.Wo ao 
processo de c:soott.. 

ANEXO 1 - CRONOORAMA PREVTSTO PARA O PROCEsSO Dlõ 'ESCOU·IA EM DATA 
UNlFICAOA PARA MEMBROS DO CONSELHO Tt.JTBLAR DO MUNJciPIO DE SÃO JOSB 
Dó OfVINO . J>r, PARA O QUAD~NIO 2020/2024. CONFORME EDITALCMDCA 001no19. 

PubH..,.,.11n do edital do co11v~•-A 
Pcrlodo de i....,.......,0 de cand.idatwu 
Alilil/ie ele pedidos do registro de candidatura 

1 nela Co~ "'-ial. 

OSJ04/2019 
08/04 à 03/0S/20 t 9 
06 a 17/0:S/2019 

Publicaçlo da n,la,çlo de etmdidat,)$ Alé 24/0S/l0 19 
inx:ritos 
Perlodo para solicii.çlO da ~ de 
candidntos lrlscritos 

NotiDeaçlo do, OiUKlidiiUos impognados 
auáfito ao -= -N defesa. 

Até OS (cinco) 
da publicaçio 
a::art.didal:os inscritos.. 
0J i 07/06tl019 

Apro,;ent:açao do dcfOSII 10 6 l<W612019 
,,.1 o candidato mi-" -•do 

decá.slo Até :;! 1/06/2019 

Publica.çlo do edihll contendo a ..,~ 
prclimin11r do:!. c.aruiidatC<!I habilitado:; a 
panicipan,m do Prooesso de ~b cm dam 
UnJfíeada; 

Alé 2S/0612019 

Prova de Aft:riç&o do Cor,hccirncnto (i1cm 11 0'7/07/2019 

dam 
de 

deste Edital l 
l-"Rcla,=e:ç1o="'prov1=-,,.ó-,-n""·a- do<l....--eandi--,-..datm,--•-pn>VWO---:,-, -na-+"'1""sro= 1;-;;12;;0'"'1"'9-------------11 

1-="""""=~dc,,,· _.,afi"'cn~s~·~ ,=•~,.,,c1e=w=n<;:hoc,:,::im=co,;,1<>se,,,,_ _ _ _ _ t--:--=--:--=:===,-------------l' 
Pcriodo pan, inlc,po>i,;IIO de, teCWSOS - 16 i 22/0712019 
Resuilado preliminar da prova de 
corlhecimcntos 
Divulgação da IJsla de candidalos bnhllitados ao 23/07/2019 
pleito. 
Reunião pjl_ra fi.nnar COTl\pt'OfflÍSSO (itcm 12 24/07/2019 
dc:$tc,Edíül\. 

Divula■ein do resultado Preliminar d6 éSCOl!ha 
R.ccl.lIS05 oontm o =ulbldo do Ple.ito 
Dcci..ao do OMDCA IIObR os recur,oa do 
=ultaóo do PhtilO 

06/10/'2019 
lmcdi:almDClltC aMs • o-··---o 
07 i IUI0/2019 
l:I/Hl/'l0Í9 

15/IOl2019 
i'O de, i11Deito de 2020 

Eocamlnbe-te e6pÍlllJ ao Mimltério Público, Poder J■diciário e Cimara MulcipaJ locais 

São José do Divino - PI, OS de Abril de 2019 

•-•~udmm,. 
Prãidu.tedo CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO OMNO .PI 

(Lei Municipal n". 159/2013 e Lei Federal nº. 8.069/1990 

RESOLUÇÃO • OOJ/2019 • CMDCA 

Dispõe sdm= QS ILIOS preparatórios_ a n:a:pção 
de votos, as l!llf'IUltias eleítorais, a totalização, 
a divuil!)IÇ!o e as normas e ProoediiDeI1tos 
para Mesários e Juntas Apuradoras JllllB o 
Processo de Escolha dos m=bros do 
Conselho Tutelar no Municlpio de SIio José do 
Divino. 

Considerando o disposlo no art. 139 da Lei n• 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e ftmdamentado na Lei Municipal n" IS9fl013, o Con.selho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescen.te, no uso de suas atnbu.iç<lc:s; 

RESOLVE~ 

Capitulo I 

D.ISPOSIÇÕES PRELJMJNARES 

Art. 1". Serló realizadas eleições para os membros do Con.selbo Tutelar do Município de Slo 
Jo9é do Divioo, em 06 de o■mbro de 2019, por sufrágio universnl e voto direio, secreto e 
rac11ltati 110. 

Art. 1º. as ~leições serão utilizadas umas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal ReGional 
Ele.itoral. bem como os demais rccursos_, humanos e- malcriais necessários para o bom 
andamento do pleito. 

Parí&nfo úaico. As úl1lAS e demais l'OCUl'SO$ previstos no ,'(;f)llf deste anigo sedio instllladO!i, 
e,xelusiva.mente em equipamen1os previamente desíg11ado.s pela Comisslo Especial dcsipda 
peloCMDCA. 

Art. 3•, Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos rqularmente como eleílonss 
doMunicipio dcSllo JOS-6 do Oivioo. 

Art. 4°. Em rupókse alguma o eleitor podcn\ V01ar fora da. zona a sieçio eleitnral a que 
pencncc.., devendo votllr em um do$ candidato$ regístr11dos no m uni.ctpio. 

Art. S-. O eleitor VQWlÍ. uma única vez em 01 (um) candidato. 

§ 1". Tédio pttf~ia pem vomr os candidatos, oo cotnponent~ da Mesa Re«ptora, os 
Promotores Hleitoraís, os Policia.is Militares, os eleitores maio.res de 60 (sasen111) anos, os 
enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilídade IC>duzida e as mulheres grávidas e 
laclantes. 

§ 1•, São documentos oficiais pam comprovaçl.o da identidade do eleitor: 

1 - certeira dlé identidade, passaporle ou oulro documento oficial com foto de valor legal 
equiwlcnle, ioclWlli~ carteira de categOria profissional reconhc,cida por lei~ 

U - cenific:ado de ~crvisla; 

W • carteira de lrabalho; 

IV - carteira nacíonal de habililaçio. 

§ l". Não será 11.dlnilida a certidão de nascimcnlo ou casamento como prova de iden1 idade do 
eleitor no momento da volaç:ão. 

§ 4". Na cabina de votaçlo é vedado ao eleitor pona.r aparelho de telefonia celular, máquinas 
fotogn!.ficas, filmadoras, equipamento de nidiocomunicaÇllo, ou qualquer instrumento que 
possa comprometa o sigilo do voto, dc:vcndo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o 
eleitor estiver votando (Lei n' 9.504/97, art.. 91-A, panlgra.fo único). 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D.A 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO -PI 

(Lei Municipal nº. 15912013 e Lei Federal n•. 8.069/1990 

§ 9. Será pormitido o uso de ins1nunentos que auxiliem o eleitor anallllbeto a votar, os quai.s 
serão submetidos à decisão do Pni$idente da Me$8 Receptora, nílo sc:.odo 05 oamponentcs dai 
Mesa obriga.dos a forned,.los. 

f 6°. O eleitor com deficiência ou mobilidade Rl<iurida, ao votar, poderá ser auxiliado por 
pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha n!qucrido amecip!ldamente à Comissão 
Bspccial. 

f r. O Presidente da Mesa Rcccptora de Votos, verificando ser impre,scindivcl que o eleitor 
com diefici.!ncia seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autori:ará o ing-resso 
dessa sei;uoda pessoa, com o eleitor, na cabina. podendo esta, inclusive, digitar o número do 
candidato. 

§ s•. A pessoe que auxiliará o eleitor com dcfici&cia não podera ser o caooídato, seu fiscal ou 
ter participado da campanha do candidato. 

§ 9". A asi;jstenci11. de outr.!I ~ ao eleitor com deficiênci11. deverá ser coo.signada em ata. 

Art. 6". Os laçais designados para volaçiD e apuração dos votos serão publicados no sitio 
elebónioo da Prcfeilwa Municipal de São José do Divino, do CMDCA e cm cdilB.is afixadoi;: 
em locais públicos com antecedancia mi nima de l O (dez) dias da data do pleito. 

Art. 7". As umas eletrônicas que serio utilizadas para votação !lerão devidamente lacradas 
pelo Tribunal Regional Eteitoral, sendo que n.o dia 05 de outubro de 2019, b 09:00h na sala 
de n:unillcs do Scctctaria Municipal de Assistência Social, sendo convidados todos os: 
interessados e pessoalméllle norificado o representante do Ministério Públioo. 

§ t•. As umas de contingancia também sérao preplll1ldas e lacradas, sendo identificadas com 0 

fim a que se destinam; 

§ 2•. Os lacres das umas descritas no caput e § 1• deste artigo, serâo assinados por dois 
membros da Comissão Especial. 

§ :J'. Antes de lavrar a 111a da cerimônia, os lacres não urilizado!J deverio ser acondicionados 
em envelope lacrado e assloedo pelos present~ aqueles assilllidos e: nlo utilizados deverão 
SCf destruídos. 

§ 4°, A ata :referida 110 §lº dcvccá ser assinada pelos presentes e conter, dentre outros., os 
5C'iUlntes dados: 

1- data, horário e local de inicio e ~i.no das atividades; 

U • nome e qualificação dos pr-e:s1mtes; 

m- quanti(lll(ic e identificação das umas a serem dimibuldas para os l0tais. de vol&Çlo, assim 
como as de cootingatK;ia. 

§ S-. Cópia da ata será a.fixada no local onde se realizou o procedimento, mantcndo-,e a 
original arquivada na SccJet&ria Executiva do CMDCA. 

§ 6". Na hipótese de ser constatado problema em uroa ou mais urnas antes do início da 
votaçlio. o P=idcnte da Mesa Receptora, aa presença dos fiscais., poderá determinar 111 

substituição por outta de conlingem;ia 

CapltiiloD 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 8", Em preparação ao.s trabalhos no dia da elciç.Ao, compete à Comissão Esptcial do 
Proeesgo de F.soolha, designada pelo CMDCA, sem prtjuJzo de ol.l11'8S providêncías: 

1- 1 esc:.olha dos locais de votação e apuração, observando, em qualquer caso. a facilidade de 
ace&\O à população e as condiQlles de acessibilidade de eleitores com dc:fici,1mcia. idosos e que 
possuam dificuldade de locomoçlo; 

11 - a l'Ealizaçlo dê n::unillo destinada a informar aos candidatos, fiscais e demais participantes 
sobre as condums vedadas duran.tc: a campanha e ng día da votaçio, com I e.laboraçio de um 
tenno de compromisso de que sedio ob!.ervadas as oonnas re$pectivas, a ser assinado pelos 
candidatos: 

m - a realizaçlo de uma 011. mais audiências p(lblicu, para que os candidato3 e:icponham suas: 
propoow à populaçllo, assegurando II isonomia entre os mesmos; 

IV • a ampla divulgação da eleição junto à populaçlo, assim como dos locais e horário de 
inicio e lbmim) da vota91<>, tan1o por mei.o dos órgãos oficiais, quanto por mei.o de cartazes e 
chamadas cm P'Ol,"!llfflll.S de rádío e televisllo, se houver; 

V - a ampla díwlgaÇãO do local e horários em que rcccbctâ dc:nímclas ai:cn:a de 
im:gularidadc:s na propaganda; 

VI - providenciar o scleçlo e adequada capaoitaçiio dos mc:suios. sectedrios dé mesa. 
csc:rutinadon:s e demais servidon:s ~~gnndo,; para atuar no dia da eleição; 

VII - provide:nc:iar apoio junto aos órgllos de segumnça pública, mediante conl.alo pn':vío junto 
aos comandos da Policia Míltlar, po:m gru'llntir a ""l,'lD'RTl',8 dos locai.s de votação e a.pmaçllo 
de vl)t0$. &lc!m de coibir posslveis abusos e/Qu tumultos (com o fo.meeimento, aos integrantes 
da próprio Comi~,:11,;1. Pn,sidçnn:,,. de MC$8. e Ministério Público, dos nomes e tc:lcfones de 
contato dos agentes que estaria de scrvjço no dia da votDÇão); 

Vlll - o uanspom seguro das umas clc:i10111.is até os locais d .e vl)taç'° c onde ocorrerá ■ 
11.puraçllo dos votos, devendo prever, com a. anteced!noia devida, a forma como isto ocorrerá; 

IX - a devida organizeçfto dos locais de votaçfto, com II colocação w umas e cabines dé 
vQtaçào em locais adequados, inc:ses receptoras e apuradora,s, CIU1aus oontcndo ori.cntDÇ.lo 
11.05 elei10~ 11limentllçiil) pa,a 0$ lhe$ário$ CU),; 

X - o fornecimento de veiculo e motorista. pan. os membros da Comisslo Especial e 
representante do MiniStéric> Público, para que l)Q$Sa!TI a.companhar de peno a v(ltaçllo e 
realizar o trabalho de fi-1i:l,açllo, efetuando a, d ilig~cias necessl,rjas para o.ferir p<>$Slveis 
irregularidades; 

XI - a coníeçc,10 de cn>ehás ou outra., form"' de idemificaçllo dos mcs,nos, ,ccrelários,. 
auxilia.te:S, escrutinadores, membros da própria Comissllo Especial (ai~ de 011tros servidcxes: 
que atuatão, cm caráter oficiei. no processo de escolho.), amm como doo fiscais i!M:licados; 
pelos candidatos, seguindo modelo podrilo previamente aprovado, que deverlo ser .a todos 
distribuidos com .a onu:cedcncia devida; 

XII - 11 def\niçlk) do númcrQ ml\ximo dé fi$CáÍ$ dl)$ candid1•Jos que poderio acompanhar os 
lrab&lbos de votaçlo e opwar,;llo, CQmo ÍQ<TTIB de evitar aglom~o, com a previsão de que. 
em sendo necessário, haverá "'rodl:tio •• entre os mesmos; 

XIII - a designação de servidores para atuar n.os locais de votaylo e apwaçllo, orientando 
cleitorns e pn!stando apoio administrari"o aos mcsirios, csaulinado.rcs e II própria comi5$11o 
E<;pc,cial. 

li t •. P41'11 o adequado desempenho de suas lltribuic;Oes a Comissão Especial poderá solicitar 
aS$essoramcnlD t6cnico da Procuradoria do Municfpio ou ó'l!lo cquivak,nte com 
conhecimento cm matt:ria de Direito.: 

li r. No dio da vo1n91<>, • C-omisslo Espeçíal peml8DOOCffi cm regime de plon!Ao, que 
somente .se encc:muá após a apuraçlo dos votos e proc:lamaçll.o do rcsultlldo do processo de 
escolho: 

§ 3". Para facilimr o acionamento dos membros da ComiSSilo E$pcc::ial, seus tclc:foncs de 
comato xrlo fornecidos a.os inlCl!J'IIDtes das Mesas Receptoras e Juntos A.~. assim 
como oo rcpn:$cn.bmte do Ministério Público. 

Art. 09. A Comissão Especial enviari ao Presidente de cada Mesa Receplora de Votos, no 
que couber, o seguinte 11111tcrial: 

1 - umn(s) clclrônie&S lacrndâ(s); 

U - l.ista contendo o nome e/ou apelido e o número dos e&ndidatos habili~ à qwd cstorá 
disponlvcl nos rec:intos das seções elci.tomis; 

UI - cadernos de voiação dos eleitores da ScçAo; 

IV - cabina de voiaçao sem alUSiio a enrídad.es extcmAs; 

V - formuhlrios "A.ta da Mesa Receptora de Votos". conforme modelo fornecido pela 
Comi:sslo Especial: 

VI - almofada pum carimbo, Yísand.o l 001.cl:ll da Í.mpm!l,.'ião digitol do eleitor que não saiba ou 
não possa assinnr; 

Vll - xnhas para serem distn'lluldas aos eleitores após ;;s 17:00 hõms; 

VIII - canetas csfcro,gnlficas nas cores azul e/ou prclB e papéis noc.esstrios aos trabàlhõs; 

IX - envelopes para acondicionar os docwnentos relativos i Mesa.. 

Parigrafo único, O m•tcdal de que ln.ta este &rtJgo dew::rá $Cr cn1rcsuc ao Presidente da 
Mi;:$1l Re<::cptora. mcdian'te protocolo. acomporth,do da rcla.çllo, oa qual o destinatário 
d<::clanmi o que e como t'ééeheu. itpOOOO !'.114 assina.tum (C6dlgo Eleitoral, art. 133, § I"}. 

Art. 10. Todas as dcctsôes de Comisslo Bspecial serio imediatamente comunicadas ao 
Ministério Piíblico. 

Capltuloffl 

DAS MESAS IUX;EPTORAS DE VOTO 

Arl. 11. A cada Seção EICÕ1ond COrr<:$pOndc.rá uma. MC$8 Reoepto;ra de Votos, salvo n11o 
hípótese de earegaçlo de ~ . 

Parliitrafo único. A Comiuão do ProeCSM> de Escolhll, e qúalqucr ú:mpo, podc,rá di::(enninar 
a a.gn,pçAo de Seções Elci1orais visando à 111Ciooalizaçlo dos trabalhos clcítonlis, desde que 
nllo importe qualquer prcjutzo à votação. 

Arl. 12. Comti1uinlo a.s Me$&$ Receptotes de votos um Píe5idcntc, u.m Mesário e um 
Sec:m&rio e um Suplente, nomé:$do$ e convocadQ<S pela Cc>mi$$8(1 E:spe,cial em documento 
eispecific.o .,..,. ~ (inatidade. 

§ I", É facultada à Comissil.1> Especial II d ispensa do Suplente nas Mes;as Receptoras de Votos,. 
bem como a. reduçllO do número de mem~ d.as aludidu M-, para no núnimo, 02 (dois) 
membros_ 

f 1•. Nlo podcrílO $e< nomeados para compotas MC$.i1S Receptoras de Votos: 

1 .. os C4Ddida.tos G ,cu, pprcn.te$,. consangulneos ou afins.~ o tcroe:iro grau. inclusive~ 

U - o cõnj~.., ou o (11) companheiro (a) do e&ndidaro; 
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(Continua na próxima página)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE! DE SÃO JOSÉ DO DIVINO -PI 

(Lei Municipal n". 15912013 e Lei Federal n". &069/1990 

m - "" pc11150&5 que ootorwnente esutjam lilzendo campanha para um dos caodidAtos 
oonco·n-entc,. ao pleito; 

IV - O<S eleitores men~ de 18 (dCZJ01tO) àn.OS. 

f r. Os nomeados que nlo declararem II cxísiencia dos im,pcdimcnlos n,fc,ridos nos incisog T 
a JV do §3" deste an~ estarão stúeitos a S&Jl9Õt'• de ardem civil e administrativa, inclusive 
na forma prevista pela Lei n" 8.429/9:?, 

1 2•; O eleitor~ BJJ"'&cnlar ao Prcs.idcnte dll Mesa. ReeeptOta de Vows, o titulo de eleitor 
ç a cartcôra de íd.enti®de ou outro documento oficial oom fotografia_ 

1 3". Exístindo dúvida ql.<át\to ,\ identidade do eleitor, o Presidente da mesa deverá questioná. 
lo Mbte os dados conslBntcs no dtulo de eleitor ou no documento de identificaçlo, 
confronmndo a -i.oattll'll do documenlo de identidade cem ■quc:là fcl lill pdo elcitoo:-, na sua 
presença, e mcnciort&ndo na aca a dúvida o.uscitada; 

1 4•; A im,pugnaçlo da ide,uldadle do eleitor, formulada por membro• da mc,JB, ou fiscais, 
candidátos, Ministério Público ou qualquer eleitor, seri apcesenlada verbalmente ou por 
escrito. antes de ser o m,esmo :tidmitido a votar, 

§ $". Constará da ata u impupa,;Oe. e o núm.cro de votos impugnados; 

§ t,•. Na$~ Recepto...,, de Vo1os s.,,, l""'m.itida a fiscalização de votaçlo, a furmula.çl,o, 
de prot.est.M, tmp<1gnaçl!cs. inclusivo, quanto 6 idenü<!Me do eleitor, d<,vendQ ,er ,esistl"ado 
cmatL 

Art. 13. Apó,; • llpre;,enta,çlo do "leitor para votar. o mcsirio dcovcri ocrti.6ocar &e o nome do 
elej lot'consm na li-gcm fcmc,;ida pelo Tribunal Regional Eleitoral_ 

Art. 14. Após a babilimçllo do eleitot para vow, o mesmo sem encaminhado i cabiftll de, 
vo1açlio, de,,.c:od.o o mes4rio colher sua ... ína1wu no caderno de volay&o, 

Art. 15. Fica assegurado o sigílo do voto m.cdiamc: 

1 - o isolamc,nto do eleitor. ■penas pc,ra efeito de escolha dos c■ndidatos; 

D - a lmpo1--'l-Ibil idadc de ser acomp&nbado por qualquer pcs50a li cabina eleitoral • ..Jvo 11!1 

hi põ(cscs ptevis- nos parágrafo, s• a s• do art. s•, de$ta R....,lui;llo. 

P!■risnofo 6Dleo. Os voto• scrllo efetuados atra'Vés de uma eletr~nica. onde o clcilor colocanlo 
o n í11noro do candidato, oonflrm.ndo a escolha fcim ldmv.!:i dc boiao "~co é>dstente rui, 

--da UI'1IL 

C.pltulo IV 

DAS ATRIBUIÇ().ES DOS MEMBROS DA MESA RECEYrORA 

Art. 1.6, Compete ao Presidente da Mesa Roccptora de Votos: 

1 - receber o material d.e votaçlo, corrcspondenic a ~va mesa receptom de vot0$ da Comissilo 
Espcciol; 

II - compan,cc:r no local de votaçAo. j untnm,mtc com os demais membros da Mesa Receptora 
de Voto", até a, 07,00 horas do dia da eleição. para impcç&o e ~reçilO do local instali,ndo 
as ~inu, a,"- " ldn'lnica_"- cc:mforindo e organizando o maten..i de votação; 

Ili - esiar prcs,,n1e no ato d.e abertura e de ence..-.mento da cJeiçllo. salvo força ,na ior. 
comuniauodo o impedim,mlo ai Coml$$ilo Es_pe-cial. pelo mcno" vi.ntc e quatro horas antes da. 
abcrtu.m dos t rabalhos, ou imediotámcnte, se o impedimento ,se de• de~tro ~ prazo ou no, 
çut'SQ de-clciçl.o; 

IV .. afixar u listas do,. candidat~ p:róximo à cabino de votaÇlo; 

V - providenciar almofada com tinta para os analfahétol'< e os que nao puderem assinar. 
e~m o seu díseito ao voto; 

VI • subo.titllir W'Oá$, caso ~a oec.,s,s4no; 

V'D - auioriza.r ,os cleiio:res A v.otar: 

VUI - ínfotm•< À Comi:!Si!O Esi:,eciol . os lutos que impeçam ou difi0ullem o inicio do, 
processo de 'YOtaçio; 

IX - rc\l,Olvcr imediatamente toda,, Q dificuld~ ou ,;l(lvfdas que oc.orrcn::m; 

X ... manl:er a ordem~ para o que podcré. acionar a Pol,cia Milttar.. 

XI - ooru; .. ltaT a Com.ill'S4lo ~ial e o M irüs16rio Público sobre oc.ort'fncias ç11j as sol uçOcs 
~los depémduem; 

XIII - fis<:ólizor. distnbuiçao das sen.hu,; 

XIV • ul11r pela p;eservaçlo das urnas. da oabina de volaçlo e da liSla coolenclo os nomes
dou apclidm e os nu.meros dos candidatos, di~ponlvel no rocinto da Seçllo; 

XV - verificar as credenc.iaís do.s ~resenlantcs e/ou ·fiscais dos candid.Pil.(11: 

XVJ - coordenar o trabalho do mcsÁnO. $eérel6no e fiscais, no intuito de o•Sl'nizar o pr0<:csso
dll eleição; 

xvn • dcclan,r cneémod;, il "otàÇllo As 17:00 ho,.;, e determinar o rcspoMévcl ettcarresa<10, 
da di51n"buiç:llo de senhas nwncradlt" a.o.s eleito"°" presentes. rcco.lhcndo seu, tltulos dé eleito,; 

XVDI - vedar • f~ da u,..,. ele lona oom o lacre apmpnado, rub.-icado por ele e pelo, 
Sccrct.6.-io e, tàcu.11:lltiwme:nte, pelos fiscais dos cand.idalos e élo rcprcscntantc do Ministério, 
Público~ 

XIX • recolher todo o moterial de VOlaç,,lo e, cntrcp-lo mediante n:cibo em 02 (duu) vias,. 
C:Qm II lnd.i.c:--nç:ãó d.:. hom à CDnlisdo Espe,cfu.l e/g:u ~nt&ntc· indiQldo ,por -ela!' que por $U!l-

vez cntrcpnl o material no JoeaJ desi~ para escrutínio, Pl'-'ll a cont11~em lin&I do.s votos.. 
logo ap6s o enoemunento da eleição, 

A r1. 17. Compete oo Sccnotârio: 

1 - élaboraz a a.ta da eleição, onde consauão as impug,,açõc,, o, incidentes ocorridos no curso 
dá vc:naçlo e o número de eleitor-cs votantes; 

D - distn'bui r aos eleitores, i.s 1 7 :00 horas. as senhas de entrada, previamenu: ruhneada$ ou 
carimbiídas, ,egundo a oidcm numérica; 

ili - cumprir as demais obripçaões que lhe for a1ribulda. 

P•rigl'll(O iDlco, A ata. deverá .cr u.-.inada pelo Secre16rio., Presidenie e Mesário, além cio, 
fiscais presentes, 

Art. 18. Compele aos McâriO<S: 

1 - identilicu o eleitor e entnisar o comprovante de votaçlo; 

11 - sul:>,titu.ir o Ptesidenle. de m.odo que haja sem pre quem responda pessoolmcmte- pela 
ordem e rcsularidadc do processo eleitoral, cabcodo-lbes ainda, assinar a ata da eleiçio, 

Pll.ric,..ro Ci■lc:o. Nilo oompan:,cendo o Presidente até as 07h30min. assuminl a Pteilidência. o 
Mesário e, 1111 Stl& (altll ou impc:,dimento, o Sectt:d.rlo ou um dO<S Suplentes índica.dO<S pelo 
Coonlcnador Local. 

Art. 19. Com_pctc aos componentes das Mesas R~ploras: 

J - cumprir àS no.rmas e procedimento estabelecidos pela Comissão Especial; 

II - registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais oa ata e proceder a colheita. 
cio "oto em sepa.ni.do; 

UI - verificar a u.ma eletrônica e o mate.-ial nccessârlo """' a votação. antd do inicio dâ 
eleição e, em coso de i1TCgulari.dadc, wmunica.r ao Min.i~rio Públíco e ao Co.nselho
Munidpol dos Direitos da Cti&nça e <lo Adolcscen1e • CMDCA, tomando as provid!nciaS
cablvcis; 

rv - cumprir as demais obrigações que lhes forem ~tribuldas. 

Capitulo V 

DA VOTAÇÃO 

An- 20.. O processo de escolha será fiscaliZádo pelo Minimrio Público, pela Comisslo 
&pccial e pelo Conselho M1111icipl dos D ireitos da Criança e do Adolcseente - CMDCA. 

§ 1•. Poderio permaneççr no, ""911cs de vato,çllo. no mÂ)ClmO, 07 (sete) _,.s. entre eles, ~ 
candidato ou ,eu fi5ea1Jrcpn,sentantc, mem.bros do Conselho Municipal dos Direílos da 

Criança e do AdolescenlC - CMOCA. representante do Ministério Público. além dos mcmbtó5 
da Mesa Reoeptoni_ 

f :2•. O candídato ou JX'5$08 pol' c::le dc:$isnada II nipraentá-lo. que por qualq.- ação ou 
omissão venha a tumultuar ou prejudicaT o bom andamento dos trabalhos, scrâ convidAdo pelo 
Pn:.sidcnt,, da Mesa Rea:ptora de Votos a se retirar do local . sem prejulw da posterior 
aplicação de outras sanções deoorrentes de tal conduta. 

Art. 21. Serio observa.dos na votaçlo os seguintes procedimcn10s: 

f - o cleitQI', liO npn:seniar= na Séçlo e 11.ntes de ad,mtrar o recinto da Mesa Recep.tora de 
Votos, deveni pos4ar-se em flla; 

li - lldmiliclo a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de identificaçlo com tbto à, 

Mesa Receptora de Votns, o qual podcnl ser cxantinado pc.los fiscais dos can.did&tos ou pelo 
representante do Ministério Póbtico; 

m - o com.ponentc da Mesa locaJizart o cadaslro dei eleitores d.a uma e no caderno de votaç,lo 
o nome do eleitor e o confrooliu'II com o nome constante no documento de idcntificaçlo: 

IV - nllO hRYCIXlo dúvida sobre a identidade do eleitor, ser-à ele oonvi~do o apor sua 
assiMlura ou impresdo d igital no cadc:mo de votação; 

V - o eleitor sem convidado a se dirigir à cabina para digiw na uma., o número do candidato 
de sua pr-cfcrên"ia e confirmar seu voto; 

An. 22. As 8S5inaturas dos clc.f1on:s serio recolhidas nos cadernos de vot11ÇM, oo quai,._ 
juntán'lente com o Tele.tório final/ata da eleiçlo e o material tt:!lta:nte senlO entregues no local 
desiiµwido para 11pun,çlo, 

§ Iº. O transporte dos documentos do pr001!$SO de cs.colho seai providenciado pela Cómi$!ill<> 
8$pecial ou~ que esta designar para eSle fim; 

f 2°. Cabe à Co:missao Especial ~tjr a segw:anço dos encan-egados do transporte das wt111S 

até o local de apuração. 

Capitulo V1 

DA APURAÇÃO 

Art. 23. A apura9lo dos votos oco~ imedi11111meotc: após o reQCbimcnto das umas no local 
desigoiíd.o para esc:rutlnio. observados no que couber. os proeedimentos previstos nos artigos 
159 n 187 do Código Eleitoral e o disposto n.esl.a Rcsol"'9io. 

§ t •. A apuruÇIO seni feila por meio de uma JUdla Apuradora em oümero de 03 (três) 
m.cmbws, ma.is 02-(dOi5) aux:ilinn::s por seção ou aglom.ctaÇIO de ~ éleitorais; 

f 2•. Haverá 01 (UDl.11) Jun.ta Apuntdora p&ra cllda OZ (duas) umas cleb'Ólllc:as: 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D.A 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO -PI 

(Lei Municipal nº. 15912013 e Lei Federal n•. 8.069/1990 

f 3•. No curso dos trabalhos. todos os 1t1embros dos Juntas Apuradoras e rcspc:ctiw.,s: 
auxili"""' "°mente J:)Od,;,t.o portt,;r e utfüiar ol!jeto,; essenciais à apu.raç&o, Sendo veta,;iQ IJI 
u1Hi:raçlk, dea~lhos ceh . .JLU'e$; 

1 4". O mp-..,,..,nta.nte oo Mitiis~rio Püblico sení no1ifü:udo pan, pan;eipar do ato de que trnl(II 
o cuput e o c.e:ndi~tos: e tieus fiscaâs cn:dcnciodo.s s;erfto corwoca.dos pnra acompanhar os 
procedimentos rel111,vos li. apumçlo; 

li 5'. A:r. J..,.111,; de Apunaçilo proccdcrlo da scguinlc forma: 

l • recébeiio os docwnentos da votaçlo. examinando ,.,_ idorieü1ude e rcgulari~ inelusive 
q\lalllo ao funcionamento normal da ScçJJo; 

11 ;o; rcocbcrão as umas clctrõn·icas e pcovidonci,ut.a a lé-ftuta das ·midias e botdins~ 

m ~ rcsoh,cd.o todas u impugnações e i llCidentos verifi=dos durante os trabalhos de 
apurnçlo; 

IV - regu;trar'lo todoo os procedimentos o oconel'leias em 1m1 especifica para tal. 

An. 24. A apuraçlo dos votos oeom,ri num loea\ Cmi.:o, espc:cialmcntc dc$igru,do para tal. da. 
seguinte m&t1círa: 

1 • refitando-se o lecre das U1't'IM. ne p.-nç11. doo candidatos ou SCU$ fiscais, do M inistério 
Pl'.tblico e dos dc,mais cscTutinadicm:s; 

ll - optesérttat ó boletim de votoo emitido: 

Ili - prcenc,ber nó maJMI de •pun,çlo o numero de votos recebidos pelo eandi.du10 e/ou digitar 
no sistema de apuruçll.o o numero e/ou nome e/ou apelido do candidato( 

VI - após confen!nc,ia. IIJUVllr a mi dia c,om os dados da votaçllõ da seçllo esi-.i fica. 

Art. 2.5. A in.coi:ncidênci.a entre o numero de votantc!I e c;, de vo1os- v61i dos nlo constituirá 
motivo de nulidade da vo1ação, desde que nno resulte de fnn>Clc comprovada (Códleo 
E lei1ora.l, an. 166, § 1°), 

§ 1 •. Se os membros da 1 w,ta Apunidora entenderem que a incoincidllncia resulla dé fraude. 
sem imcdimmnen1e ecionada III Comisslo Especial e notlficado o rcp...,,,.,ntan1e dio Ministério 
Público; 

li 2• . Caso a Comiw.o Espc:ci.a.l Cn.lcnda ncccsstrio anular a votaçào de umà detcrmin11da 
urna, d<.-tcnn inanl sua apumçllo cm !ICpomildo e n::corn:ri. de oficio J;111,r11, • plenària do CMDCA. 

Art. 26. Conelufda a con~m de votos. os membros da Junta Apuradora providcncia,t.o a 
emiS$11.o do bofetíM de uma em 03 (ltb) viu. 

1 l". O, boletins de uma dilo assinados pelos 03 (lm) membros da Junta Apuradiom e pelos 
02 (dois) auxiliares a, se pms,,ntas., p,olos nscels <101'1 Cândid.10,, e pelo rcpresc:ntante dó 
M inimrio Pilbljco. 

f 2•. Apcaas º" boletins de uma poderio ac:rvir como prova postuior perante o CMDCA_ 

An. 27. O enocmuncn10 da apun,çllo de uma Scçlo conlistinl na cmis$1lo <lo boletim de IIJTIIII 

wm os ~ultados. 

ArL 28.. Apurada~ iodas as ;,,nu , a Comis,iJo p,,cial rcccbcrá o resultado dü planilhas dl!, 
opuroQIJO e. nllo 1111.ve~do ímpugnações ou rcc1m10S. fani a totaliD.ÇãO dos vo1os por candidalO. 
lnvrando n - ~pr:d]YL 

An. 29. Resolvidas as impugnações apn,scntadas durante a votaç&o. n Comis.sl!Q &pecia.11 
divulgam o rcsultado da eleição e o C0"5"1ho Municípiil d"" Direi.tos da Criança e do 
Adolcseente, - Cl\.1DCA, proclamarâ o resultado da eleição. que será po!Jleno<men"' publicado 
nos ótgaos oficiais. 

Art. 30. Apó,< • proçlamaç&o do n=<ultadó ""Candidatos podcrll<) apresentar impue,no.çõcs, quca 
senlo dcddidas pelo Comissllo Especial, após ouvida do Minist>!rio Publlco .. 

Pllria;nilro únlm. Cobe.-6. recurso. da decisão da Comissão Especial ao Conselho Municipa.E 
dos Direitos da C..innça e do Adolc:sc,cntc - CMDCA. imod.iatamen~-opó,; 11 dccido_ 

Are. 31. Os pedidos de: impulJJUII~ rcfén:ntcs ao msultado gerol da eleição ou face 
propaganda irregular d.e candidatos, dlevcrilo ocorrer no p<Uó m6xi m.o de U'2 (dois) dia,_ após L 
publicaçllo oficial do resultado, devendo o Con•elho Mvnicipal dos Direi.tos da Crian.ço e do 
Adolescente CMOCA deéidlt. em rcunJIO e><ll'àotdinâria especialmente de,ignado. pma este 
fim. no pro,,o mll.xímo de 05 (cinco} dias. 

Parig~D ámco. A de,oisao do ct.IDCA sert. precedida de parecer da Proeu.rodoria Jurldica. 
do Município, com notificaçlo pcs,,oa.l do Ministério Público, 

Art. 32.. A pcndimc,ie do julgw:rn,tJ.to de ""'""""" n11o impede o divulpçlo do rcsullado da. 
votaçllo. que dc,..cré.. no entanto. conter a n:ssalw qua.n1:o li possibilidade de altcraçllio. 

Àrt- 33_ lJma voz julgados 0$ rceul"SOS, cabe ao CMDCA dar llln.pla publicidadiio 110 resuJludo
final da eleiçlo. sem prcjulzo da retil:leaçlo das publk:uç,õc:s antcnonnl!DU! efeiwdas, caso 
ncoessmo. 

C.pltuloVn 

DlSl"OSIÇÕES flNAJS 

Art. 34. Em euo de empate "" vúi;tLç,!O de c.-nd.id,rh:,,, e de suplentes. ""'' considerado elelló o 
candidato mais idoso (Códie,:, Elei1ótií.l , art. 111). 

Art. 3~. ~ considc .. do9 suplcn1cs dos candidato" eleit()$, todos o, dc:mai• candidalos 
pertencentes ao mc.q_mo munidp.io que nl.o forem eleito:,.. na orde:m dcc.n:sccnte de vo·ta.ç.lo. 

Art. 36. Ao final dos trabalhos. a Junla de Apwaçlo e seus amciliares preencbcl'llO os 
n,latónos (mapas da apumç:llo) conforme modiclo forna:ido pelo CMOCA. em doos vios, "" 
qllB.is scrl.o B.:llinadu e rubricada:5 por todos os componenti!:S da referida J1.i11tü.-.. li~ili-,; dos 
,eandldat.O.!J que c.,tivcrom _pllC$Cnic,; e C&.50 C!il.teja prr;scnte:, pelo tepn:.sentilntc do Mi nistê:rio 
Público, dos quais COl1$.tal'AO, pelo meno.s, oo s.eguin1es dados {an;,tog,ia no disposto no art_ 
18'$, ~ 1 • do Código Eleitoral): 

1 - o n úmero de votos apurados d.irelornenle pelll.S urnas,; 

11 • os umas a.nuladu e as nlo apun1da.s, os moti\/Os e o núm<mJ de votos anulados ou não 
apurados; 

111 - a votaçlo dos candidatos. na ordem da votação reoebida.: 

IV - as impu~ 11pr-esc,madas às Juntas de Apwaç!o e como foram nl$Olvidas. assim 
como M recUHOs que tenham sido interposun. 

Art. 37. Todos <>li casos omissos serio resolvidos pela Comi.$$l'lo E5pccial, com consulta à 
Procuradoria do Município e notificação pessoal do Ministério Público. 

SIio Jost do Divino. OI de 11.bril de 2019. 

ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPJO DE SÃO J.· OÃO DO PIAW - PIAW 
CNPJ NO °'""3.655.WOl-73 
GAB1NttE DO PRl:,ll'EITO ® 

LEI MUNICIPAL r'?int12, 93 D& ABJUL PJ. 2919, 

"DLYJ>(JE SOBRE A. IMPUNTA.ÇÃO DO PISO 
SA.LUtL4L PROFJSSIONA.L NA.CIONA.L DOS 
AGENTE COMUNll'ÀRJOS DE SAÚDE-A.CS E 
DOS A.GBNTES DE COMBJ.TE ÀS ENDEMIAS
AC.E NO -lMIJrro DO MUNICiPIO DE SÃO 
JOÃO DO PIAUÚPl E DÁ OUTRAS 
PROYIDtNCIA$ " 

O PREntJTO MUNICIPAL DE SÃO .JOÃO DO PIAl.lÚPI, ESTA.DO 
DO PIAvi, no mo du alribuiç,lles que lhe oonfon, a Lei. ~ca M"°"içi_pal, e, ainda, 
considcnmda o~ nAI Lei. Fedetal. n" 12.994/2014, e Lei n• 13.708/2018, faz aabcr 
que a c.6mata Municipal de Vcnadon,s, aprovou e eu saneiono • lellWDte Lei: 

Art. lº • Fixa o vai« do Piao Sal.uW Proliáàloral Na::ional dot Alffl!a 
Comllnitmot de Saúde - ACS ,o Aaemee de Comi.e u Endemías • ACE ~llll,elecldo 
pcJo Oownio Fcdcral no em.bilo do Mwdctpio de Slo Joio cio Pimd cm RS 1.550,00 
(nú! qulnbeatosecinq\lmla -.a) mc:nau. obcxla:icla o~ cacal.OIWJlaúo: 

1 - R$ J .250.00 (mil duzaitoe e cinqúén!a reais) em 1 • de Jux:iro de 2019; 
ll • RS l .4-00,00 (mil e qU8IJ'ocadOI ,:am,) em I" de janeiro de 2020; 
III - RS LSS0,.00 (mil ~ e cinquenta remo) c:m t• de jmeim de 

;2021. 
Art. 2•, Em docOJ'ffllCia do wspc.1b no utiao im=íor ficam corrigidos os 

val«es doa salmoo co- da tabela de Ml.ários, Anexo 1, Onlpo· OCUPACIONAL 
OPBR.AC-IONAL • 000-AOE!N'TE OPERACIONAL TÊCN[CO-OOf-AOBNTE 
TÉCNICO DE SERVIÇOS, nos seguintes tetmos: 

CLASSE 

ANUO-J 
GRUPO OCUPACIONAL OPl:RA.CIONAL TÉCNICO.OOT,ACENn 

TÉCNICO DE SERVIÇOS 

l'IUVEL OU REFEIH NCIAL 
l li m IV V VI VII 

ltS 
-w- ..t. RS 1.250D0 R$ 1.)12-50 RS t.J71 U ll l.M7G:l RS LS19.3• R$ l~.3j 1.67'12 

1 li Ili w V VI Vil 
RS ••-W•• R$ \~00 u 1.417.SO RS 1.AR• "I u 1.567 "J9 RS 1.-...nO'il JtS l .'"""91 UCl~l) 

l [( 1D IV V VI vu 
R$ l ,:n::z.ll I llS 

R$ 
-~-e ll IA.SUIO R$ l,jJ090 RS 1.607.4S ltS 1.611.li::t L"""n 1.9:1316 

Art. 3° • Ajo~ da tnlbalho exigida pua pmntia do pi.so salarial llllri de 
40 (qual'ellta) horas llémàllais, e devendo xr íntegralmmtc dedicada às aç&s e aos, 
serviços de promoçlo da sa6de. de viaillDcia epidcmiolõaica e ambiental e de combate 
a endemias em prol das familias e das comunidades assistidas, DO lmbito do Munic(pio 
de Slo Joio do Pi.auf. 

Art. 4° - Aa ~ docorreatea da aplicaçlo dmta Lei amflo auportadü 
por do1aÇões orçamentmaa comifp'ledU DO orçamento viFDIC do Município,. 
compcândo l Unilo prestar ueist!Dcia f'l.'llallQeÍra COIJlPlementar ao Municlpi.o,. 
confimne art. 9"-C, da Lei Federal nº 12.994/2014, ficando o Poder Bxecutivo 
autorizado a lmDsfcrir e/ou supl- do1aÇões ~ bem cotnO a abrir 
c:r6clito especial. 

Art. Sº RA:vopdu u di.sposi.ções cm coatrário esta Lei entra em vigor 11a 

chda de sua publicaçlo, com efeitos mroativoa a 01 de j-iro de 2019. ' 

GABINETB DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 00 PIAu1/Pl,. 
03 de uril de 2019. 
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l!.STADODOPIAUÍ ®&~ 
MUNICIPIO DE SÃO. JOÃO DO PIAu1 - PIAu1 H!l■I 
CNPJ N" 06.553.655/oe01-73 ~ 
GABINETE DO PREFErro - . 

LII MUNICIPAL~ 3'J'-12019, 13 PI ABRIL DE 2912, 

..t1'U..4LIZ4 O PISO &4L4RUL DOS. 
Pll.OFESSORES DA. .ll.EDE 
MUlVICIPAL DE ENSINO PAkA O 
.ANO DE 111, E DÁ OIJ77IAS. 

. PROJIIDi!NaAS. 

O PRIEl'EITO DO MUNldPIO DE SÃO JOÃO DO PIAvf no, 

\!80 de su.u ~ leaaí• e com suporte aa Lei OraADJ.ea do Munlclplo, f'a9o 98bcr 

que a CAnw1l Municipd de S1o Joio do P..uf çn,vou e eu sanciono a seawnte lei: 

Art. lº Fica cormedlclo - prot"ew,ree da rede municipal de enaino, 

atneli:zaçlo eo pi.o seJeria1. re8f)Oitaodo a Jeaj.iaçlo viacnte que realizou• atnetizeçlo

do púlo salarial do mqi.st;!rio para o ano 2019, bem como o artiao ~ da Lei. n'" 

11.738/08, oonformc w,cJa cm -o. 

Art. 2• • FAia Le.l eatnri - vlaar na data de sua publicaçSo. 

mzoeaimo aie:u, efeitos a 1° de jamiro de 2019. teVOpado u dupo~ em cantmrio. 

REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE. 

OABINE"IE DO PIU!PElTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO 

PIAU~ ESTADO DOPIAuf.O> DEAIO~ 

GD..~MODDTO ALVES 
PREFEITO DE SÃO JOÃO DO P!kut 

MlJNICIPIO D.E SÃO JOÃO DO PIAUÍ. PU.ui l!!J 
1!8TADODOPIAUÍ (i).t::;~ 
CNPJ N" 06.553.6S!W001-73 ~ 
GABINETE 00 PREFEITO -

ANEXOI 
TABELA DE VENCIMENTOS 

Jornada T..i:.Jbo/ Padllo de Veocimemo 
CLASSE NÍVEL 20boras -4-0horu 

lll - Nlvel Póa.-Ondnadlo RS2.358.33 RS4.716..66 

o H - Nfvd Suoerior RS2.176.92 RS4.3S3 84 .. 
1 • Nlvel. Médio RS 1.814.10 RS 3.628.20 
ID•Nlve!P - - RS 2.2?.4-84 RS4.44968 

F H • Nlvel s..- RS2.053 70 R$4.107,'4-0 

1 -NlvelM6dio R$ 1.71142 R$3.4'" •3 
IH - Nível Pó RS 2.IIQR 91 R$4.J91.81 

l! li · Nlvel S.unmim RS l.51374S RS 3.874.91 

1 • Nível Médio R$ l .614.S4 RSJ.229.09 
lll • Nlvel Pó ~ - RS 1.980.10 RS 3.961l.20 

D li . Níw:I S.uneritir RI 1.82779 RS 3.6Ss.57 

l • N!vel M6dio R$1 .S23 .IS RS3 .nuõ"I! 

Ili· Nlvcl P R.$ 1.161.02 R.$3.73604 
e D-NlvelS•__.,_ RS 1.1243:l RSl.44165 

l•NfvelM6dlo RS J • .t."IA5J4 R.$2..87:3.18 
ID•Níve!P - RSJ.7"'2?:.8 R$ 3.S24.S7 

B li - Nlvel s,,....;or R$ 1.6'.2:6. 72 RS 3.2Sl4S 

1-NfvelM6dio R$1.35S60 R.$2.711.20 
Jll-NJnlP'- RS 1.662:.53 RS 3.32506 

A D - Nlvel Suneriar RS J.S3464 RS 3.069.29 
l • Nl.,.IM6dio RS 1.278.87 ~ RS 2.SS7,74 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITUI\A MUNICIPAL DE SI.O JOÃO DO .,..ui 
S.Cretarla Munlclpal da Educaç&o. 
Avonlda ~Ido~-· e-.,· Ol!P M.78C),()C)(I 
CNPJ: 01.e11.511WOG1-M • Nnall: --ii>09mall.com.l>r 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL:IMENTic:108 DA 
AGR.ICULTURA FAMILIAR E 00 EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAi. PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 001/20111 

O Munlclpio de São Joêo do Pi111ul, Estado do Piaul. considerando o disposto no art. 14. da 
Lol Federal n" 11 .94712008 e na Resolução FNDE n• 4 do! 02 de ab.nl de 2015. allav~s Cltl 
Secretarii!I Municipal de Eduoaç&o, comunlea soe int.,-adoiJ qua realiltãrâ a Chamada 
Pi.ibl~ ~ aquisiçãO de g6neros alimen 'cios da Agncuhura Familiar e do Empreendedor 
Famítiar Rural, destinado ao aterxtlmento do Programa Nacl~!'I ci... Aljm.,rrtação 
E1-C:Ol11rJPNAE, dlm,mw o ano IBtNo de 2019. 

0• interessado5 (Grupos Formai&, in form is ou FomõOedoroo ln<:IM<:fusitJ.) deYBn!lo 
l\\preoentar a documentação para habi itàÇAO e Projeto de Venda no dia 02 de m11r9<> de 2019, 
às 0OhOOmin, na-ds Seaelarla Munici?al de Educaçaao, ~l~da na Av. Candido Cofilho 
S!N, cemro. Sto Joll.o do Piaul , PI. 

1. OBJ11TIVO 

o obji,lo ds pn,,,,,nM cna.rnada PWlca é a aqulslçao de gAneroa ali..-.Uclos da 
Agrlcu:ltura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Progn1ma 
Nacional de Alimemação Escolar. P~E. para mérlllnda O$COlar dos atunos matrictJlados na9 
eseolas da Rede Municipal da SAo JoAo do Pi11ufl?I. 

2. FONTE DE REC,UR80 

Projeto atividade: 2018 82021 
Fonte da recursos: 1·22 e 1. 
Recur.O!I provenien""' do Programa Naclonal de Allment8çflo Escolar - PNAE / Funde,, 

Nac.onal de Desenvolvimento de Educ:eção • FNDE. 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Qe fomãeedorM da AgricUlllJra Fa.mll l&r podera.o comercializar aua ptOdução agrlcola n ;i, 
forma da Fomaeedore5 lndivlduai•. Grupos Informa~• Grupo Formala, da acomo com o 
Art.27 da Resoluçllo CDIFNDE n• 26, c:t. 17 c:t. Junho de 2013, .-daçao alterada pala 
RHoluç;lo N"4 de 2 .i. abril de 2015, An.1°. 

Olil fomao,,d<>res são Agricu·lto~ Famaiares e Empreendedore-s FamiUares Rurais. 
detentores de Dedaração de Aptidão ao Programa Naolonal de Fortaiaçimanto da Agriculrura 
Fiimlliar,DAP Fi.Jc:<11 .i ou .rurldlca, oonfurme a lillt n• 11 .328, de 24 de Julho de 2006. 

Entre os grupos de projetos. sertl ob11BNada e seguinte ordem de prioridade para Mleçaa: 
grupo,. da proJatoa da fomacadoraa locaia. grupo de projatos do 1Dfflt6rlo """'l.'reglonaf. 
gru;,o de ~ jotos do Eatlldo, ., srupo e,., projetas do Pala. =~o a dem•nda da allmentaçãc: 

•esoofar não seja completamente atendida com os projetos locais, paHa•se a anali5ar os. 
projetog de venda do estado. 

4. ,DOCUMENTAÇÃ.O PARA HAB.ILITAÇÃ.O 

A) Gnipoa Informai• de Agrlcultores Famlll■IH deverão apresentar 0$ documentDS. 
re1acloll8d0$ abaixo. sob pellll de inabllitaÇiio, para serem avaliadOé e aprovados: 

1. cópi& e original de inscrição no Cadutro de Pessoa Flaica (CPF) : 
11- cópia da Declaraçã.o de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agncultura Familiar (PRONAFJ DAP principal, ou extrato da OAP, de cada Agricultor Familiar 
p9rlioipan1B, emitido nos ultimog 60 (se&11enta) dias: 

IIJ- Pl'Qjeto de Venda de ®!'1$rQl9 Alim1mtlcioa. da Agricu ura Familiar para imeotaçllo 
Escorar elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado 
por todos os Agricultores Familiares partici,panlet: 

tV- P,ua produlos de origem animal apmMntar documentação comprobatória de Serviço 
de ln$.péÇêO, podendo a,er municipal, estadual ou federal; 

V- prova de atendimento de requisitos prevls'tos em lei especial, quando for o caso. 
VI- declaração de que 011 Qêr,&rol! alimontlcios a serem entregues li/lo oriundos. de 

produção pmprla. relacionada no projeto de venda. 

B) Grupoe Formala da Agricultura Familiar ronstillildos em Cooperativae, $ 

A.ssociaçaes dewniio entregar 011 doa.mantos relacionados abailco. sob pena de ineb~itaçao. 
para se~m avaliados e aprovados: 

1- prova de inscr'IÇêo no Cadastro Nacional de Pe&soe Jurídica (CNPJ); 
1 o ex1rato da DAP Jurldlca para aHoclaç,1)88 e coc:,pen,liva, , emrudow nos ú imos 60 

dias ; 
W- o6piaG das certidões negativas junto ao FGTS. CNDT (Certidao Negattva de Débitos 

Trabalhl$tas), Receite Fe<IGfal e 0fvi(la Aliva da 1un· o, Rec:iai1a E81edual, e Receita Mi.nidpal; 
1V- o6piH do estaMo • ata de posse da, atual diretoria da entidade regiatrada na Junta 

Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas J urldrca.s, no 
caso de associações. 

V-No caso de empreendimentos familiares, dewirá ser apreçentada o6pia do Contrato 
Social, registrado em Cartório de Registro Chtll de Pe$$QQ Jurídica; 

VI- Projeto de Veoda de Gêneros Alimendciog da Agncuttura Famíliar para Alimenlaçl!o 
Escola : 

VII- Para prod Ulos de origem animal apr-tar documenia.çao C0111probat6ria de Serviço 
de lnspeçao, podendo -.er municipal, ellladual o~ federei; 

VIIJ. prova de atendrmento de requisitos pre~istos em lei •GSl)lllcial , quando for o ca!IO. 

CI G rupo lndiVidUal d■ Agricttltura Familiar deverao enlteger oe Clocumentos 
re racionados abaixo, sob pena de inabi ção, para serem avalle.dot e eJ)rovados: 

1-Pmva da inscrição I\O CadaelrO de Pe5S01i1 Física. CPF; 
ll•E>rtrato da DAP Fle.ica do agrioultor lam~iar pa~ante, em· ido nos últimos 60 dias; 
Ili-Projeto de Venda de Gênero& Afimentiolos da Agricultura Famlliar e/ou :Empreendedor 

F amilia,r Rural p11ra Alimentaçllo Escolar com aS&lnatur:a do agricultor pertJclJ)8nle: Prova de 
atendimenlo de requisitos prevls109 em lei especifica, quando for o caso; e 

IV-Oeclata~o da que os g,l!JIBTOS allmenUcios a serttm entregues sAo oriundos de 
prQduÇllo própria. relac:ioo~da no projeto de venda (Atestado do PNAE emiliclo pelo técnico da 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA IIIIUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI 
S.C,1Wtaria Municipal de Educaçlo. 
Avenida Canclldo Coelho S/N -e- -Cl!P &Ueo.oDO 
CMPJ; 01 .171.511II0001-64 • HIWI! •-IPCNfflllll-'Offl.l)r 

7. PREÇOS 

ta\ 
\V 

Os preços apresentados na Chamilda Pública são previamente definidos pela Entidade 
Exccumra, e são ei;scs os preços que serão praticados no âmbito dos contmoa de aq~íção de 
produtos da llgricultura familiar, ou seja, o preço não é cri1ério de classificação. 

8, COMPOS'IÇ.ÃO DO PREÇO DE REFERl!NCIA 

serlllo ut~izados para oompóllição do preÇO de r8ferência: 

• O preço de aquislçêo sed o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em 
ambilo local. nessa ordem, priorizando a mira do produtor da Agricut11.1ra Faml iar, quando 
houver. 

• Na definiçào dos p1eço9 de aquisição d.os gêl\er0$ alimentlcios da Agricultura Familiar 
e/ou dos Empreendedlores Familiares Rurais ou suu organlzaçoes, deverá considerar todos os 
Insumos exigidos na Chamada Pt'.ibllca, biis como, despens com frete, embalagens, encargos 
e quaisquer oulros ne,c:euál'ÍO$ para o fomeciinento do produto. 

- Os preços dos projetos de venda diferentes dos preços de referência da Chamada 
Publica, a Unidade Executcra poderá solicitar a adequação dO$ projetos, com ino1U$4\o d01& 
preços previstos no edital. 

- Caso O<S preço& de aquislçao dos gêJler0$ allmentlcioll da AgricuHura Faniliar e/ou dos 
Empreendedoras Familiares Ruraís ou suas orgsnizaç,ões seja neoes.sário reajusla-loG, devido 
à varlaçào econõmlca do ~do local, será realizada amplll pesquisa d& preços, peta 
Entidade Eice-cutora, procedllndo a.w ím á altarsç.lo nos valora do preço de aqulalçao. 

9. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DO$ PRODUTOS 

Os gên= alimentlâos deveflo ser entregues semanalmente nas esoola$ municipais. 
s.egu Indo especificação dos g6neros aJimentlcios. 

10.PAGAMENTO 

O p~amenlo senil realizado apóa o cumprimento do cronograma de enlrega do perlodo 
acordado entre a 15ieCr1!1laria e o fornecedor, atra'Jés de transferência eletrõnica mediante 
apresentação de dooomeoto fiscal correspondente ao fornecimento efetuada, vendada â 
anteoipeçêo de pagamento, para ilida faturamento. 

11. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

• Senlo oon&ldMada& as propostas clasafficadas.. que ~ncham as oond<Ç6es fixadas 
nesta Chamada Pública. 

• Cada gnipo de fomecedores (formal e/ou Informal} d-rá obrigatoriamente, ofeitar sue 
quantJdada de alimentos, com pntÇO unit:1.rio, observando as condições fixadas nesta Chamada 
Publica. 

• A Comissao Julgadors classlf1eará as propostas, oonaiderando- a ordeMçAO 
crescen!B dos valores. 

- A!;>ó$ a ~-ifiQaçilo, o oril6rio final de julgamento será definido pela Comiflao 
Julg!ldorei. 

12. RESULTADO 

A Comissão Julgadora divulg■ni o re■ultado do P<()(:8$80 em att\ 48 horas ■pós a c:onciudo 
dos trabalhos desta charmid!I p()bl!QI. 

13. CONTRATAÇÃO 

- Uma vez deciarado -..enoedor, o Propononle Veod..clOr diíwérá auinar o Contraio de Compra 
a Venda de g6ne<OS atunentiOiO&. 

• O Mmlte indiYidual de venda do agricultor famniar e do empreendlador familiar rural de.., 
respeitar o valor múlrno de RS 20.000.00 (\/inte m~ n11ais) por Declaração de .Aplidlo ao 
PRONAF (OAP)/■no. (ert.. 32., da Ré$l>luÇjlo 26/2013 do FNDE). 

RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

- Oa fomaoadores que adeâem a ~ procauo declaram que éndem a todas as. 
exigMclas legal$ • regulatórias pera tanto a que possuem su!ortução tagal ,p.-a fazer a, 
proposta., sujeitand°"'", em caao da declaração falsa, às pena'lídades da lllgisla9io civil e
penal aplicáveis. 

- O fornecedor compromat& a fome.cer as géneros alimenlldos conforme o dllJPOs!O no 
padrão de ictentldcide e qµalldada astabeleoícla na legialaçao \iigenle e aa e1,p,ecificaçõas 
técnicas. etabotadas pela Sec:reta<ia Munie(par de Educaçao e pelo Conaalho de Merend11 
Esoolar; 

- O fornecedor oompromete a fornecer oe •9êf'oel'08 allmentlcios pa,a aa escolas oonformé 
cronograma de antn,ga cl.afinldo pela Sec::tàlária Municipal de Educaçllo. 

Faz&m parta d- Edital da Cl!illl'Mda Publica: 

Anexo 1 - Eepecificações e q,ue,ntltatiYos ~ gêneros afimentlcíoS da agricultura fâmília para 
alimentação esoolar a rela~ de, unid11de8 aAColares que aerão atendidas pelo m,:iniQlpio, 

Ariexo li - modelo de projeto de venda de gêllefO alinentícios da agricuttura famij iar para 
alimentação escolar - FNDE 

Anexo Ili - modelo de contrato de venda de gênero a1ímenlicios da at,ricultura famUía" para. 
alimentação escolar -FNDE 

Anexo IV -termo de recebimento dos produtos da agrtcuttu1a familiar 

Anexo V• cronograma das etapas do edital da Chamada pubri:a 

fDMUN~E!l FILHO 

S~tirlo Mun/çipa/ CM EdUÇIIÇaQ 

MEMBROS DA COMISSÃO DE AQUISIÇÃO DA A.GRICULTURA if,\MIUAR 

1 -Joana Maria de Olivefra Santos 

2 • Adriana de Castro 

3-Martinho de Sousa JV.'\~\- át S.,.,w 
4-Adriana Gonçalves da PJJtva i}J/'4>V. ~[llúJry"'-1.tv 
5- Diogo de Sousa Vieira '-:ft,,1r ~(, Jt--.J- t.µM~ 

6 • Luana Sa Clemenlino lbiapina. /o.uo 'M.6\ ~ e&~ {~Á f<~ 

7 - Jose Tadeu Rodrigues de Ara.újo ~,. ~ {e~ ,l_ ~ 

Anexo 1 

RElAÇAO QUANTITATIVA DE O~NEROS AUME.MTICIOS DA .AORICUt.TURA FAMILAR 
PARA MERENDA ESCOLAR 2019 
ITeM N" DESCRIÇÃO 00 PRODTUO UNID QUANT. 

1. Banana O& primein1. tamanho m6dio ( 100 a 1,0. ao unidades 
125g), fresca Integra e firme com 
~u de rnalUr&Çao adeq~, ~,. (I& Wb&UJlcial tf>ll'01a1, 

, 01,1iid$,det OU con,o eosttanhO. 
2. Llmlo O& primeirll. aprmentandô gl'\llu de . 5.000kg 

mahíl'IIÇâo U.I que lhe pemi~a 
StJportar a ma11ipulaçl0, 0 

tnnsport8 • a oomarvaçlo em 
001lál9ÕCI acleQu■dn para 0 
oonaumo. 

3. Melancia lfntegra e firme com 9rau da 30.000kg 
rnab.Pçto IIÓoq\Jado i,entup de 
subst.ànaa 18rl'Odla, ~idades ou 
corpos eetran1-, 

4 . MarirQa De primeira, ap-ntando grau 10.000kg 
de maturação tal que lhe 

- permita suportar a manlpulaçlo, 
o transp<>rte e, a oon-çao 
em ooodições adequadas para o 
consumo. 

5. Mamllo De prirnen, apresentando grau de 
matt.nçã,o 1$1 qve lhe permila 

2.000kg 

suponar a manit)!Jação, o 
transporte 8 a, coru,en,açllo em 
condições adeQtJadu para o 
consumo. 

6. ' Mijhovenle De prlmeln,, -ntando grau de 30.000 unidades 
rnalll'açào tal (!Ue jhe permita 
s pornir 3 manipulação. o 
lrt1n•J'X)(le " a. coneefVIIÇllo ~m 
condiçl!n edeo,uadas pera o 
~mo. 

1 

1 
1 
1 

i 
1 

1 

i 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
i 

i 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIA.Ui 
S.C;rataria Municipal da Educaçlo. 
Avenida Canclldo Cotlho SIM -C_,, • Ol!P S4. 7eo.oDO 
CNPJ; 01.171.511IIII001-M • HIWI! ■-JpCNrnall-'Offl.br 

Cet>ota rama:nho ~ lo, rre,ca. Integra e 
firme-i IMnla de 511Jld- º" 
COIT)(l,S. eatnlnh<li, coo, IJr'IIU <!e 
evolu~ oompll!)ta do tamanho. 

Coenlro e cebo,lrlha (mol'1o) FOll1as var,[eo,. ,-, ffn'I troço,, 
de de!looloração, inl~ e finne•, 
isenlOs de stJjjd- ou C0flJQ 
e.1!W1h0$. Embaladóri em saeo de 
palleffleno formanda maços 
~nc1o r1nn.-.,. 

Alface Fo!hao ,ardes, fresca. sem iraços 
de .,_OOlc>t~O, ln!egroJI a firme& , 
Is.nice de aujidadn ou corpo 
ew..,hosc Enmaladiô,, em saco de 
l)Ollelileno. 

Tomate Frnuo. IMeGtO 8 ftnne, ÍH!\10 de 
aujid- eom g111u de a,oluçêo 
COllll)lela do 1amanho. 

,Tomate """8j11 FrMOO, ii'II~ e 11,,,..., !unto da 
sujh:1- çom gr.iu de evolução 
completa do tilmanho 

Batata doce Fl'e$Cll, imegn, e flnne, leente de 
■ujjdadaa aom, llfilU de ~ 
completa do temanho. 

Mac:ax~l(a Tamanho médlo, lreSQ, Integra a 
ft~ com º'""' d<, mawr~ 
aclol;uado. i,s.ent.;, de $~ela• 
lerrosa, suiidades ou COlPOS 
IIWClnho-s. 

Abóbora Fresca. Integra ,e flnne, isllflls ele 
sujldlldes com grau de evolu,;Oo 
comDlma do 1amanho. 

Boôe Embal_,.. pléstlca tranopme;nté 
oonte""° 1 kg dO pro(l,.JIO eom 
rotu~.em de acordo 00m a 
lOQ!elaçAo vlgenla . 

1 

Carneiro Em4) ilgOffl plastlc:a tronss,wente 
CO<l!élido , 1kg do produto com 
<olulagom uo -o çom li 
leglslaçto vigente. 

Ovo caipira Que uja ovo frasco possuindo 
clara 9$peSsa, 9111T1;1 n!donda o 
ftxa no oentro do mesmo, 
membranas internes e e.><1ema$ 
8deiridas à ca$CS em cartela de 
30unlcl11des. 

Fe!Jlo 
Em NCO plA•fleo da poliétltmO, 
atódco u-ansperanta dê 2 :kg, de 
acordo com a luglslsç:io vigente. 

F9'1o ven:la em $1100 pl0$~C<l oe p,:111eu1ano, 

alól<loo ~"""i., .,.. 2 kg, "" 
a~o c,om 8 le,g IIÇG(>vigenlea 

Pãocaaftim Fr&se0, inteiro por uriideele. 

Couve (molho> FOIIIH llef'd'eS ~eas sem 1nM;IOe 
,di!J d~o lnla11rns,. flrm• 
inaetc cJ• t4ldades ou C(lilJ>O 

e:slrantlos .. 

' Aoorola Do pnmelrli', iffllta de sub6tanáa& 

1.500kg 

2.000 molho$ 

2 .. 000 rno[ho,s. 

5.000kg 

,3 .000!\9 

2.000kg 

2.630kg 

2.500kg 

1.580kg 

1.580kg 

43, 175 unkle,;tes 

1.600kg 

l .600lcg 

25. 721 unidades 

1000kg 

5 .000kg 
t8!TC>SaS 1ujidades ou corpo ' 
esnnho lll)!'MOntlldo grau de 
maa.açao !ai que 1 pennila 
Slll)Orta a maniPu~o ou 
traMpOlrte e a C0nse!V8çã<) em 
oondl,;ões adequada.. para o 
00nsumo 

Goiaba D& primelnl , Isenta de subSIOOcias 5.000!(g 
terroeas sujldaclos ou CO(pO 

Mlnlnho -- grnu ele 
1t1alU1'81;10 tal ql.118 'lhe pem,b 
suporte " manipliaçlo ou 
ifflnsporte " a conwivaçto em 
con<l!çõe~ edêqúada, p8ra o 
concumo 

24 Melão De ~eira. l$8ll1ll ele sullstancias HOOl(g 
terrosas St!]klacles ou corpo 
estranho aprese macio gra11 118 
mil.11.fação que lhe permlla 

' 5 pata a manlpu!aç!c ou 
lrantpolte e a conservação em 
~ adequades P8lll 0 

consumo 

25 Uva Oe prtmelra, ls«ila. de ~bstancia:; 4.000Kg 
lerr06eS WJ'ldades ou corpo 
estranlto aprese tado g.rau da 
mallJl'ação 181 q~ lhe permita 
suporta 8 maripulaçl'IO 00 

transporte e a OOl'ISl!rYaçãC> em 
condições adeqwidas pt~ o 
consumo 

26 Maxixe Fresça, integra e l\mle lsentl! de 2.000kg 
sujidades oom grau ôe evoll.lÇio 
oompletl! do 111111enho 

1 27 Pimentão Fresca. i11tagra e nnne. lsenla ele 2.000kg 
sujidades com grau cl8 i,vo!uç&o 
completa do tamanho. 

28 Plmentiriha Fresca, illtegl'll e firme., isenta c!e 2.000kg 
' sujidades com grau de !MlllJção 
eonipl&III do tilmanho. 

i 20 Abobmha Fresca, integra e lí!TM, íseru de 2.000kg 
sujictad&s. com grau õe 8'1/0!UÇl!Cl 
completa do tl!manho. 

30 Bolo (macaxeira, milho) Fresca. integra e firme !XI" fatia de 15.000 falias 
aproánadamente 1 OIJ',lr. 

31 Be~u Fresca, inteiro por unidade e 15.000 Unidade 

embalado adequada. 

PESQUISA oe PREÇOS 

1 :RODUTO MERCADO MERCADO MERCADO PREÇ PAEÇO DE PRODUZIDO 
1 2 3 o AQUISIÇ.\ COM/SEM 
DATA: DATA: DATA: MEDI 0' uso DE 
NOME: NOME: NOME: o AGROQUIMIC 
Feira Comercial M■rcllic o 
CNPJ: Barbosa CNPJ: 
ENDEREÇ CNPJ: ENDEREÇ 
O: ENDEREÇ O: 

O: 
Aboorlnha 5.00 4,50 , .95 
Banana i 4 S0 500 4 95dz 1 
Melancia 100 1.50 1.95 kQ 
Manaa 1,90 3.00 39-5 
Mam.ão 1,20 3,50 3,95 
MIiho 1,00 1,00 1,00 
v.ns. 
Cebola 2,95 4 ,00 4,95 
branca 
Coanltro • 2.50 2 ,50 3,95 
Qllbolinhe 
(molho) 
Alface 2 50 2 50 496 
Tomate 3.80 400 495 
U.tatl, 3.00 4 .00 4,95 
doce 
Macaxalra 250 5 00 595 
Ab6bora 2 00 3 50 495 
Tomate 8 ,00 12.00 
ce......, 
Soda 15,00 H.00 1700 
Cam.alro 1700 1800 1880 
Ovo 12,00 dt 15,00 14,75 dz 

11 
caipira 
Faljlo 7,00 7,60 7 ,00 

1 varela 
Plmantlo 6,90 e oo 9.95 1 

P,lmanllnh 10,00 112,00 9 ,95 1 
1 

a 1 

Couve -4;00 3,50 6.00 
1 lmolhol 

Acerola 500 500 700 
Goi11ba 4 00 -400 ◄ ,70 
Mello 4 ºº . 400 3,95 
Uva 7 00 7 50 7 95 1 y 
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timão 
Feilio 
Bolo 
simplos 
Beüu 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA IIIIUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI 
S.C,1Wtaria Municipal de Educaçlo. 
Avenida Canclldo Coelho S/N -e- -Cl!P &Ueo.oDO 
CMPJ; 01 .171.511II0001-64 • HIWI! •-IPCNfflllll-'Offl.l)r 

3 ao 350 HO 
1000 1000 , 2 00 
2,50 2,00 

2.50 2 .00 

ta\ 
\V 

REUÇÃO DE ESCOLAS POR ENDERiÇO • CHAMADA PÚBLICA N" 112019 

NOME DA ESCOLA Total • aluno. 2019 ENCEREÇO 
1 111&AtJic11ll acu.Urean 

E&colinha Mãa Mirõ 
Creche na Heloina 
U.E. GénéDil Atrall: 
U_E. João Soa1'86 
U.E, l.ibe~lna PEIIIG Lnadlm 
U.E. Silvino de Moura Leal 
U_E Amadeus. Carvalho Matreca!õ - zona roral 
u_E. Jome Rodríaues Ma1hada - zona rural 
UE Dois de Outubro Lisboa - zona rural 
UE Rainundo Pauro Alv86 Sêo Joeé - Zona rura.1 
U ,E- Vdório Fem,ira da Oliveira Ofa""U - Zona rural 

ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 
S.cretaria Municipal de Educ•çi.o. 
o\venidl Cand do c ... lho 3/N - Cenll'Q . ci;p 9'.790-000 
CNPJ; 01 .671 .5111/0001"--' • c,..,..8; 1..,_jpêgmalteom.br 

ANEXO - li 

la\ 
\e/ 

NODE1LO DE PROJETO DE VENDA OE G!NEFCOS ALIMENTiclOS DA AGRICUL 'T\JR.A 
FAMILIAR PARA AUMENTAÇÃO ESCOLAR 

[iPRõJl:To DE VENDA 10E GENEROS ALIIIENTiCIOll DA AGFC!CIJLTUM P'AMILIAR PA.Ro\ o\UMEHTAÇ O 
' ESCOUR 

3. En 

6 C PJ: 

6 

8 

ome da Entidade Arlict!tadora 

7. E,.m/1: 

bllCa n" 00112019 

da 

S_Munlcí · 
8_ 
CP 
F 9.000/FOM 

12.11' da Conla Comlflls 

2-Cadas~ oo SIBRATER 

3 DA 4. Banco ct n" da 
,2-CPF P náa 6 N' ~ CollUI Corrente 

í'~ 1 ..,---- • _ • ,..._. -- L .•-.::•~--- • 

do 

OE 2.ctlPJ 3.Mullicfpio 
O _671.51il0001 ~ Slo Joilo do Pi.oul 

1 

' 
1 

1 

1 

1 

l!UlOOIFOM 
{89)9443-
cieoo 

AgncuilDf F■mUiw • do l!nl!)rcondodor Fomma, R..-ol • "'° 818 RS 9-000,00 (n""" "" ,.., p0r ~ <fio 1 
.;.. .... oaoPRONAF • DAP .....-11110 - "' 

, ldanMlc:aç3o 4,Qúa 
do ~-.Dr - /;i.~•1 
Familiar 2 ProdLÀO 3 .~ • - &..lfalorT~ 
~ 

1 N'O#' .... 
' 

~- • 1 -· 1 
2 ll"OAP ;•=· -, _; ~-- ,·:, 1 -
3 N"OAP :. - " 'L ----1--- -~ ~ ·-· -• N""AP '• -.: . . -,~ J ;_"'I. -.:, '" ' TG•I 

,, -····· .,, --6 N' OAP , .. , . ,. '_.., , .. -, 
Nomt 

6 N"Do\P Tml--•llor 1 
Nome 

7 N•OAP TOW ■o!ICUIOr 1 

Nome 

a N'Do\P Totalá<lr\CilllOI' 

Nome 

li ""0AP 1Tálalanrlalll0r - 1 
10 N'O/\P IT04al.,..... ltQI' 

Taüldo ·~ ~--" ,-. , ... .. 1 
1 

5_\/alor 
2.Unidad 3.0uan 4.Preçoll.J•ld T por 

l 1 Piod"'° " • - -1 
1 
1 

ANEXO Ili 

CONTRATO N.0 121)19 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BtHEROS ALIIENTICIOS SEM UCITAÇÃ.O DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(MODElO) 

A {nome da entidade e:xecutora), pes:soa Jurídica d11 direito público., com sede é Rua 
N.º _. lnsaita no e PJ sob n.• _________ _ 

repr-ntada nMte alo polo (a) Pref9tto (a) Municipal, o (11) Sr_(•> --....,.--,---;--,---::-· 
doniv11nte denominado CONTRATANTE, a por oulJc lado (nome do grupo foimal o~ Informal), 
com sede l'I Av. _____ _, n.•~ em (munlclpio), ins.crit3 no CNPJ sob n.• 
_________ _, (para Qr\4>0 forml!II), doreverrta denominll'dO (a) CONTRATADO 
(Ã), fundamentado& r,as- dlspo,lçõall Lei n' 11 .. 947/2009,, e lBndo em viste o que con.slB na 
Chamada Publica nº ~ rasolvern celabnlr o prMef1\9 contnlto mediante as cléusules 
que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1 

1 

1 
1 

I! objeto desta~ ti ciqulaiçAo de G~NE:ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA AU MENTAÇÃO ESCOL.AR,, para allrlll)I; da rade da educaç:lo básica públla, 
verba FNDE/PNAE. semestRI de 2009, d~ no11 Hens enumerado& l'llil Olé ,;ula 
Terceira. tod06 de acordo com a êhamada pública n.• _ _ , o qual fica fazendo perte 
integl'\ll'rte do prnenle conlRllo, independentemanle da ane)l8ÇGO ou tra:nsçrlção. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
o CONTRATADO sa compromete• fornecer os genews •linentfcios d11 Agriculturn F■miiar ao 
CONTRATANTE conforme de.cnto no Projeto da Venda de Gln•ro• Alim«11íci~ d;;, 
Agric~ltura Familiar paite inlegrante de$te ln$tn.mar,to. 

CLÁUSULA i:ERCEIRA.: 
O limite individual de venda de ~08 alimentlclos do AgJiCtJ.11:or Faml lar e do Empreendedor 
Fammlar Rural, r'lé61itl ato denominados CONTRATADOS, urá da até R$ 9_000,00 (nove mil 
reais) por DA.P por ano civil, raf-1\e il 1,ua p rodução, conforma a lagllltaç,lo do Prcgrarna 
NaciMal de Alirnantai;ao Eacolar. 

CLÁUSULA QUAR.TA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou n EN'TIDAOES ARTICULADORAS dev&rtlo 
infonna1 ao MlnistMo do De11erwoMmento Agràno - MDA os valcie• indiw:blit d• 11encla dos: 
partidpantn do Projeto de Venda dle Gêneros A lirnentfciog, consoante ao Ptoj8to de Venda de 
Gêneros AlmentlCiOS da AgrlcultUra Fammar para Almantaçllo Eacolar. cm no máximo 30 d1-
após a assinatura do con1ralD, por meio de fer~rm:nle disponibi ii.ada pelo M DA. 

CLÁUSULA QUINTAJ 
O in1cio para entrega da rnerCIIOO!ias :seré Imediatamente apc)S o recablmento da Oruem de 
Compra, e,cpedidll pelo Departamento de Cornpraa. seiido o prazo do fornecimento até o 
término de, quantidade adquirida ou• ___, _____ _ de 2019. 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIA.Ui 
S.C;rataria Municipal da Educaçlo. 
Avenida Canclldo Cotlho SIM -C_,, • Ol!P S4. 7eo.oDO 
CNPJ; 01.171.511IIII001-M • HIWI! ■-JpCNrnall-'Offl.br 

"':"'fl~:~~;J 4/f i;,,_;.t/J~' 
,... -.;;,; ---------..... - '~ ~ 

A · Onu,o Fomtal 

B - Gnapa ll'lformal, 

LOcat • ""rlaJltorea F<lmeoedorea do Gruoo Informal 
Catai 

1 1 
1 1 

1 

1 1 
1 1 

a. A enlJege daS mercadorias deverá ser feila nos 1oca.i$. dia& e quantidades de acordo 
com a chamada p(lblica n .º . 
b. O reoebimento daa mercador185 dar4é--é mediarite apresentação do Tanno de 
Recebmento e as. Notas fi9.cais de Venda pela pessoa respor,iável pela allmentaçlo no 
local de entrega, ~ O 8n$XO dNIII Contraio. 

CLAUSULA SEXTA: 
Pelo fQm&cimMto dos glneros alimentlc:lo&, noa ql.18ntilalivoa deol«ltoa no Projalo aa Venda 
de Generos Alimomtic;ias da Agricultura Femliar, o (a) CONTRATADO (A) recab8fâ o valor tc>lal 
de RS ______ ,._ _________ _,, -oonforme llalagem anexa a !Mlguir: 

•--

C•LÂUSULA s•atMA: 
No valo< manc:ionado na cláusula qu■rtlll estio iroc:iluld.. H de8pesaa com frete, recuraoa 
humaoot1 e mabM'iai&, assim oomo com os eocariio- fiscais, soei ia, oo,merçjaia, trabalh.., e 
p,evidenciilll'ÍOdl e quaisquer outras despesas necessária• ao cumprimento du obrigaç,Oea 
decorren!Bs do presente oonlrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 
As cleapesas decorrentes do presenta contrato con-erão à conta das seguinles do!açoes 
orçam,mtéries: 
_____ _ _ _ _______ PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOi.AR - PNAE 
_______________ 

1
PROO. ALJMENTAÇÃO ESCOl.AR - INOIGEJ'IA 

-=--=-=-:-=,-,,..,---,---- ------- PROG. AUMENTAÇÃO ESCOLAR 
QUILOMBOLA 

CLÁU$UlA NONA: 
O CONTRATANTE, 9spôo -receber os doo\.sno"toa desc:ritoo na clãusula Quinla. allnea "·b", e 
apô,; a tram!laÇAO do Pro.ceno para Instrução e Mqu·c1aça0,. «fetuara o seu pagarrwmto no valor 
correspondente àa entrega& do mes a-nterlor. 
Nilo aarâ <!lfetuado qu11lquer pagemento AO CONTRATADO enqvanlo hoU"'8r pendência de 
liquidaçl.o da obrígação lina,,cej,a em virtude de penalidade ou inadimpl6ncie conlrlltuel. 

CLÁUSULA DÉCIMA; 
O CONTRATANTE que não :MIQUlt a fonna de liberàÇãO de roe.nos para pagamento do 
CONTRATAOO FORNACéOOR, deve Ili 1)8,lilr multa de 2%, mais Juros da 0.1% ao dia. &Obre 

o valor da par-cala vencida Reualvadcs os casos quando nAo efelfvados os repuses mensais 
de recurso• do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA ONZE: 
Os caios de ifladimplência ela CONTRATANTE prooeder-se-â conforme o§ 1°, do ""- 20 da 
"lei n' 11 ;947/2009 e demais legisl!tçõn retacionadH. 

CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR dallfli:$ g~ar pelo pn1Z0 da 5 (cinco) anos, c6pias dH 
Notas Fi■caia de Veooa, ou congénere, dtis ptodutcs participantes do Projeto de Venda de 
Gêneros AU111entfolo:i; d.- Agriç1,11tura Familiar p.ira Allmen~ Escolar, estando à disposiçao 
para comprovação. 

CLÁUSULA TREZE: 
O CONTRATANTE se compromele em guardar pelo pniZO de 5 (cinco) anos das Nol8s Fisceii. 
do Compra, os TtllfflOS da Reoeblrnenlo a Acellabllidada, apre•nladoa n• preslações de 
conlBS, bem como o Proje!o de Venda de Gêneros Alimentícios da Agrlc:Ultuta Famma, para 
AllmentaçAo Esootar e documentos aneroa, estando é disposlçilo para OOfTlprovaçlo. 

CLÁUSULA QUATORZE: 
Ê de exd,.1siva re$poneabiidallo d o CONTRATADO t=ORNECEDOR O ,_$t1TC1rnento de d ane>$ 
causados ao CONTRATANTE ou a terOl!Íros, deoorren!Bs de• sua culpa ou do.lo na e)(IICUÇllo do 
conln!lto. não excluindo ou reduz'indo esta reaponsab~ldade • flaca1izaçllo. 

CLÁUSULA QUINZE! 
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos inter88$118 p(ibliCOII sobre 06 interesses 
particurares poderá; 

a. m odificar unilateralrnentl:I o contrato l)lll'9 melhor adequação 11$ finalidades de internssc 
pubrloo. lll$peítando 0$ direito$ do CONTAATADO; 
b. rescindir unilateralmente o contra.to, nos easo&- de infração cortlratLJal ou inaplldéo do e. 
CONTRATADO; 
d. fiseara.r .11 execução do conúalO: 
e. aplicar sanções mo!Mtdu pela inexecuçlo total ou parcial do .11jusla; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou re4ol lldir o contraio sem oulpil do CONTRATADO. 
deve respeitar o equffibrio econõmico-financeiro, garantindo-lha o aumento da remuneração 
respecliva ou a inderoiz:açAo por delpfll-Já r~ llzadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 
A multa aplicada após regular prooes110 adminjsntlvo poderé ser deaoontada doe pagamenlOs 
avenlu11.lmerlle devidos pelo CONTRATANTE ou. quando for o caso, cobrada, ludlcia!mente. 

OLÁUSU1.A DEZESSETE: 
A filiCSlizaçQo do presenta contrato ficará e cargo da Seoretar1a Municipal ~ E.ducaçAo, da 
Entidade Executora, do Conseho de Alimanlaçllo Escolar - CAE e oulras Entidades. 
design11da1i peb FNDE. 

CLÁUSULA DEZOITO: 
O pr11sen1e con.tralo reg&-&e, a inda, pela ci'1a1119da ;publica n.•--~- /2009, pela R.8901ução 
COIFNDE "º _12009 e pela Lei n• 11 .94712009 e o disposili\to que a regulamente, em 
1Ddos os seus lermos, a qual sem aplicada, lamb41m, onde o oorllrato for omisso. 

CLÁUSULA IDEZENOVE: 
E$te Cotttrtito poderá ,.,.- tic;litado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre u par1es. 
resguardadas a& -& eonclJç,oet essenelaliJ. 

CLÁUSULA VIINTE: 

M comuroi~ wm Oligem ne1i1e conlralo de~o 1181 formais e exp1'811888, por meio de 
carta, que àOn'lent.o tera validade "'" cmviac:la mediante roglstro de reoeblment.o, por falo;, 
tr.11nsmltldo pelas l).!lrteG. 

CLÁUSULA VI.NTE E UM: 
Este Contrato. deede que observado a formelizaçQo preliminar à aua efetivação, por carta, 
consoante Clilooula Vinte, poderá ser rMClndldo, aa piano direito, independeotemente de 
not" caça.o ou interpelação judk:ial ou oxtrajudíclal, n011 aaguintaa cnOB : 

a por acordo entre as partes; 
b . pela inobservilinciai de qualquer de suas condlç,lles: 
e. quaisquer dos mOlivoa previstos em lei. 

CLÁUSULA 1111.NTE E DOIS: 
O pr@aente contrato vtgorarj da sua 111sú,11tura atá a anl""9'J total doe pmdutoG adqulridoe ou 
Bié _ _____ de _____ d.e ___ _ 

CLÁUSULA YIINTE E ~S: 
Ê competente o Foro da Co..--..,ça de---,------- - - - - - para dirimir qu81quer 
conlJO~rsi.11 que se 011gi11at deste oontrarto. 
E, per e&tarem asslm. j us1Ds e contratados, ilSllnam o preaente inodtvmenw tKTI tre5 vias da 
i11uel teor e forma. na presença de duas teslemunh11s. 

________ ,(munk:lpio), _ _ d11 ___ de ___ • 

F'RE:FEITO MUNICIPAL. 

CONTRATADA 

(Agricultores no caso de grupo irdormel) 

TESTEMUNHAS: 

1. -------- ---------
2. - ----------------
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO JOÃO DO PIAUI 
S.CNtll.ria Munlc:lpal de Educaçlo. 
,11 .. nlda CandlidD Coelho SIN • C•fttn> • CE.P 11,,1,7811.000 
~!'J: 01 ,871,'1'10001 ... • • ..,..u, •-Jp@gni1ILçom.br 

RECEBIMENTO DA AGRICULTURA 

1. Ates1o que (nam& ela Er.- Exacut01a) ________ ___ __ _ 
___ ____________ CNPJ, _ _ _ _ _______ ~ 

r@ptMe.ilaC!a por (nome do rflf'M•llrllante leg~I),, ______ ___ ___ _ 

_______ _ ___ ___ ___ __, CPF _ ______ _ 

reoebet.l am _ _ , _ _ , ___ _ ou d lll'8'1b!I o pal1oda de -'--'-- A _ 1__1. __ 

do{s) nome{s) llo(s) !bmaeedor(es) 
__________________ dos pradut.oa 11baba) relacion.a.dooc 

a. Produlo S. Qt.Jentklade 14. unic- 5. Valor Unl1$Jio ~ Va1or Totall 

1 
7. Totais - .,.- .... _ .... ~,,.;~ 
(1 Ane.x:ar notas fiscais ou recibos 11,;j!ldos. 

8. Nestes termos, os produtos entregue& eatao de acordo oom o Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura FamHlar para Allmantaçãc 
Escolar & totalizam o valor de RS 

_ ). 
Declaro a inda que o(s) produto{s) mcebldo(s) está (lo} de aoo~o com os 
padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo(s) qual (ls) concedemos 
a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos 
reçebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Famma r para 
Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE. 

de ___ _ ele _ _ . 

R,epraentan1e do OnJpo Fornecedor 

Cif!nti,: - ---E""'NT=IOA,.....,.O==e'"'AR=n~c::-:u-.:-LA-r=D::::0:-------

AN.EXOIV 
TERMO DE RECESIMEtfTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

A.IMto que a Secretaria Municipal de Ecluc.çio, racebeu am _ l_j __ ou durante o 

periodo de / / 11 1 __ 1_ o(s) produlo(s) abaixo reiaclonlldo(a): 

Data Produío Quanlidacle Valor unlbirio Valor total 

Tola~ 

(") ariexar notas llscalll ou rectboll vá lidog 

Nestes termos os produlOs entregues estao de acol'do com o projeto de venda de gêneros 

aUmentlcios da agJicultura familiar para .111 menteçao eaeotar e totafiz:am o valor do R$ 

·'--- --- - ----- ----- - --~ · Decluro wodt1 
que c(s) produto(,) 1111111 (ao) d• acon:lo com os .J>ll~rõe• de qJJalidade aceitos p« esta 

lnstttulçao, pelo(s) qual (ais) as cor:1oedamos 11011llabllJdade, compromet.!lndo-noa a dar a 

destinação final aos produ1m mceb ldos, IXlnforme estabel&cldo na aquiaiçlo da Agrk:ultu!ll 

Famlliar para Almentaçáo Esoolar, aprovado pelo Conselho de AimentaçAo Escolar - CAE. 

sao João do Plaul - PI,_, ______ de 2019. 

Recebedor 

Rce,pre-sentame do G~ FOIMC8dor / Fornecedor Individual 

' 1 

~ 

1 
' 

ANEXO V 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL OE CHAMAD.A PÚBICA 

05.04.19- Publicação da Chamada Pública; 

05.04.19 - Divulg.açAo da Chamada Pública em meios de comunicações oficiais; 

06104 a 26.04.19 - Recebimento dos projetos de venda: 

2.9.04. 19- Seleçao dos projetos de venda; 

01.04.19 - DívulgaçA.o dos projetos de venda selecionados; 

01.04.19 • Assinatura do Contrato 

PREFEmJRA MUNICIPAL. DE IÃO JOÃO DAVWOTMI 
CNPJ:D1.112.&7tl0001.o7 

Raa llo Joio Insta, N-170 •Centro· CIP 1.U10.000 
TIWGM: (N)M71-0070 

E-mail: pmvujotaCWg.oom.br 
llo Joio da v.,jgla • PI 

LEI MUNICIPAL Nº 180/2019, DE 04 DE ABRIL DE 2H9. 

Dlsp6e sobre o Conselbo 
Municipal de Melo Ambiente do 
M11nlclplo de São Joio da Varjota 
• PI e d.i outras providências. 

O Prefeito Municipal de Slo João da Varjota - Pt. Sr. 11611.o Neri Mendes 
Rego. no uso de suas atnbuiçõl.>s legais, faz saber que a Câmara Municipal de São 
João da Val'jota - PI aprova e ele sanciona e seguinte Lei, a saber. 

Art. 1•. - Fica çriado, no ãmbi.to da Secretaria Municipal de Administração, o 
Conselho Municipal de M1:io Ambiente - CMMA. 

Panlgrafo Onlco - O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramenro, 
ao P,ooer E.xeculivo Municipal e deliberaUvo no âmbito de sua com1,etência. sobre
as questões ambl.entals propostas nesta e demai.s lei.s correlatas do Município .. 

Art. 2•. -Ao Conselho Municipal de Melo Amblent,: • CMMA compete: 

1 - formular as diretrb'.es para a polftka municipal do melo ambiente, Inclusive 
para atividades prioritárias de ação do munldplo em relação à protcç.}o e 
conseivação do melo ambiente; 

li - propor normas lf:gai , procedimentos e ações, visando a defesa. coruervação, 
rccup · ração e melhoria da qualidade ambiental do munlcípl.o, observada a 
lcglslação íederal, estadual e munidpal pertinente; 

III - exercer a ação ffscaliudora de observância às nonnas contidas na Lei 
Org.ãnica Muntdpal e na legislação a que se refere o Item anterior; 

IV - ob1e-r e repassar Informações e s·ubsfdlos técnicos relativos ao 
desenvolvimento ambiental aos 6rgãos públicos, entidades públicas e privadas e a 
comunidade em geral: 

V - aluar no sentid.o da consdentlzação públka para o desenvolvimento 
ambiental promovendo a edu.cação ambiental fonnal e Informal, com ênfase nos 
problemils do munldplo; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ.0 DA VARJOT'A-f"I 
CNPJ: 01A12.ff&/0001-417 

llu■ 9Ao Joio llalllsta, N0170 • Centro• Çlif' MA1 MOO 
T■-: (19)147~0 

E-fflaU: pmv,ujota0'9..-llf 
li.lo JOIO 11111 Vujoea- PI 

Vi - subsldl:,r o Ministério Publico no axérdclo de suas competênctas para a 
proteção dom.elo ambiente provlnas na Con;,tltulçllo Federal de 1988; 

VII - s.ollcltar ªº" 6rg os comp.,1.enu,s o supo~r tl'!,;,nlClQ LJ1,>mplement.lr .:Is açoos 
executivas do munidpio na área nmblenml; 

VIII - pro1>or a. celebração de convênios, contratos e acordo" c,om "'"tidades 
públicas e privadas de 1>e.1qul""s " de atividades llgadas ao desenvolvimento 
amble,nnl; 

CX - opl.nar. previ.amente, Siobro º" i'lspL'Ctos ambientais de políticas, planos a 
prognrmas sovemament.als c1uo pouam Interferir na quàlld.ádo ambiental do 
munlclplo; 

x - apresentar anualmente prop05ta orçamcml:ána ao Executivo Municipal. 
lncre.ntie no :seu funclon ti1ãnto; 

XI - ldcntlllcar L .. lnfor1na.r- à comunldadu e aos órgãos p\ibllco..-. compctentea:_. 
füdoral, e.,tadual e munl.clp:.I, sobré a r>xlst~ncla de 6.re· s degradadas ou 
:uncaç das d• d,egradaçãu; 

XII - opinar sobre realiza~o d., éstudo alte:rn11tlvo. sobre as poulveis; 
con$eq&Gncla>1 ambl ntala de projotos p6bllcos ou privados, roqul.sltando da 
•11tldad"s o,nvolvtda~ s lníonn.açõcs ""'''"""'iria" ao exame da m ~éT1111, vi nd.o a, 
compatlbHl:,açAo do de nvolvimé11to r>eonõmlco com a proteçllo ambiental; 

XIII - acomp nh r o conrro.le penn.:,m,.nw das .iUvldades degradadoras e, 

poluidoras, de modo a compatlblllú-lu com as norma" e p.idr6es ambl nt;al$ 
vigentn5. denuncl.:,ru:lo q1talquer illtomç.Ao que promova Impacto ambiental ou 
desequll(brlo ecológloo; 

XIV - n:ccbor denúncias foltas pel popul.aç.Ao, diligenciando no sentido de sua 
apuroção junto aos órgào fcdor:,1,., <!!it:Jduals e nn,nlcipal" n,spons6.vels e 
sugerindo o Prerclto Munlclp.al as provtdê11eia" càblvols; 

XV - ilclonar os 6rgllios competent1,,-s para localizar. rL'IX>nhecer, mapear e 
cada:iotr.lr o• rca.rsos natural11 exlstenees nó Município. p ra o control,; das ações 
cap,au:-s de afetnr ou de,:tn.dr o 1t1óloan1bll!nte; 

XVl - opinar no.s estudos sobre o uso., õcupaçflo e pan:eh1,mento do solo urbano, 
po1<turas munlclpal~ "lsando à ad ... quaçllo das exlg nelas do melo ambl nrc:,. ao 
desenvolv·imento do muni d pio: 

xvu - opinar quando solicitado sobre :, emlss:llo de lvaras de loeáUz;oç4ó e 
funcionamento llO llmblto municlpal. das atlvldad<.'s potcmclalmente polu!dorns 
d ~gradadoras; 

lCVlU - dcddlr sobre a concessllo de licenças ambientais de sua competáncla o a 
;,pllcaç:llo de pen:illdade:., respeitadas ª" dlsposlçõ<>s do, Dellberaçlo Normatfv:ii 
COPAM n" 01 de 22 de Ma'"5Q de 1 ':>90 e oo Delib -mçlio Normativa COPAM n• 291 
de 9 de Setembro de 1990; 

X.IX - orll>ntar o Poder E:xecutlvo M••nlclp I sobl"e o exerclclo do pod,;r de pollch1 
administrativa no que concemé à n,.o.-allzaçllo u aos casos de lnfn>~.o li leglsl~o 
ambi nral; 

XX - dellber-;,r sobre a roall,..,çào de Audlencl;,,1< Pública ,. qu;,ndo for o caso. 
vlsandc, à p rtldpação d.a comunidade "º" processos de ln,.tala.çllo de atlvlda.d.,..; 
polc-nciãlmentc ·polufdora!i-: 

XXI - prop<;>r "º lilcecutlvo Munlclpal a instituição de, unidades d<! conserva.ç!lo 
visando à proteÇllo da slrlos de bc,,lcza e,c.~pclonal. mananclal21, patrtm6nlo 
hlnórico, artl ... ttco.. arqueol6,glco. paleontõlógJc:o, espoleol6gla> " """""' 
n:pre,se:n.t tlvn.s cl • eco:ssJstem.· s dt.'"'5tlnados à renll.7.ação de pesqu.lsallli básfcas e 
apllcad,,,; de ecologt .. , 

XX!t - re-sponder a const~ILa sobre mat~rf<I do sue compe~ncla: 

XXIU - decidir. Juntamente com o órgão ClééCuL;vo de maio ambiente. sobre a. 
apllcaçllo do1< rcCUl'$OS provenlent<--s do Fundo Munl.clp;,l de Melo Amb1 ntc; 

XXIV - acon,panhar as Nunlôes das ,Câmaras do COPAM cm &SJl\.mtos d,; Interesse, 
do Munldplo. 

Aff. 3•. - O suporte n ... ,ncelro, t,;cnh;o o odmlnlstruUvo lndl pens:lvel à ln ralaçlló 
e ao íunc:lon:,mento do Conselho Munlclpnl de Melo Ambien~ .sérli prc!ltado 
diretamente pela Pre(,;Jturu, atn1vés do órg.ilo executivo munldpal de mel.o 
ambiente, ou órgilo a que o CMMA ~dver vinculado. 

Art. ••· - O CM MA ,w,r., ~"<>mposto, de rorma parlt4ria. por r pr-esnnranto" do poder 
p(lbllco e dá sociedade clvll oTganlxada, a sabár. 

1 - Repn,scnt.ento• do Poder Publico: 
l 01 pn,sld,mte, que é o tlt.ular dó 6rgãu exer,ullvo munlclpal de melo amblc,nte ou 

o chefe do Poder E,,ce utlvo; 

b) 01 representante do Poder Leglslatlvo Munldpal designado pelos vereadores; 

11 - Representantes da Sociedade Clvll: 

,., 02 rcprcs111entant de s tores organizados da soc.ledade, tais como: Anoelaçllo 
Comercl.il, de Moradores, Sindicatos e pessoas comprometidas com a questão 
ilmblental: 

b) 01 rc1,re,sentante de entidade civil com Interesses dos moradores, com atuaçll.o 
no rnuni.cípio: 

~, 02 Npresentantes dos pronsslonals da seara de sa(tde e melo ambiente, com 
arnaçào no ilmblto dó munlc-ltllo: 

d) 01 r presentante d s escol s nrnnlcipals comprometido com a questão 
ambicmtaL 

Art. s•. - Cad.i membro do Conselho t.erã. uni suplento que o substituirá em caso d 
Impedimento, ou qualquurau~ncla. 

Art. 6•, - A função dos membros do CMMA é a>nslderada serviço de relevanta 
valor social. 

Art. 7". - As ses:sõe5 do CMMA serão pL'ibllcas e os atos deverão ser amplamente 
divulgados. 

Art. e•. - O mond.lto do:. membros do CMMA é de dois anos., permitida umil! 
recondu~o. à exceção dos representantes do Executivo Municipal 

Art. 9". - Os órpos ou entidades mencionados no art. 4• poderio substituir o 
membro eíetlvo Indica.do ou Sit>U suplente, mediante c:omunlcaçl'l.o por esmto
dlriglda ao Presidente, do CMMA. 

Art. 10• - O mio compnrcc:lmenro .à 03 (trê$) rseunlOeii consecu.tlvas ou a OS (cinco) 
alternadas durnnt:c 12 (dou;) meses, Implica na exclusão do CMMA. 

Art. 11• - O CMMA pode"" instituir, se 01,,"Cessârlo, em seu reglm nr:o Interno, 
c:ãmaras técnicas ém diversas áreas de Interesse e ainda rrcorrer a réçnleó.5 e
c,ntldades de notória espedaUzaçll.o cm ass.untns de lntel'ésSe ambiental. 

An. 12• - No p~o máximo de seuent:a dl.as após a swt lnstala~o. o CMMA 
elaborar.ã n seu Regimento Interno, que devera s,,.r aprovado por decre10 do 

Prefeito Munidpa l também no praio de sessenta dias. 

Art. 13º - A instalaç.'io do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerão no 
prJw máximo de 60 (sessenta} dias, contados a partir da data de publicação destà 
lei. 

Art. 14" - As despesas com a execução da J>re ente Lei L'Orrerào pelas verba. 
própri.as con ·lgnadas no orçamento em vigor. 

Art. 1Sº - Esta Lei entra em vigor na d.lia de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINEiE DO PREFEITO OE SÃO JOÃO DA VARJOTA- PI, EM 04 DE ABRIL DE 
2019. 

Prefeito São João da 

Sancionada. numemda, registrada, publicada a presente Lei aos quatro dias 
du mÊs de abril de dois mil e dezenovl/. 

IOSÊ CAR.LOS BARBOSA DE CARVALHO 
Secretário de Administração e Planejamento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JolO DA VARJOTA.:PI 
CNPJ: ,01.&12.17&111001-87' 

Rua 8lo Joio Ballsta, N"'t,7,D. c.n- • C&P M.1,10.000 
Talefona: (89)MU.OOJD •-m p~.com.tw 
No Joio da Vilrjota - PI 

LEI MUNICIPAL N" 1B1/20119, DE 04 DE ABRIL DE 2019. 

Dlsp6e sobre o zoneam.ento de 
uJH> e ocupa~o do solo nOtl 
périmctros urbanos do 
Muntclplo de São lollo da Varfota 
• PI edil OUb"aS providências. 

o PreíellD Municipal de S o JoAo da Varjota • PI, Sr. Hólio Nnri Mende,o 
Rego, no uso de suas otribulçõ<?s lc,pls. fnz SDber que C!mara Municlpal de Sã.o 
Joào da Varjota • PI 11prov• e ele san.clona e s gu.lntc Ld, a saber, 

T[TUL.01 
DA LEI DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. t• Apre nte Lei dispõe sob,-., a dlvl5ão do ten1t6rlo ,do Munlclplo de s.lo Jóilo 
da Vartom - PI em ;,.onas e setore e t.-.báJ:.,.,-., os critérios e parãmetros do uso ci, 

ocupação do so.lo cum o objetivo de orientar e ordem1r o desenvolvimento d 
cid:;,de. 

Al'l". :i~ O Zone mento de Uso e Ocupação do Solo é regido pelos dlspo•ltlvo.i d .. s t:w 
Lei; 

Art. 3• As dispos:lçlles desrn Lei dwar.ilio ser observadas ri. orosamento em todos: 
os processos roladonado-!< ao UlllO e ocupação do solo e arru mento no Mun,tclpio. 
CSpLacial m en r-e: 

1 • co11eú,.são d., 11lv:;,.n\s de constn1~'10, rofonna. amplla.ç.io ou dcmollç.ão; 
li - concessll.o de alvarás de locallzaçllo de usos e atividades urbanas o rura!J<·; 
Ili • execuç, o de plano:l, progmmas. proJcto:l. obras e serviços referentes à 
construção dl! lnfr,u!lilni.lura, regul J"l7..ação fundiária. reqiaallftcação de ,reas 
runils e urbana.s ediHcaÇÕ(!S de qualquer n:1wr~. 

IV • deflnlç o de dlnrtrlzcs, lmplantaçllo ou consulta para tod.oa º" 
empn:endlmentos lmobll~rlos, de pa,rcclamento, unlncaçücs ou condmnfnlo;;; 

V • deftnlçllo de testadas e afüsblm<!ntos do lot e dln'!tri,r;es p.on,o a Implantação de 
.irru mentos. 
Par:igrafo 6nlco. Além das dl poslçôes de ta l..cl, a . edlfleações, obras. 
mpl' ndlmentos • ervlços público ou pa.rtículares, de inic:'iiltiva ou a cargo de 

qu,-,\squer pessons füdc s oi, Juríd icas:, flcafn lgu:,lmente sujei to ao disposto na 
h:gislilção federal. cstm.lual e mu11ici1>al pertinente. especialmente: 

1 - ns dlretr17.e" v l('i ria>', :;,mblenlai "urbanísticas metro1)olltanas: 
U - i'I~ ·reis dl! proteção dos M anancl.a.i!'I: 

UI • os plílnos de n1anclo de unmdadl."s de- c:onscrvaii,.iio: 
IV - as faixas. n!lo;, edlflcóvels de rodovias , ferrovias u to rr,cs clótrirns; 
V - o CJ>ne ae:;r,oportu.~r[o: 

VI • C6digo de, Obras" Edincroçile;,: 
VII - Lei de Parcelan1en10 do Solo; 
VIII • Lei do Sistema Vi:lr-lo: 
IX · Lei d Condomh,io, ; 
X - l..ei de E.~tudo d e hn1•act,o de Vlzlnh;; nça. 

Art. ♦" São objetivos do Zonemnento de U~o e Ocu1•:wào do Sõlo: 

1 • esrobch,c:c"r crit<'.;rios de ocup.>ç Q e utlllzaçilo do solo urbano. tendo em vista o 
cumpr-lmento da função soc:·i3 I da cidad" e dn proprled.>de, bem corno os principio,;, 
e objetivos do Pla no Dll"etor de Sào Jo.àlo da V rtom • PI; 

li • promover ª Jl•sta distribuição do.s custos e beneffc:los do proc,:,s,;o de 
urbanl.zação. íavol'eccnd-:;, o .;1d nsílnlc nto de área!i providas: de lníraestrut.ura e 
sc·rvlço" r-csrnng:Endo o -esprol.-rnent-o da ocupação: 

Ili • reconhecer. estrutur.1r e consolida.- tod,.s .,:,;; sede dos Dlstri t.os do Munldplo 
de n,odo a pro111over o des,envol-vhncnto urbano eq\l.ântnle ~ ;m inltnl.?..a:r suas. 
dlferonça e pilCiais; 

IV - promover a qunlllflc,;,ç o urban.a e ambl,mtal do Munlclplo, em ospccial no•s 
território.• de Intensa rf'ilnsforma~-ão. de íorma a integrar polltlcas de mobllidadi,. 
morJdla,.. adensamento con.stirutivo, f'órncclm<!'nto de lnír..11 strutura. e S(!rvlço·s e 
ç:.estllio d ,._ s 1: guas e cobertura vegetal ; 

V - llmlt•.ír a insralaçlo;, de mpreundimcntos de médio e gr-.i nde porte lendo cm 
v i.st n as: cond~.çtics. urbaní'iillc, .s do sc:11 entorno. de modo a proporcionar nlelhor 
equ ilíbrio entre ár as públicas e pr1vacla , me lhorar interface entre o logr.,douro 
público e o edlfklo, compattblHdade e ntro densidade demográfica e a 
infracstrutum e,cistemu e ma[or continuidade. capil!aridade e co11cctlv!d de do 
s i tema viár io; 

VI - garantir a reserva de terras para a implantação de habitação de Interesse 
social, de íunna inlegrada aos balrroll, com oferta de serviços põblico5 e fac:ll!dadc 
de acesso a emprcg.os. 

An. s• Para fins desta Lei, o território do Municlpio de Sã.o Jollo da Varjota • PI 
compõe-se de: 

1. Perímetro Urbano da Sede Municl.pal; 
11 • Pcrlmetro, Urbano de Batolil.S; 
lll - Zona Rural. 

Parágrafo ünico. A Lei dos Perímetros Urb nos estabel.ece a des,crição dos limites 
dos perlmctros urbanos da Sede Municipal e de li-ateias. 

Art. 6ll Para os efoltos de l.nterprotaçã.o e apUcação desta 1.-ei, adotam-se as 
definições e conceitos adiante estabelecidos: 

1 - afastamento dil.5 dlvi5a5 laterais é a m1mor distãncla entre duH edifü:aplcs, ou 
menor distância perpendicular entrsc uma edificação e as linhas divisórias laterais 
do lote onde ela se =,itua; 

ll • altur., da edlrh::a\,iio é a dimensão vertical máxima da ediftcaç:'io, expressa em 
metros, medida de seu ponto mais alto até o nível do terreno: 

Ili - área subutlllzada classlnca-se ooníonne orientações da Lei do Plano Diretor 
para imóveis sujeitos a pal'Ctllamenro utilização c:ompuls.órios; 

IV - área vaitla, ou lote/imóvel não utlllz.ido, classJffca·se conforme onenla96es da 
Lei do Plano Diretor para Imóveis sujeitoi. ;li parcelamento utiliitaç:llo compulsórios; 

V • áreas de preservaç.ã.o permanente (APP) s.lo as íalx.as de tc.,rreno ao longo dos. 
córrego - ou rundo.s de vale e no <!lltomo das nascentes, dimens1onadasde rorma a 
garantir a preservação dos recursos naturais e a recuperação da mata ciliar. 
devendu atender o disposto n.a Lei Federal n11 7803 de 18 de julho de 1989 e, 

legisl.ação pertinen~; 

VI • ooefldente de aproveitamento é o fator numérico estabelecido para cada ll$(I, 

nas diversas zona5, pelo qual se multtpllca a áre.i do lote para obtenção da áre 
total má,c'lma pennllida de construção; 

VII - coeficiente e a proveitamento básico deline a ulllizaç- o a utorl;r;.,da para todoSc 
o terrenos urbai1os sem o pagamento de contrapartida; 

VIII • coeficiente de aproveitam nro m:lximo é o valor mâ,clmo do aJ) roveltamento 
:t ser :idmitldo cm um zona ou setor. a parUr d compra do direito de construir. 
procedente da aplic;:wl!o da ou1orga oner,os.i do d lre lw de construir ou dill 
transfer!'nd a do direito de constn1ir: 

IX . dimensão do lot • é esl.ilbel clda ll'1ra nns de parcelamento do solo e ocupação 
do lote e indicada pela{s) testada(s) e ân,a mín ima do lote: 

X . gleba ê a área de terra bruta que ainda nilo fo i objeto de loteamento; 

XI - lote é a porção de terreno linde iro a uma via pública, resultante de um 
loteam1mto, subdivisão ou unincação; 

XII • Jotearnento é a subdlvlsao de :lre:i :,h\d:i nào parcelada em lotes, vias públicas, 
ún:as instil-ucion.t1is · án~a.s d e recre.açfio 1>ública: 

XIII • quadrai a porção de terreno, ubdivid.id11 ou niio e111 lotes, limitada por via 
pública ou limi te de propried.1de: 

XIV • número de pavimentos é II quantidade de pavimentos de uma e dlncação 
contados a p rtlr do pavimento térreo da mesma; 

XV • ocupaç· o do solo é a man,:,lrn c:<11n<> os usos e atividades, sobretudo a,: 
edí tkiições, ocupam o terreno em Ím\ç.lo de normas e lndlc:es urbanlstkos 
incidentes sobre os mesmos; 

XVI • potencial com,trutivo é a área cdlfkável do lote. dcHnlda pela multiplicação 
da :lrea do lote e o coe Helen te de aproveitamento b:lsico; 

XVII • recuo fron ta l é a dlstíim' ia mínima perpendicular entre a parede fron tal d 
edlncaçilo no pavimento térreo, inc.luindo o subsolo. o allnha111ento predial 
existente ou projetado. Sua exigência visa criar uma área livre par utilização 
pública: 

XVIII - rcforênc!a lthllétrlca é a c;ota de altitude onelal adotada no Município em 
relação ao nível do mar; 
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XIX - regime urbanístico r, o conjunto de medidas relatlv:1.s :, um:, determinada. 
zon,i q., - esmb I e ma fonna de ocupação e disposição das l.>dlRcações em rel:,ção, 
ao lote .. à rua e ao cnto·mo:: 

XX - uixa de ocuP3ç-.lo é o peralnn.tal expres,.o pela. relaç.'l.o en1re a árca dé proleçlloi 
d.i edlOc..çdo ou edlOeaçOes sobre o plano horizontal e o -1rca do 1010 ou tcrrcm:, 
und.c se: prctunJu i!LlliO.éilr; 

XXI - taxa de penneabllhl de mfnlma é o perccmu:il d:i área do oon-eno quo dov"' 
ser :mantido pe["me-áive1; 

XXII - uso d<_> solo é o relaclon,unento d.i diverso,. uso" c atividades desenvolvidas 
em um a-.s1>aço para urna detennlnad:1 zona.: 

XXIII • ,r.onn & a ,lellmlraç o de um:i part do e paço do munldpl.o, deftnlda por 
suas c:ir.tcterf.illctos llsiéás, sociais e arnblentals ,e sobre onde lnctdl:rão os 
J>nntmetrro.~ d e uso e ocupação do .solo;: 

XXIV • zoneamento urb no a divisão d.- á.-..a do perimetra urbano em zona .. 
d lverslfl d s.:,gundo sua dm.tlnaçllo de ui,o ocup ç o do solo. obJctlvondo o, 

ordonam.onto• do dese nvolvimento u,rbaní.sUco d:J cidade •oorn vt.stas no bem-catar 
da populilção. que se exprel' na garanria. do ,:,-xerddo dn íunçllo social d a, 
propr1ednd • 

CAP(TULOU 

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS E ATIVIDADl!S 

Art. 7• Quanto à natureza das atividad.,.s. º" usos s o classlfkados em: 

1 • perigosos: atlv1d.ades que possam dar origem a xplosões, ln~ndl~. 
1.-epld ç&es, produção de gases, po•lrax. exalações e detritos d:inosos à saúde ou 
qu1:1. eventualmente:. possam põr em porigo J)c>$$oas ou propriedades 
clrcuovlzlnha1>: 

li • noc:lvos: atividades que hnpliquém na manlpulap'lo d logrédlentes. m ~rlas
pr1mas ou processo.s que prejudiquem a :saúdo ou cujos resfdu.os ólidos. llquld0$ 
ou g.a:sosos possam polulr a atmoolfer<1. o solo e/ou 0:11 cunos d·a\gua: 

Ili - Incômodos: atividades que po sam prodinlr nildo:1., trépldações. W1se1c, 
poclr.ts, exolaç6es 01.t conturbações no tr.lifego, lnd'Uçoo.s. à .lmplant:açào dé 

áUvidãdos urbãni.S'.t:ic.amcn.lc inticsujávcls. t :JUU v c:.:i nhiii'.111\ incon1ódii1r a viz.,i.nh:anç 
o/ou p ô r c.1 n1 ri.se-o o zont.•amc-nto da APA. 

1 • pcrn1ltldos: C"Ompo-sto por atlvid.ode:s con1pnt,vel$ C()m. D.$ fin{llldnde-5 d~ -z:on~ 
c.."On:- ~•spondente, sen1 rc it~lções, e que: dup ndom a1,onas dos ;.t:lv.:irá5 de construção 
(._· tunc.::ionarncnlo; 

, 1 - pern1ls5:lve1s: con-,slosto poratiVidad~s cuia eo111pafibllkbdc co1n as finoltdades 
da 20 110 corrcspondento dcv~n\ ser dcn1onstrada s<!'gundo cri.tt1rlo$ C$tabclcc dõs 
11cla Scc1"(:!'tnrin Municipal do De. env olvlrn nto Urba·no Melo An'iblc nrc"' qu~ 
1>oderá ~xlt-:l r n,edldo1~ tnitlJJ■ldôt"ilS ~ C(>111,r_1 ·nsátÚ:ri•1~ vi sit ndo din\inull' palcnclal.s: 
conntto.~ ,001u o c nrornn~ 

IJI .. proibidos : c:urnpos:to por a tlvJdadf!'s qut!' por s u a n~.i,tur'lo~l. s3o tnron:1.patlvelç 
::0111- ilS lln~tidadcs da zona corrc..•spond ent ; 

IV • lol-erados: corre$ p Qodc1n at·tvid3dcs que. 1n(.-smo lncon1pa1:ivcis com o . 
obfct,vos da "Lon.a. j:\ s..- encon.l.r..•vi.1tn n:guh_,nnc nt,o na. á rea. podendo pennanecc·r 
at•é. pr,cscrfç., o do ..-Jvar.í. do funC'ionan,cnto ou sua adequaçffo ao~ parl1n1etros d._ 
~.-._,n;3. 

§ 1 Todos os usos l)ennlss(vel~ conskh~rildus c;:01110 de pequeno e n16dlo porte"' 
s:or.1.o nJ1rov:1dos critério dtl Scerctilri.::1 MunldpaJ de Desenvi;, lvh11-enro Urb:i: no e
Melo A1nbfe.ulc. ().;, u.so.:. p.:nni:s::s:ívcis: consld~rados de ,R:r':l:nde ,l>O" deverã-o :ser 
aprovn dos peln Con selho M unLdpal d e Desenvolv1n1entQ Urb~no e Me-lo A111bicntc
- CONDUMI\, ,1uc: podur.i indicar par-ãmetros d• oc1;paçilo Iguais ou mais restritivos 
tiuc aqueles cstabclecldos n esta Lei, i ndica dos ou n ão _p ela Equipe Tl-én i:ca 
Municlp:,I - F.TM. em "spo:clal quanto à : 

1 • adequ:;içâo à ~ona uu setor onde será in1-11l'-'nr:ada a tividade: 

li • ocorrênciu de conmto con; o untorno. do ponto de vista de prcjuh:o à 

segurança.. sos:'-;l.ego ou silêtdc.• dos h a blt:ui,t;,,s vJzlnhos- e- ao slstll!nt.."I vh\rin. co n1 
possibllldadc~ d• p ·•rturbi1çllo no rr-áfego "ao melo àmblcntu, 

§ 2 ° Os u os tolcrndos. te O· vs .alvàn\s renovado:. .. se n"antlvcrc111 a nu.•~ma 
c:ircgorln .. port.e. n, tu~. ramo de atividade, cla._s:s.lfü:a.çilo de ativid ade, c:>u em c:iso 
de cl.assUlca~o diversa que venha a C'ausar mc.nor lmpac1:o ámbicntal e- d 
vh:,lnhi.'Hl\:'il# à cC'ltório d .. Sccrell:'3l"lá Munici p al de, Dcs nvolvime-nro Urbano e M lfil'iõ 
Atnbh:,ntc. ainda que venh;un :t s:c .- ut.lUz:idos ou cxplor'i\dós por pessoas fh1: h:.;11s ou 

Jurldlc:is dl~ rentes daquelas à épuc,a da aprovação, sendo vedadas quaisquer 
obrn;; de reformas e/ou ampll.ação ele edlfü:aç.'lo existente que ultrapassem 31)')b 
(trinta por cento] da :\roa orlftlnàr'l.i aprovada em .-lv r.í e mediante Est·udo de, 
Impacto de Vt.ilnhilnÇII - SIV. 

Art. 9" Os usos do solo, ~gundo suas c.ategorla,; clas:.lncam•.:;e em: 

1 • habltachmal: edifica o destinada à hah ltaç-.lo permanente ou rrnns!l:órla: 

li• comunitário: e5paço .. estabelecimento ou ln.:talaçào dtlStlnad;1 à educ.içl\o, lazer. 
culmrn, .s.1ilde, asslsti!n la social e culrn réliglo:<o·; 

111 • comercial • de servl~•o: atividade ,;.;iracterizada pela relação de !roca visando o 
lucro e estabelecendo-se a çlr,;,umçi\o de mercadorias. ou pelo pr~~llmo de mdo-de
obra .-, aliisi,aêm,i.i de Qrden1 Intelectual ou e plr'itual: 

IV - lndusi-rt, 1: :illvldade da qu"I resul ta " prod.uçào de bens pela transformaçAo de 
Insumos; 

V • a11ropecuâl10 : ntlvldade caracrcrlST.ad<1 pela xploraç!l.o dos recursos naturnls: 
vJ5<Jndo pr-oduç; o agrl'rola bemeadura., cultivo e colhC!lta de produtos veget.als]. ilJ 

criação animal, a produçllo de produtos animais, 11 produção de madelr-,i.. 
cxploraç.;lo de e:.p~cles Oorestat,. agroindií:.lrias, pesque pague, hil111$ e serviço cJea 
l<JYllgem d.e cereais e tubm-culos; 

IV· ex1rativlim1: ::itlvldad · c-.irncterl~d11 pela exlr.iç.lo mJnnral e vegetDI. 

§ 1" A especmc.açào das aUvldad s d acordo c»m" mnurez.11 do uso do 1oolo :i;;erd 
definida cm Oe,;reto Munlcip,11. 

§ 2 A relação e ntre as atlvldacws cspeciílcadas n.o Decrnto Munlclpal de que trata 
o§ l " deste arilgo e a Oasslflcaç-;lo N clonal de Atividades lkonõmlcas • CNAE ser:!. 
esrabéledda em Dcaom Municipal cspec:llko, 

§ 3" M .atlvidadr,...,. não exempl!flrnd;t$ no refendo D=reto Municipal deverão ser 
classlOcada~ e enquadrada, pela Secrc,t:aria Municipal do Desenvolvimento 
Ur,bano, tom:indo-se por crllc!rlo à slmllaridad.e com ou1:r-.t,, atividades e o gr.au de 
Impacto gerado. 

§ 4 9 P.m casos de d lKOnl.ãncla da classmcaçào ttfc..-tuada pela Secrorarta Munlclpal 
do Ol."Senvolvlm nto Urbano, o requerent" poderá entrnr com recurso endent\"àdu 
aoCONDUMA. 

CAPÍTULO Ili 

USO HABITACIONAL 

An. 10 A cate orla de uso re,sldendal compreende: 

1. habitação unlfamlllar: destinada exclWilvamente ao uso residencial, com apenas 
uma unidade de habitação por terreno; 

li - lmbllaç-Jo d • condomínio: edificação que comporta mal.s de 02 (dua ·) unld des 
rosldencl.als autOnomas, agrupadas horl=ntalmente ou verticalmente. com ou sem 
áreas d e clrcul:içõo lntema comuns à edlft=çllo •. e ace550 ao logradouro públi.co. 
subdlvidindo-:,;e em: 

a) ,vmlominju de casas c:m série: Cúrn:sponde a um conjunto de no máximo 10 
(dez) editlcações têrreas, assobradadas ou isoladas, sltuadas p.,ralclas ou 
t:rnnsver.<Pis ao alinhamento predial, as quai.,c corr1!$pondcm a frações ideais de 
lote resultanlle de lotéamento aprovado pefo Munldplo; 

b) condomlni.o édlllcio horizontal. d.e pequeno pa~ é o ftacion.:imento do Imóvel 
sob a fonna de unidades autônomas Isoladas entre si e destinada a nns 
habltaçlonals, conftgm~do através de construç~o de hablta.ções unlfamlllares. 
il5i.obrndadas. geminadas ou nilo, reall~das pelo empreendedor •. concomitante à 
Implantação das obrn.s de lnfrnes1n11ura, com mais de 10 (dez) unJdadcs 
autõ11omil i: ~0111 áreil total miÍximil de 10 .. 000m" (dez mil metros quadrados]; 

e) condomínio cdilkio horizontal de médio port. : é o fracionamento do lm.õvol, sob 
a forma de unidades auttinomas lsol:ida.s entre si e destinadas a fins habltacl.onal.s. 
c.-onfigurado atravé$ de construc;ilo de habitações unlíamlllare.s U!rreas. 
ass,obradadas. geminadas ou n~o. realizadas pelo empreendedor. conoomltante à 
lmplanraçllo das obras de lnfrat.-s.trutura, cuja :lrea tot.al seja superior a tO.,OOOm2' 
(de2 mil m e tro.: qttadnidQ5), observando o llmll.e de 100·.000m"' (cem mll melros: 
quadrados); 

d] condomlnl.o cdillclo horizontal de grande porte: é o íradon.imento do Imóvel. 
sob a rorma de unidades autônoma.s: Isoladas entro si e destinadas a nns 
habitacionais, conftgt1rndo atrav(-s de constniçllo de habitações unifamillares 
té1Teas., assobradadas, geminadas ou nilo, re11U:r.adas pelo e,mpreendcdor. 
concomitante à Implantação dl'.l.5 obras de Infraestrutura, cuJa área total seja 
superiora 100.000m2 (cem mll mctr-os quadrados); 



408

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII408

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

PR&F&l'JURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ.0 DA VARJOTA.PI 
CNrJ: •D1 .lt2.17aia001 ,07 

IIWI Slo Joi.o .....-. N"'170 • Cenlr'o • CEP M.61CMIOD 
TeMftlne: (88)Ml'l-007D 

E-il: pm....;ota,Clllg.aom.br 
No Joio da Villjota • PI 

e.,) condomínio dlllclo vo,rtkal.: ~o as edlllcaçõ que apn,sentam mais •de 02 
(duas) ou mais unido.dos .iulOnomas.. dispostas vcrtlc:almente. com acesso;; 
comuns., lnst;,.l.-d.;1$ em uma ou mais torres. dcmtr•o de um único Imóvel e que 
determinam o ~urglmcn.lo de marrfculas lndlvidu:illzadas, vlnc.ulada.s a 11111trlculu 
original do Imóvel. composta pcl;, correspondente frnçllo ldeãl de terr(!n,;,, pelas 
ímções das áreas cdlflcadas comun!I' e pela ;\n,a privativa da unidade. ob1<ervando 
o lhnllle de 100.000m• ,(,-cm mil metros quadrados); 

1) <'<>ndominlos horizontais sustentável: fradon.;1n1emo do Imóvel, sob a l'orma de 
unidades autônomas Isoladas cnt:r<> si e d1."Sllnada11c a Rns habitacionais:. 
cunflgu.-ado atrnvés de construção de habitações unlfo1nlllares. assobradadas. 
i;cmlnadas ou n;lo, realizadas pelo empn.-cndedor, coneo,nhanrn à Implantação das 
obras de lnfr;,estrutura, com d"nsld:,de bruta máxima de 10 bab./ha '(dez: 
habitantes por hectares); e com árna total máxima de so.ooom• (clnquen m i) 
métr(I$ qoodrados); 

g) condomlnlos resldenclil.l.s das Áreas de Proteção An1bfo11tal (APA); 

Ili • habltaç.1.o de uso lnslltu<;iomd: ed!Rcaç-.1o voltada à prestaçllo de sl!'.l"Ylço 
destinada à assistência soc:lal e à promoção humana, tais como: penslonalo 
aloJamento osrudantU. ca"" do estudánro, asilo. lnsUtulçllo de .long;. permanência. 
orfanato, convento. seminário, Internato,""'""' de repouso. subclasslfü:ada em: 

a) ha1bitaçAo d u o lnstlluclom1I 1: edificação com áre.i total con5trulda até 600 mz 
(sel:scenlo.s metros quadrados.); 

bl habitação de uso lnstlruclonal 2: .,.dJlicaçllo com árca torai <.'onstndda acim11 de 
60om• (selscuntos n11:stros quadrados): 

IV - habitação tra11.slt6rl11: edlílcaçâo 1:um unidades babilaclonaJs d •stlnadas ao uso 
trnnslt6rlo, onde se recebem hóspedes mediante l'emuneraçllo, sut>dlvldl.ndo-sc 
em: 

a), hablt.:ição trnnsltórta 1 : õlpart hotel, llolcl, hostol. albe1"11ue; 
b) habltaç,11.o transitória 2 : hotnl íu~enda, pousad11, motel. 

V • hábltaçllo popular. aquel d.cstlnada exduslvamcnte à moradia com :irea 
mlnimu de 36,00 m• (trlnt.:i e seis metros quadrndosJ. devendo atender os 
p:,l"'ãm tTos d11 zona em que esllve,r Inserida el~m das den1al5 exlg(!nclas do u,o 
habitaciona l. 

CAP.fTULOIY 

USO COMUNITÁRIO 

Art 11 A c:ateçorla de u50 comunitário compreende: 

1 • L'OmunUfirlo 1 : aUvldades de atendimento d ireto. ítmccional. de pequeno port • 
ubdlvldlndo- ., tn : ns h,o m.atemõll, pró-c,soola, Jardim de lnf::i.ncla, «scola 

especl;il. Ç(!fl!ro de educaç;:lo lnfanUl. centro de rcforúnciil d" assls1i;ncta soc1111. 
atendln,.,nrn do a.~sisroncta social. berçtitio, creche. blbllotecn; 

U • eomunltário 2: :,tlv1dadec,; de médio porte. que Impliquem em concentração do 
pessoas ou veiculo , nlvels a lto,; de ruldos e padrões vltirià$ espeel11ls, 
s ubcta:s:siftca11:do - :se e1n: 

a) comunitário 2 - La'l!'.er e Cultura: piscina pública, .. uditório, centn> d"' recreaçlo, 
mu,;;,u, sédu cullural, <>.sportiv:, e rec:rseatlva. socled de cultunil, bollche, quadra 
pollesportlva. casa de festas e even1os; 

b) oon,unlt4no 2. Ensino: -stabolaclmuntos de c:msino de 1 ", 2• e 3 • g,raus; 

e) comunitário 2 • S..údm ambulatório. pronto :socorro. hospital. .s.,rviço de 
con:sc:rvaç o de ,cadáveres (tan311:,oprnxlã/a;o111.atoconservaçlo); 

d) comunltártõ 2 • Cul10 Rellglo o: ca:s;i de culto, 1emplo rollgloso. (çroJ 

Ili - comuultárlo 3: atividades de grande port.,,. que, Impliquem em co11ccntração de 
pessoas uu vulculos. n o 11dequad s ao uso n,sldencfal suJeltas a controle 
c.,1-pec!Oc:o, s ubclassificando-sc, c,n1: 

;,.), comunlt:lrio 3 • Lazer" Cultur : autódromo, kartódromo, centro de equllação, 
l1lp6dromo. clreo, p rquu de diversões. estádio esportivo, plsra de treinamento e 
Insulações de atl.,t:lsmo, rodeio, cet11to de c:,xposlçóes, casa ele espetáculos, shows, 
"ventos e slm ll r s , boate. club" noturno. dancctutia e slmllares:.: 

b) comunitário 3 • Hmdno: campll5 unlv nltârlo, 1!51.abeleclmento dc ensino 
s uperior ou tl~n'lc:o. 

e ) 1IDmu11ltãrio 3 • Sall.dc: hospital .• m,:itenlldadu, pro.nto socorro .. 11anatórl0; 

§ 19 O porte do u~o con,unitárfo diferencia-se em: 

1 - pequeno porte: 11ossulr á.rea total cou,;trulda até 200,00 m 2 (doi«,nt(>,a metros 
,1uadrJdos): 

11 • médio porte: pos:~·ulr á.rea tot:al construida S'Upcrior a 200,00m2 (du:umtos 
melr<>s quadrados) e Inferior a 600,0om• (seiscentos metros quadrados): 

Ili • gr.inde 1>1,rle: possuir área tot:11 construida acima de- 600,00m2 (.sel1:·c:entos 
metros quadrados). 

§ 211 O uso comunitário 1 cuja edificação estiver c!.issifü:ada romo de médio ou 
grande porte-, ser.l automarlcam,mt.e e nquadrado como uso comunlt;;\rlo 2; 

§ 311 O ui.o comunitário 2 cuja edlfü:aç.lio estiver class1flc:::Jda como de graradê porte, 
será automaUcamente ,mquadr.;.do éo,no U50 comunlt:irio 3: 

§ 4 11 Os usos comunitário de gra11dc porte, deverão Implantar acesso Interno ao 
rerreno para o embarque e desembarque, <.'onforme especlflcaç6e,s do Código de 
Obras e Edificações. 

§ sv O u:so c-omunit:irio I naio poderá :,;-., localizar nas vias .irtc-rials ou colct.oras, 
enquanto, os usos comunitário 2 o .:omunitário 3 som nte poder.lo se loc:allzar nas 
via arterial.sou wleloras das zonas. 01,de $.lo COt1$ldemdo:. adequados. 

§ 611 Serli exigido Estudo de l1111mt',to de Vlzlnh:rnça • EIV dos 11So.si comunitários 3 e 
de todos os uso.s comunlt.irlos de grande porte. 

§ 7 "' O uso comunlt.irio 2 • Culto Rel!gloso deverá se adcqua.r às o)dgênclas do 
Código de Obra;; e Edificações, devendo o projeto de mecanlsm.os para t'ontrole de 
ruídos ser aprovado pela Sccretari;i MunlclpaJ de Melo Ambiente. 

CAPITULO V 

USO COMERCIAL E DI!' SERVIÇOS 

Are. 12 A eategoria de uso comercial e de serviços compreende: 

1 • Comef'Cinl I e Serviço J : a Uvldades compa1lvels com o u.so reslr.lent'lal, não 
lncumodas ao enlonM>, sem potencial de geração de reperausões negativas e que 
não necessitam de medidas mitigadora$ para se lnstali,n:m, entendidos como um 
prolonpmcnto do uso residencial: / 

li - Comercial 2 e Serviço 2: atividades c:ompadvcls c::om o u o residencial os 
parámetros da zona, qu • apresen r:un potencial de gernç:\o r.le lneômodos de baixo 
ltrlpáétO. 

Ili • Comercial 3 e Serviço 3: aUvidad .. $ cont1>atlvcls com o ,mtomo e o:. 
parâmetros da zona. <.'OJn polencial de gernç-jo de Incomodo de m.édlo l.mpact.o. 

IV - Comllrela l 4 e Serviço 4: alívldadé$ com alto potencial de geraÇ'llo de 
Incômodos. que gc-ram riscos à saüde e/o,; ao oonforro da popula.~ão, e que 
Impliquem na necessidade de flxaç-.1o de: pildrues ,;, ·p,;,clflros. quanto às 
Càr.ti:,terlsticas de oeupação do lote, de ace .. so, de locallzaçllo, d@ tr.líeg.o, de 
serviços urbanos. dl$po;,:lçâo dtJ5 resíduos gerados, entre outr-os, dependendo de 
análise d<1s Secret. rias Munlcl1>als de Oesenvolvlmcnto Urbano e Mnlo Ambiente. 
independente de área conslrlllda. 

§ 1 ° Flc:un é'Slabuk>cido:.. como reíen!ncla ao porte dos emprecndlment05 
cumen:fols e de serviços, os soguintcs Võilores:: 

1 - pequeno l->Orte: a orna da oi.roa lotai construida, da rca de estacionamento o da 
área do dupóslt.o oii<,> <.'oberto re.,uhe em :lrea de a.tê 300m" (ll'l!?,en1os. m tros 
ciua drndosJ: 

li • médio porte, a $Oma da .irea total construida, da á.rea de estacionamento e d 
área de dc1>6slto n· o coberto result em área entre 300m• (tn:2en1os melros: 
qmldrados) LOOOm2 (mH mutrO~ q".-dmd08); 

Ili • grande port.c: a .soma. da área total constnald:i, da área de estacionamento e da 
ároa de d1..-pôslto ntlo cobcno resuli.e em área .:ic1ma de 1.000111• (míl metros 
quadrados). 

CAPITULO V 

USO INDUSTRIAL 

Art. 13 A cat.:g.orla de uso Industrial compreende, 

1 • industrial 1: atlvldad =, lnduslrlals con,patívels com o seu enton10 e 1.-um os 
parâmetros da zona, c.-om potencial de geraçíl.c> de lncõmodos de baixo Impacto; 

li • lndustríid 2: tlvldade11 industriais compatlvels rom o i;eu entorno e com os 
parometros da :,.ona, com potencial de gêmÇllo de lncõmodos de médio impacto; 
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Ili • indmiu-lttl 3, arlvldadcs lndusu1als com alto potencial de gen>çllo de, 
lndhn.odo;,, que geram rtsccos à s úde ou "º conforto da popula.ção ou que não são 
compatlvels com o fundonnmcmto das atividadm urbanas na maioria dos locals, e
que impllqu-,m na lil<áç.,o do, padrõm; ""pcdficos quanto às características dc
ocupaçã.o do lolc, de ace so. de loo:ill7.aç.lo,, de trafego, de serviços urbanos c
dlsposl.ç!lo dos ru · !duas gerado . 

IV - industrial. 4 ... condomínio e:n111n!sarinl: 4! o ár1Ya tcr["itorialn1:cnte dc:Hn1U:ada. 
afola à 111 .. talaçâo de .itividadus Industrial , com ··relais e d,• ervlç-os, de pequeno • 
n, d lo porte. i'ldmlnlstnda por uma socledi1de gestora de capitais privados. 
públlco.s ou miiotos l"t-'>lpon ··vel pelo lm~ral cumprimento da llc<>nça de 
o,xploração do condomlnlo Industrial, b@m «nno pelo c,onrrole e supervisão da.s 
atividades n<:la ex.en:ldas ainda pelo runclonamento e manutcnç3o das: 
in(raestn..aturas.,.. serviços e 11,stalações comuns.. 

V - lndustrla.l 5 - espoclnco: atlvldndc1< pecullar;,s cuia adequação à vizinhança 
dep •ndc de uma s ·•rl• de r,nore a •rem an;illsados pelo CONDUMA. após análl:su 
e parecei" de EIV pela Equipe Técnica Mtanlclpal, lndepend.ente de áre c:onstruJda. 

§ 1" Ficam e~tabelecldo , como rcrc n.cla ao porte dos cmpn,,mdlm.,nto_,; 
Industria.is. o:s scg111intcs valorr-.s: 

1 • pequeno pc.>rte: conslruç o ate: SOO· m• (quinhentos mctl°O.'i quadrados): 

li - mMlo 1><>rt ,, cons1.rução "nU"é 500 rn2 (qulnh,m1.os metros q.,..drndos) e 
Z.OOom• (dois mll metros quadr:,dos); 

Ili - gr"ande pane: construç o e·ncro de 2.000 m~ (dois mil met·l"0S qu. drados) e-
5,DOOm2 [cinco mll metros quadr-.idos); 

IV · escp<>c:lal: acima de S.000m1 (cinco mil metros q1.u1dr.1dos}. 

§ ZP No caso d e.> con.hmtos lndusu'.lals formando um condomlnlo inrngrado. a. 
cli1:1siflcação se:, dará pela :\rea lolal das c:onst'ru.11õos. 

CAPÍTULO VI 

DOZONBAMENTO 

Art. 1.4 O :t.o"""'ménlo da área urban do Munlclplo de São Jooo da Varjota - PI A 
subdi:vldldo n. __ sc:g:Liillt.C'.S zona:5 e sc:to~s: 

1- :tona llesldericlal 1, 2, 3; 
li • Zon de Urbanl~ção Consolidada 1 " 2 : 
Ili - Zona de Ocupação 0.-1.,,uada 1, :z 
IV• Zona E peclal de lnt,:,rosse So.:ial, 
V• Zona de Ocupaç-áo Intensiva: 
VI • Zona de Grandés Equlpamcnlo,a; 
VI • Zona ·Central: 
VII • Zona lnduo<lrlal l e, 2.: 
VIII• Zuna d,e lnAul!ncla Loglstlca 1 e 2; 
IX• Zona de Pre:,;c.>rvação Ambiental; 
X• Zona da APA do Pauaúna; 

XI • Zona da APA do Rio Verde: 
XII • Setor de Comércio "Serviços: 
XIII • Setor d<> Pmtcç o de Manancial Subu.r"rãnéo: 
XIV • Setor" de Valol"lz.l\ o do Patrimônio Cultural. 

§ 1• l\s ,mm,s e ~etore, ser-3o delln1llados pelo Séu pedml!'tro, deOnido por uma 
llnh:1 qué dc,verá percorrer- preferenclalménte lltnl[M flslM.$ como vias de, 
ciru.1li1çilo. logradouro públloos, acidentes natura is. d ivisas de lotes ou íalxas: 
paralela,- a determinadas vias,, eontadas a panlr da faixa de domínio ou da tC$tada 
do lote. 

§ 2 u l\16m das :ron definidas n1>ste artigo, compõe o z.onc m@nro dé uso do solo 
nnmlctpol os mananciais de lnten,sJl'e de proteção c·spcclal pani fins dc
ubusteclmenlo público, cuj°" pa1".1men-os silo deliuldo,i em IL,:lslaç,ões espcáOcas. 

§ 3 NJ. glebas ou lote forem que tiverem J)i'lrcttlas dentro de OZ (duas) ou mais 
?,<>nas, poderão ter n:,gtme urbanístlco regido por uma ónlca zona, a cnml"lo do 
Pod(!r &xccullvo. 

§ 4 2 As glcb..,. ou os lotes que tiverem parv,.,la1< dentro d 02 (du,u) ou mais zonas 
podel"\10 ler n,glml' nrbanlslico dlfen,nciadc.>, !>endo que para cada parcela 
cor-respondera u ,-.,glme da zon:1 ondo e1allvcr- lnscrlw:l, rom a condlçii.o de que 
estas glebas o/ou lotes sejam desmérnbmdos, r- !!peitando os parãmetros relatlvo.it 
ao lote mínimo cxlcldo para cada :,.,mi'l . 

§ 5° Para os casos do § 4;, do pl"e:,ent artigo em que a dimens o do lote a ser
d.,,.membrado seja Inferior às dimensões mlnlmas estabcJ~lda$ ne:i;;la Lei, scr.ã 
adotado para todo o lote os paràmctros e usos da 7,ona que abrnnge a maior parte 
deste lote. 

Art. IS A dcílntç,lo dos padlmetr<,5 urbanlsti1."Us de uso e ocnpaçllo do solo para 
cada zona e setor(: apresentada em lcxislaÇ"3o posterior. 

CAPÍTULO VII 

ZONAS Rl!:SlDENCIAlS 

Art. 16 As Zom1s Resld nclals ~o áreas com predomínio do m:o r-csldcnclul. 
·ubdivldid11s em três categorias confonnu a capacidade de supor1e das suas 
e-stn11u ras ambientais e da ln fra,.,strurnra 1o·ban11. resultando em diferentes 
densidade:;, e parãmetros de uso e ocupação do solo, classllkando-sc em: 

1 - Zona Residencial 1 • ZRl : !Ião áreas residenciais de b;iixa densidade, que 
permitem oomén:lo e servlçois vlcin11!s de bairTo cm setores esperlalm.énte 
Indicados nesta Lei; 

li • Zona Residencial 2 • ZR2: s.'lo área.'i com predomínio da uso r-esldenclal de 
média densidade, qu p nnltem atividades comunitárias, de comércio, 5ervlço e 
lndl.l!itrials compatíveis com o uso residencial; 

Ili - 'lona Resld,mclal 3 • ZR3: S" o ár.,as i;,om predomlnio de 11so residencial de alta 
densidade, que 1,crn1ttem nllvldades comunltfirlas., de comérdo, serviço e 
lndustfi,lis <.vmpat(vels com o uso resldendal .. 

CAPÍTULO VIU 

ZONAS DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA 

A"- 17 l\s Zona,s de Urbanluiç-.lo Consolidada corrC1<pondcm às lllrcas urbanas lá 
ocup:1.d:1s m1 p:irccl.1das, éujos terrenos estão localizados cm áreas com 
expressivos condiciommtc:s urbano,i e amblenb!s, subdividindo-se em: 

1 • Zona de Urbaniuçào Consolidada l • Z.lJCt : correspondem, às gJebas ou !ores da 
área urbana de Batelas. predominantemente resldendajs,, onde é permitindo 
atividades comunlt;\ria , de comércio e servis-o vicinal e de bairro compativels com 
o uso residencial e a,s ír.igllldadC$ do solo; 

li - Zona de Urbanização Cotlwlldada 2 • ZUCZ: correspondem a áreas residenciais 
ocupadas na Sede Municipal. cujo uso~ lncompativel com o entorno. 

§ 1a As Zonas de Urbanlzaçll.o Consolldada são consideradas prioritárias 1mr
roccbér açôe$ de s.1nc.imcnlo " ro..:upcr-<1çâo ilmbienta1. assim como progJ"llmas de
reassenramenlo d e familias que <>eu~>em áreas de fragillc:ladc socloambleni.tl. 

§ 2• Além de ob'--de1.-er ao disposto nesta Lei, todos os •m11reendlment0:!I: 
loc.Jli~dos m• ZUC1 dever.lo apn:scntar laudo geológico geotécnico p r, 

apravaç.'lo de nova5 constrnç·õcs. 

§ 311 A ZUCI deve ser objeto de estudo de ri-gularl:1.aç.'10 íundl:\ria, tendo cm vista 
Irregularidade das eidlOC".içlH,. e/ou terrenas localizados nessas áreas. 

§ 4" O estudo de regulart?.a.ç;'lo fundiária de que trai.t o § 3• deslc artigo, para 
ocupações e/ou emprccndinu:,ntos sllu;ulos em área de man:uu:-lal e/ou Área de 
Proteção l\mbl.e1m1I - I\PA dll'ller-l ser rcaUzado com a participação do Poder 
Exei.a"'UIIVo. 

CAPITULO IX 

ZONAS DE OCUPAÇÃO ORIENTADA 

Art. 18 As Zonas de Ocupação Orientada • ZOO corre:1;pondem às áreas urbanas; 
n.ão par«,,l,adas e/ou de baixa dens idade de ocupação, cujos tcrnmos estã<> 
loca lizado,; cm áreas com condJclonantcs urbanos e ambientais significativo~ 
sendo cla$SIH<:,ul11i. em: 

§ l O estudo de l'égulari:r.açilo íundlárla dever-A obedecer ao disposto nesta Lei, 
todos os en,prt!endlmemos localizado ·· na Zona de Ocupação Orientada deverão 
apre. e11tar laudo geológico gcoli:cnku para aprovação de novas construções. 

§ z~ Alé m de obedecer ao dlsp1)SIO nesta Lei. todos os empreendimentos 
localir,.ado-~ na ZOO deverão apre:.entar soluç.'lo ad.cquada de csgotamenro 
sanitário e laudo geológico geoté1;11íco conforme modelo é orientação da seCTCtarla 
munlclp· 1 c,ompetente para aprovação de novas consrruçôe 

CAPITUt.OX 

ZONAS RSP CIAIS 

A."- 19 Zona de Ocupa~o tnWn$IVll - ZOI: compr-ccnde as áreas voltadas às 
atlvldade1!: dé comércio. serv!lços, habitação, lazer e cultura. 



410

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII410

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

PR&F&l'JURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ.0 DA VARJOTA.PI 
CNrJ: •D1 .lt2.17aia001 ,07 

IIWI Slo Joi.o .....-. N"'170 • Cenlr'o • CEP M.61CMIOD 
TeMftlne: (88)Ml'l-007D 

E-il: pm....;ota,Clllg.aom.br 
No Joio da Villjota • PI 

Art 20 7.mm de Grandes Equipamentos• ZGE: área destinada i'.'I lmplantnç!lo de 
1;:rande~ equip:unent-os:,. como centro de cultura. espone. lazer. c:x1,oslç.ão e L"'Y·ento.s. 

Art 21 A Zona Especial de lnteress.e Social • ZfllS. ~ua~ Upoh;>l_{las, uso" e 
:par.lmeuos. foram definido pcl!:i l.el do Plimo Diretor Municipal. 

§ 1 " A ZEIS "" divide em Zona Especial de lnteres:se Social L (ZEIS 1). caracteri'.<a_dia 
pela presença d ocupações lrreuulare"' de bnlxa ronda; e Zon.a Espect.al de
lntercs:,;;e S0<.'tiil 2 (ZBIS 2}, âreas va1'ias ou s11butlll7.ados desttnod: '11.. 
pr1>domln:mten11mt"· à produção babltaclonal dv lntert.-sse soc:lal'. 

§ 2 A ZEIS •dellmlbdas nesta Lei •corrcspond,:,m /J ZEIS 2, CYjos. usos, parâmetros 
cun:s.trulivos e., cs:pc.~i.nL'aÇÕcs: cs:lão rogula:1n.cnt~ t1i'I 1..e, do Plan,o Direto..-· 
M.uniclp.11. 

CAPITULO XI 

~ONA CENTRAL 

Art. 22 A Zon.a C..n.tral • ZC corresponde, às ~roas com predominância de u.:os 
cnmercl:lls e de servl1,,-os, e pn:sença de lnl:, e trutura dcquada para promover o 
odensnm nro cons1rut1vo. si,ndo destinadas à dlv.,rslficação d" atividades e 
tipologhu• edUlclas, com1,atlblllzando rcsidt"l.nclas, c:o.murcio e serviços do média 
port:c. 

CAPITULO XII 

ZONA$ DE INPLUtNOA WGISTJCA 

Art. 23 As Z.oniJs de lnllul!ncla Loglstlca,;: o compo t s pelos ten-cmos próximos 
"º" grandes etKos rodovhírlos que Interceptam o Munlcfplo, com porenclal para 
instalação de 11tlvld:ides logfstl.cas, d, serviços e indústrias. 

Pílr.\grafo únh:-o. Os terrenos c.01n frente paro as rodovtas dever.ão re:speitllr o 
recuo :frontal de 1S,00 m (quinzo) melf'D" 11. pa.mr da faixa de domlnl.o, conforme 
leu.!slação federal, bem corno o.s acos:sos aos ter,renos dever!lo ser re:illzados 
lnfraes'll"utura non1latl7 ... ,da. 

CAPfTULOXUI 

ZONAS INDUSTRIAIS 
Art. Z4- A:- Zona~ lmtu,,ari,ils ~o áreas destinadas :i abrlg:11·, predominantemente, 
atividade:;. Industrial$ e de serviços de m;;d10" ç .ra11dv 1,orte. 

Parágrafo único. A apruvaÇiio dl? alvarâs para as atividades lndu=,trlal:i;; ou d,... 
,ierviços nesta 7.cm depende, obr·igu.torlamente, da existilneia de sistema de coleta 
e tratam.ento de eftu,mres Industriais (líquidos. s61ldos, ga1:osos), bem como dos. 
1,lonos e das medidas necessárias para adequação dos níveis de lmpactn aos; 

h1dl1;es da leglsla~ã1;1 ambiental pertinente. 

CAPITULO XIII 

ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL· ZPA 

Art. 25 As Zonas de P~cscrvação Amb!ent.-il · ZPA !<llo as área11 de.ninadas à 
conservação da vegetação, melhoria da qualidade ambiental e palsagJsttca, ,e, 

hnpla:i11tnç:ilo dP parqu~ e equlp:11nenl0$ coinunitâr!os. cum pollmcl;1I prtra o uso 
recreativo, e:-portivo e cu ltural, sendo p.:rmlssivel o uso residencial unlíamlllar 
x,stcnt'. 

CAPIT'Ul!.OXIU 

APA - ÁRRA DE! PROTl!ÇÃO AMBIENTAL 

Art. Z6 As Arcas de Proteç o Ambiental do Município de São João da Varjota -PI -
APA-RV, situadas dentro do pc,rlmetro urbano da Sede Urbana, - o 
regulamentadas., resp,ecUvami,nl.c!, pele, Decreto e Decreto e suas atuallzaçiles., além 
de lcçlslaçllo munlcip;II pr.,rtlriente. 

CAPÍTULO XIX 

SETORES 

Art. 27 s.,ton:s são áreas sobrcposros à:c zonas, obL•cfoc,:,ndo " pari'lmetros. 
urbanlsUcos, espedOcos que, por ""ª"' Càl'àct..nstlcas •especiais, exlg1Im 
pn_icec:llmentos especiais d.- aprovação de constniç-ilo ou Instalação dé atividades. 
ou mais restritivos de uso e oc:upaç o do solo. 

Art. 28 Ficam dl!-Hnidos o.• seguintes Setor-os: 

1 • S tor Comerd3 I " de Serviços • SCS: orresponde às áreas corn frente eom 
cxtcnsllo máx.lma de 100m (cern) metros. cujo objetivo e rc,;eber 
cmpr •1:n,Jimcntos voltado. ao com'-rcio e -e.-viço:; de pi;~1ucno e médio porte, com 
baixo ou nenhum impacto sobrc ;,s :wnas residenciais; 

li - s torde Valo rização do Patr m8nto Cullural • S8VJ\P: compr•ende a cdlflmç-.lo, 
o lote ou o conjunto urh.~no-arquítct<"míco cmn hitcressc de prcservaçilo do 
patrim,jniu hi~lúrk"o. artísticv. e i:ultural. tombados ou dassUkados no l nvcntãrio 
do Patrünõnio Municipa l ,;amo p<.•rt •nc • 111 •s ao EVAP. 

§ l" Os im pactos gerados pelo cmproentllmenlo comereiã l <m de si,rvlços, de que 
trata o indso I de:atc artigo, ser-Jo regulamemados mn Lei specltica. 

§ 2 Além de obedecer ao disposto ncsttt l.ei, tud(>S os é:tnprc,mdlrncntos 
luc.-iU?~~do~ no Setor de Protcçl\o do Ma nanc iais Subtcrnin os d •ver.lo n11resenrar 
soluçjjo adequada de esgotamento sanitário e laudo geológico g1.-otécnico, 
co nform • modelo e 1_1rien(;u;,io d,, scercrnrla nmnt cl1>al compe,tente. 

§ 3º Alvarás de fu ncionamento, reforma ou "díflc.-.ç-ao das cdlflcaçi~es ou lot~ 
1>erUmt-cnte~ ao SEVAP. ser.lo ron.s<'nlldos !lomcnte após a nálise e aprov, çJo 
1>e lo Conselho Mt•ni ip.~I d e Cult\,ra_ 

CAPITULO XX 

DA ZONA RURAL 

Art. 29 J\ Zona Rural • ZR: rorresponde à poFçilo do território municipal nao 
abrangido pelo perlmetro urbano. cujo objetivo í, abrigar. predomina11tcmentc, as 
atividades rurais e algumas ativldades de serviços e Indústrias, mmpativels com as 
caracter-isticas ambientais e de iníraestrutura e do território. 

§ l ~ lle a<.:<•rdo com o Ma,;rozoneamento do Municí11io de São João da VarJota • PI. a 
ZR é formada pela Macro uma de Produç o Rural. Macro zona de F.xpan~ão Urltana 
e parte d a Macro zona de Preservação Amhienl';ll. 

§ 2• As co11strnções, reformils e ampliações de edlflc3ções na 7.R deven'\o ser objelo 
de li 'fll' lamcnto pela Secretaria Munlclpal do Desenvolvimento Urbano, 
observando-se os paràmctros de uso e ocupaç-.io do solo dcnnidos nessa IA:i. scm 
pr •julzo da legisli1ção federal e stadual p rtlne nte ils APA. f 
§ 3 Nos casos em que os usos e parâmetros definidos para a 7.R !li! sobreponham à 
legislação estadual pertinente ,'Is APA, ser.lo aplicados aqueles de maior restrição. 

CAPITULO XXI 

DISPOSIÇÕES FIN•A.IS 

Art. 30 F.sta Lei não se aplica aos projetos e processos de parci:lamento, uso e 
OOJ.paçilo do solo um:1no que já e tiverem aprovados ou com anãllscs prévias co,n 
auloriz.m;Jo de protocolo e d1inl'm do prazo de YBlidade na AdminlstraçAo 
Munlc.fp.:,l 11a dara de sua pt1blicação, respeitados os pra2os de vigência dos 
rl!Sf>ecth1,,s alvm·ás e consultas previas. 

§ 1 Os a.lvar.is e projcloi,; de pan:clamcnto cuja Implantação. obra ou co11s1ruçàc. 
nâo lenha sido lnic:lad.a no prazo dé do s anos perderá o efeito. 

§ 29 As alterações a. serem lntrodu2.ldas nos pro/cios -, processo· n -arao sujeitas às 
1:xi,gêm:las desta 1.et 

Art. 31 0:i; prnjeto:s cm náJl~e pela Secretaria Munlclpal de Dcsenvolv'i mento 
Urbano e Melo Ambiente, protocolados anteriormente à data de vigência desta lei, 
dcvldamc1tte in lruidus com os documentos mlnimus exigidos, sel"'Jo avaliados: 
confonne parâmetros da leglslaçllo anterior. 

§ 1 Os projetos qu n:ceberen1 a autorização para protocolar t:crão prazo de 60 
(sessenta) dias p,ir.1 solicitar o alvar.i de <.-onstruç.ão, 

§ 2 • Os 11roj tos de condominio e loteamento ter.lo pm1.o d 120 (cento e vinte) 
dias litcls para .-cceber a autorização p:ir-,1 prot.oi;olar. 

Art. 32 As atividades potenclahnente poluidoras somcnt:e poder.lo se lns,talar no 
Município pôs a~,rovaçào dos órgãos municipais e estaduais re.sponsávois pelo 
lkenclamento ambiental. 

Art. 33 Flcarâ a cargo da Secrctann M\lnlclpa.l de Dc11envolvlmento Urbano e Melo 
Ambh:nlc ou ao Ôrn;\o Municipal c:ompetento o pc.-dldo de estudo.s amblent:'.lls e/ou 
HIV devido à niltun:za ou porte d as atividades desenvolvidas. 

Art. 3,411. Es.ta. Lei ent rara em vigor na data de sua publicação. 
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PR&FEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJDTA..PI 
CNPJ: 01 .a12.a1a,o001.01 

llWl Slo Joio...._, .r170 • C..Wo • CEP M.81CMIOCI 
T.a.tone: C•)Mfl.0070 

E-il: prnvarjota,CDjg.aom.br 
No Joio da Villrjota • PI 

GABINETE 00 PREFEITO OF. SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI, EM 04 DE ABRIL DE 

2019. 

I / ·, . /.' t,/J _, 
HÉtlÓ NERJ MENO GO 

Pr · felw São João da Varjota - PI 

Sancionada, numerada, registrada. publicada a presente Lei aos quatro dias 
do mês de abril de dois mil e dezenove. 

JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO 
Secretário de Administração e Planejamento 

PRUSTURA MUNICIPAL OE SÃO JOÃO 0A VARJOTA.pt 
CNPJ: 01.112.IJt/0001-07 

Rui llo Joio Bltis1a, tr170 • c.n1ro • CEP IU10-000 
TtltfoM: (lt)M71-0070 

Effllll: pllMlrjolaftlg.oom.br 
Slo Joio da Yatjm • PI 

LEI MUNICIPAL Nº 182/2019, DB 04 DE ABRIL DE 2019. 

Dlsp6e sobre a triação da Brigada de 
lndndJo do M1mlciplo de São Joio da 
VarJota · PI e dá outras provtdbdas. 

O Preíelto Municipal de Slo lolo da Varjollll • P.1, Sr. Hélio Nerl Mendes Rego, 
no uso de suas atrlbulçõcJ legais, fa:i: saber qu.e a CT!maro Munlclpal de Slo João da 
Varjota • PI oprova e ele sanciona e scgulnte Lei. a saber: 

Art. 1• Pica criada a Brigada de Incêndio do Munldplo de São João da Varjota. PI pa.ra 
otuar, complcmenlllr e subsidlarlamente, rias atividade11 típicas de prevenção e combate 
a Incêndio e medidas correlous, lnd11Slve no apolo às ~es de defesa cMI. 

§ 11 Parn cxerckio de suas atividades, a brigada munlclpal podem rolaborar ou atuar 
con)untamen1e com unidades ou frações do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos da 
União e do Estado ou de congêneres de Municípios vizinhos. 

§ 21 Nos casos de atuaç-Jo sub.sid i;íria, tendo integrantes seus como primeiros agentes a 
atuarem diante de evento crfUro, a brigada transferirá o c.iso pua autoridade ou agente 
do órgão competente que se apresente, .seja de bombeiros ou de defesa civil, prest.ande>
lhe todas as Informações e o apoio nccesdrio, e mantendo regil,tro circunstanciado a 
reS'peito, 

Art. 2• Para eíeito desta Lei são adotadas as definições da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), bem como as estipuladas por organismos intemadonals e 
nacionais de defesa dvll e combate a lncOndlos e regulannente seguidas pelos órgãos 
congê-neres e, em especial as seguintes: 

- brigada de lndndio: grupo constituído no ãmbllo do Munldplo e integrado por 
voluntár105,, para a eicecução, complementar e subsidiária. das atividades de prevenção 
e combate a Incêndios e medidas correlatas. inclusive de apolo às ações de defesa civil; 
li - defesa civil: conjunto de ações prevenUva$, de socorro, asslstenrlals e 
rt.-c:onslnltlvas destinadas a evitar ou mlnirnl:tar os dcsas1res. preservar o moral da 
população e restabelecer a normalidade soda!; 

Ili - mt.>dldas correlatas: as de busca, resgate, salvamento, primeiros SQCorrus 
cncamlnhamentu para atendimento médico de urgência. 

Art. J• A brigad;i de incêndio poderá at.u:ar em Munldplos llmltroíe11, mediante 
(-onv~nlo ou C:OiiS.óttio~ 

An. 4,11 Os volu111:lrlos poder.lo ser sel'Vldores ou fundomirios. mesmo tercelrlzado~. do 
um 01> mills 6rgllu,;, entidades ou e,np,esas, 1nlbllcos ou privadas. 

An. s• No :mmdlmento a slnl.stros em que ::ituem, em conjunto, qualquer contingente de 
brigada de volunt.'\rlos municipal e c;r Corpo de Bumbéírns Millr..ir ou órg.lo f~ral 011 

estadu;;rJ. de defesa clvll, a éOOr<len~ção e a dln,çi'l.o da,i • çéles caber.lo à corporaçlio 
federal ou estadual, confonne o caso. 

Parágn,ro l'.lnlClO. Nas hipóteses de :nu ç:lo con11111ta bri.Clld& de volumârkls municipal 
manter.1 a chefl;;i de 5\lils fraçõc,; , 

An. 6• O exercido d :itivldade de briga.dista voluntário municipal dependu de 
aprovaçilo em 1,.'Ul°$0 de rormaç.lo e de técid<1gem periódica, oonforme dispuserem as 
nonnas $upleme<nlarcs estiidlláls e municipais, cujas Instruções serão ministradas por 
Corpo de Bombeiros Mllltar, ou por empres:1 ou entidade que possua h.omolognção 
jUIII<> ar ,:$Sé ói-gar;,, 

An. 7• O hor.irio cumprido como bri.gadista voluntárl.o municipal ser.\ computado para 
tr;,dos o.s .,fc.,itos C(lmo c;argil horária, se exorcldo: 

- em situação real, m• área dr;, Muntdplo ou d.e, ourro Munldpio convenlado oti 
conwrciado: 
li - nas dependências de órgão públloo, entidade ou empre,a, ainda que a título de 
íorma~,ão. n,cicl:igem ou treln.-men10: 
Ili - em oulro local dur-antc o hur:1.11.o de trab:ilho, mediante 11.beraçjlo do 
empregador. 

Art. s• A rMdade de brlgadlsta voluntário munldpal nâo ~ra vlnrolo emprt.,;adclo, 
nem obrlg ção de natureza trabalhista, 1,revldenct:irla ou anm e é considerada serviço 
p\Íbllco reluv.irore. C$1 b,)lt.'éendo presunção de idoneld.tdo moral. be1n como 
preíer<lncla, em. Igualdade de condições, nas licitações e concursos pllbllcos. 

Art. ~ A brigada municlp(II poderá receber, para aplkação exclusiva na execução de 
sua,s atividades. alt?m de recurso.s oriundos de dotações orçamentãrin, também 
doaçéles, legados, subsidias e subvenções pl'.ibllcaJI de qualquer e:síera. çovemamenr..tl. 
-ou de '-'lltldades e empresas de nature:ta privada ou, ainda.. de governo, empresa ou 
""tidade L'!itran1:.,1ra. Hcando éS$4!5 reairso,; ,.ujéltos à flsc11Uzaçdo prvvista na hlg!slafl 
cs:pecsinca. 

Art. 10. É a.<1Csegurado ao brig;tdista voluntârio munlclpal: 

- ettulpamentos de prot~o e uniforme especial a C1(J)ensas; 
li - reciclagem pcriódiça. 

P11rá1M1fo único. Pode ser estipulado, em íavor dos brlg,adlsb!I voluntários, seguro de 
vida om CJrtlflO, por lnlciatlV3 dl.! terceiro:.. 

Art. 11. Cabe ao Corpo de Bombelro11 fixar os •·1u-rkulos para 0$ i;ursos de forn1aç,'io e 

~(lda,gem e aprovar os unlfonnes dos brlgadlstas vohrnl.:írios, sendo vedada qualquer 
semelhança com os f.trdamcnlos militares. 

Art. 12. Os Munlclplos poderão cel.ebrar convtinlos com o Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Piaul. Sl!m JJl'lljuízo de sua.< a.utonomias, para ai.sistênl:'LII técnica aos 
brlgadlstas volllntártos. 

An. 13. Os caso!! omissos e contenciosos ::IL"tm:a da apU.1:'açllo desta l.cl serão resolvldos: 
pela Coordem1dorlil Munlclpal de Deresa Civil [COMDEC). 

Art. t ♦• O coordenador da Brigada de Incêndio Municipal e 0$ demais brlgadistas 
voluntários serii.o deslgnad.us por meio de Portaria Municipal, a ser L"lCped lda pelo Chefe
do Poder Executivo Munlclpal. 

Art. JS. Esta Lei cnlrara em vigor na data de sua publicação. 

C.ABINll"fE DO PREFEITO OE SÃO JOÃO DA VARJOTA- Pl, F.M 04 Dl! ABRIL DE 2019. 

, , ~ -/71 ·'iU/ " it/1/ 
H!UÕNERI MBND~ · . . 

Prefelm SIio lo:lo da Varjol.l - PI 

Sandon da, numerada, reglslrada, publicada a presente Lei ao quatro dias do 
mi:s de abril de dois mll e dozcnovc. 

IOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO 
Secretário de Administração e Planejamento 
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IIRWIITURA IIUNICIML DI IÃO JoAO DA VWOTMt 
CNPJ: 01.t1U7M001.o7 

lllul Uo Joio ..... tr17D -c.mro- CIP MJ.10.000 
T_,.; (lt)M7M070 1.-1,.,.,,........, 
lloJolD•Ylljltl•PI 

DECRETO N1 07 /2019, DE 03 D1E ABRIL DE 2019. 

Ditp6e sobN o Proarama de F.dutaçlo 
Ambiental para o corrente aao • lnstf bd o 
Centro de ldUClflo Ambiental de Sio tolo da 
Varlota - PI, e cü ouiru pnmdhdas". 

O Excelentisslmo Sellhot HIUO NERI NENDBS RIGO, Prefeito M1111ldpal de São João
da Varjota/Pl no iuo de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orglnk:a Municipal; 

CONSll>ERANDO a Lei Municipal 178/ZO!CJ, que di.spõe sobre a PoUtica Munldpal de 
Meto Am.blente do Munldplo de São Joio da Var!ota -PI e d.\ outras providlncias. 

DECRETA: 

Art. 11, Fica aprovado o Programa Munlclpa.l de Educação Ambiental de 2019, cujo 
obJetivo é descrever as atividades pedagôgicas em andamento e orientar outras que 
d.everâo ser Implantadas no perfodo. 

Art. 2', Incumbe à Secrmrla Mianldpal de Educação, em conjunto com a Seaetaria 
Mwildpal de Administração, Implementar o Prognma de Educação Anmlental de 2019. 

Art. Jt. Fica Instituído o Centro de Educação Ambiental de São João da Varjota • PI, 
destinado a integrar e coordenar os programas, projetos e a~s ambientais do 
Munldplo, estimulando e dese1wolvendo o pleno exercido da cidadania por meio da 
Educação Ambiental com base em premissas de su.stentablUdade s.odoamblental, 

Paripafo 6nlco, O Centro de Educaçà0 Ambiental de São João da Vartota • PI ampará, 
provisoriamente, o prédio locall7ado na Prefeitura deste Munldpio. 

Art. 4', Fica estabelKkb um11 equipe multidisciplinar riesponsã~I pela gestio do 
Programa de Educação Ambiental de 2019 e pela conslnlçio conjunta e Implementação 
do projeto polltlco-pedag6glco e das atividades pedagógicas do Centro de Educação 
Ambiental de São João da Varjota - PI, subordinada à Secretaria Munlclpal de. E-duca~o. 
com membros a serem lndlcadQs posteriormente. 

Art. $1• As. despesas decorrentes da apllcaçlo deste decreto correrão por conta de 
dollçõts ron5ipadas no orçJmento munidpal vigente, suplementadas se necessário. 

Art. &•. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições effl CORtrirlo, 

Gablaetedo Prefetto Munldpal de São Joao da Varjota/PL em 103 de abrlJ de Z019. 

Prefeito Municipal de São João da Varjota/Pl 

PMnffllM MUNlaML DI Mo IOAIJ DA~ 
CNN: ot.t1U7MI01,0J 

1111111 UO.lolo ....... IPl71 •Clào•CatlUIOG 
illllflnc(ll)M7MG70 

5fillit p!IM!jrl Ili,_..., .............. ,. 
EXTRATO DE CONTRA10 

CONTRATAl'ffE: MUNI IODE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI. CNPJ nº0l.612.676/0001-
07, 

CONTllATADO: CARLOS Wll.SON LEAL, CPF n" &60.362.193-20 

OBJETO: FAClLITADORSOCIAL DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PETI 

LOTAÇÃO: PREFEm.JRA 

VALOR MENSAL~ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OffO REAIS) 

ESPK1E DE CONTRATO; POR PRAZO DETHRMINADO 

VALIDADE: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

NATt/R.IU: J'UlÚDrco.ADMOOSTII.A TIVA 

nJNDAMENTO LEGAL: ART. 37, D(. DA CF/1981. 

FONTE DE Rf.CURSO: FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNJCIPIOS), E OUTROS 
.RECURSOS. 

EXTRATO DE C01 'fRA O 

CONTRATANTE: Ptcfc:inn MUIÜdpel de SIC> Joào du Vruju • PI. 

CNPI _. Ol.612.676/0001-07. 

CONTRATADO: Maria Oneide Holanda da Sim 

Cffn9177.569.94 -53 

V ALOlt MENSAL: R$ 1.291,00(wn mil e: dmallas e oovcnta o it ruis) 

VALIDADE DO ONTRATO: De li de Fewmro de 2019 11 18 de Julho de 2019' 

Slo leio da Varjoca- Pi, 11 de Fevereiro de 2019_ 
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~IUICW'M.DelAoJOiloDAVM.ICW.Yl1 
CIIN: M.t1U71iW11,0J 

............ .....,...,n.o....-weu1 .. -=191)N1M111 
1141111: ,--,111.,,-., 
... .,....v.i-.111 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: MUNlcf PIO OE SÃO JOÃO DA VARJOTA· PI, CNPJ nt 01,6U.676/0001-07. 

CON'mATADO: RONILSA MARIA SILVA DE SOUSA, CPF nª 03S.276.913--08. 

OBIE'TO. FACIUTAOORA SOCIAL DE BALÉ LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNJCIPAL DF.. 
ASSJsttNCIA SOCIAL. 

VALOR MENSAL: RS 99U)0(NOVBCENTO E NOVENTA E OllO REAIS) 

~PÉCIE DE CONTRATO: POR PRAZO DETERMINADO 

VALIDADE: li DE DFZE:MBRO DE 2019 

NA TIJIU'.ZA: JURIDICO-ADMINISTRATIV A 

flJNDAMENTO UGAL: ART. 37, IX, DA CF/198&. 

FONTE DE RICURSO: SCfV (SERVIÇO DE CONVMNCIA E FORTALECIMENTO DE 
viNCULOS) 

HÉLIO NERI MEN 
PrfflftoSloJolodav.,o.Pi 

EXTRATO DE CO 

019. 

CONl'IL\TANTF.: ~dtura Municipal d. Slo IOio da atjtlllt- (. 

CNPi.-ou12.61 1oocn-o1. 

CDIDATADO:S.....0..-

a, 'li' 196.090.263-20 

OIIJE'IO: Coordenadora da Samd 

VALOll IONSAL: RS 1.291.00(mn mil•--- ç !IIDV«III oilo n:m) 

V.AJJDANDOCON'TllÃTO: De lldeFew:rcirodc2019a llddUlbodeJOl9 

IOltnD&UCURSO: Res-do FUNDEB eúúlrOI recunotpt6priol. 

S1o Joio da Varjola- PJ, 11 de FcMftiro de 2019-

...... mntA IMINICIML .. aAG .tOlO DA~ 
CNPJ: ot .... z.17'1111101.0, 

................. N"f78•0..0-GlaPM.f'lt-000 
,....._: l">M71-0070 

.__.: ,-nwta •••--......... ._.PI 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Munici]lll de Slo Joio da Varjoca- PI, 

CNPJ n' 0l.612.676/0001-07. 

CONTRATADO: E~la Dlnla de Lima 

CPF nº 944.433.433·34 

OBJETO: Diretora da EscoJa Awlo Selem PovOldo Pio Jx. 

VALOR MENSAL: llS 1.298,00(1111 mil e dLIZlmllJS e ~• e olo rem) 

VALIDADE DO CONTRATO: De 18 de Fevereiro·de2019a lldeJwbode 2019 

roNTE DE RECURSO: Repmes do FUNDEB e olllroS rec::unos pr6prioe. 

S&o Joio da Vmjota. PI, 18 de Fevereiro de 2019 .. 

l'lltll'IIITUltA IIIUNICIPIIU. DII 8A.o JQÃO DA YAIUOTllW'I 
CNN: 01 .. 1:t.117-41' 

lllua ... .,.._ ........ N"17D • 0enlro -ClaPMA1CMIOO 
.....,..: (W,a4n-oe70 

a.m.11: PfflvarJ•hOl1 -a 
... J ..... ,,.,... .... 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Pn:fcitwa Muni ipal de Slo Joio da Vlljoia- PI, 

CNPJnº0l .612.67610001-07. 

CONTRATADO: Fnmci,ca Lustrosa de Lima. 

CPF n• 917.72S.083-49. 

OBJETO: Professora Substituta da Escola José Carlos Dantas Barbosa 

VALOR MENSAL: RS 998,00 (NOVECENTOS E OVBNT A E OITO REAIS) 

VALIDADE DO CONTRATO: De 18 de Fevcrciro de 2019 a 17 de Julho de 2019 

FONTE DE RECURSO: Repasses do FUNDES e outros ~unos propri.os. 

Slo Joio da Vaóota- PI, 18 de Fevereiro de 2-019. 
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.....am,u.MUNICIML DI IAO JOIO DA v.uuoT....,. 
CM"J: 01;t1UTII0001-07 

11111M Uo Joio......, ,,....70 . o.i,iiro • ca:, M.f10-000 ,_.._,e•~ _ ... ,..,..,.....,_ 
Uo.JoloNv.jCllll•ll'I 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 0A VARJOTA-- P~ CNPJ n9 Ot.612.676/0001..07. 

CONTRATADO: HAMA YANA PATRICIA BRUNO FEliAZ FERREIRA, CPF nP 042.S47.71347. 

OBJETO: NUTRICIONISTA WTAÇÀO: SECRETAJl.lA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR 
M.E.NSAL RS 1.300,00 (HUM MIL E TREl.ENTOS REAJS) 

ESl'tell DE CONTRA TO: POR PRAZO DETERMINADO 

VALIDADE: 04 DE FEVEREIRODE2019A 17 JULHO DE 2019 

NATUUZ,\: JURÍDICO-ADMINISTRA rrv A 

FUNDAME['(l10 LEGAL: ART. 37, IX. DA CF/19&8. 

FONTE DE RICURSO: PNAE, ICMS, FPM, RPM, FJOU RECURSOS PRÔPRJOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Slo.loão daVar~. 04de Fevereiro de 2019. 

Pll.,.,,,,IIA IIIUNIOIPAL DI aAo J0Ao DA~ 
CfPJ: D1.ltUTIICIOOt.a7 

Rua No Joio llallsta. wt70-CeMO-OPIU1IMIIO 
TetefoM: (ll)M71-00TO 

S-l:pnm1rtollOll.-....llf 
........... v.q.sa.,t 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SloJoloda Varjoca-PI, 

CNPJ nºOl.612.676/0001-07. 

CONTRATADO: Herden:inaria Marques Dantas 

CPP n• °037. 73SJ43-4S. 

OBJETO: Monitora de Õnibus, da cidade ao Povoado Jaclls ida e volta. 

VALOR MENSAL: RS 991.00 (novecentos e novenla e oito reais) 

VALIDADE DO CONTRATO: De 25 de Fevmiro 2019 a 12 de Julho de 20,19 

FONTE DE RECURSO: Repasses do FUNDEB e outros recursos próprios. 

Slo Joio da Varjota- PI, 2S de Fevereiro de 2019. 

Prefeito Municí~ 

W&IUIIA•INIOlfM.N IAO.IGAODA......,.... 
cie..,101.&1:1.&TMN1.., 

.................. ...,70.oecw. .............. 
~~ ......... ..,., ---.......... _,_ .... 

EX'l'llATO DE CONTRATO 

<XJNTRATAN'J'E: Pmâtun. Municipal de Slo .leio da Varjola- PI. 

CNP.I •• Ol.612.676/0001-07. 

CONTRATADO: IVIININ l..ullllla 

cn ri' 725.157.753-49 

VALOR MENSAL: RS 1.291,00(mn mil• .__e """1'aâ e oilo ._.) 

V AUDADI! DO CONTRATO: Do li ele ~ de 2019a li de Julho de 2019 

JONTE DI RECURSO: R.c:pmesdo FUNDEB eouam.....,. pr6pioa. 

Slo Joio da Vadola • PI, 11 de Fevereiro de 2019. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CON'I1lA T ANm: ~einn Mvnicipal de Slo Joio da Valjoca- PI, 

CNPJ n-0l.612.676/0001-07. 

CONTRATADO: lulc:iclma Matim Lche 

CPF n- 653.423.723-72. 

OBJETO: Profeacn Subltitu1a wDclade Exolar Allno Beleza no Povoado Pio lx 

yALOR MENSAL: 115991.00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) 

VALIDADE DO CONTRATO: De li de Fevereiro de 2019 a 17 de Julho de 2019 

FONTE DB RECURSO: ltcs-do FUNDEB e OUb'OI l'CICUl'IOI próprioL 

S1o Joio da Vajasa • PI, li de Fcverei?O de 2019. 
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IX'J'U'l'O DE CONTRATO 

CON'l'RATAN'l'E: Prefeitma Muaicipll de Slo Joio da Varj.., PI. 

CNP.I .-ol.612.676/0001-0'1. 

CONTRATADO: Maria Edlla .. Salo .,.._ 

cn _. 004.73l.3S;. 79 

OIIIElo. Profmora Conlnlllda20lls __. 111 acola Alano Bem• Pvftllilo Pio lx. 

VALOR MINSAL: RS 1.291,811(• mo•---- 1 IIIMIIII e••> 
V AL1DAD1 DO CONTRATO: De 11 de Pevaelm de 2019 a 18 de Julho de 2019 
~-

ft>NDDIUCIJRSO: R.-doFUNDEBeomusll!lllUDlllpmprim. 

Slo Joio clla V.:jc,ea- Pl, li de Fevereiro de 2019. 

IX'l'RATO D COm-llA TO 

CONTRAI AN'm: Prd:llllm Mimclpil dlD Sla J• da V■rjlllit- PL 

CNPJ lf01.6l2.67UOOOl.o?. 

CPPlf917.lll.96.3-S3 

OBlE1'0: ZELAOORA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA ••clelle Mumc(po, 

VALOllMENSAL:9S4,00~1a.aqum11cqialron:a' ) 

VALIDADE DOCOl'fFRATO: De li dl lleYeniim ck2019117 d.Julho dl 2019 

FON11! DE RECURSO: ~do FUNDE8 e OílUOI f0Clll'U própiol. 

1 ' 1 v,;;,,A/ '< 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SER.RA 

GABINETE DO PREFEITO 

Portaria n" 057, 26 de março de 2019. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA. ÊSlado do Piauí, no 

uso das atribuições que lhe são oonferldas e observando as decisões do Conselhc 

Municipal de Saúde, 

RESOLVE; 

An. 1• • Fica convocada a VII Conferência Municipal de Saúde de São João da 

Semi, conforme determinação legal do DeCl'8to do Prefeito Municipal. 

Art. 2" · A VII Conferência Municipal de Saúde será presidida pela Secretária 

Municipal de Saúde, de São Joao da Sena.PI e na ausênoia pelo Coordenador Geral 

da Conferência. 

Art. 3" - A Conferência será tealiz:ada na Câmara Municipal de São João da 

Serra. 

Art 4° - A conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará 

J)Of" todas as atividades de sua execução. 

Art. So - A oomissã.o Organizadora terá a seguinte composição: 

Presidente: Joã.o Lima Rocha 

Coordenador Geral: Thamyres Cardoso Vieira 

Coordenadores Adjuntos: Maria Jucileide Alves 

Secnrtirla Exacutlva: Jsabella Bandeira Lustosa Elval! 

Tesoureira: Maria da Conceição Santiago Almeida 

Secretarla de Credenciamento: Gessyca Aparecida da Silva Gomes 

Secnttaria da Divulgação a Comunlç.iiçlo: Lianderson Teixeira Sezerra 

Relat.or Geral: Conceição de Maria Peres Andrade 

.Art. 6º· As dive.-sas subdivisões da referida Comissão terão as seguintes funções: 

Coordenador Geral: a.ssumlr responsabilidade oficial pela Conferêncie, assinar 

documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros 

sobre a realização da mesma. 

Coordenado"" Adjuntos: Avl<ilierêo o OOOl'deoador gerei e &e responsabllizar!lo 

pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização. alimentsção. 

hospedagem e locomoção dos palestrantes, e suporte necessário a organização antes 

e durante a real ização do evento. 

Secretária E,cecutlva: Encaminhar a.s solicitações das diversas subseções,. 

comprar material, providenciar recursos para o f1,Jncionamento daslas subsaç6as e 

aoompenhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral. 

Tesouralra: Ordenar a receita e as despesas da Conte,..nc:ia .. 

Secretaria de Credenciamento: Responsabilizar•sa-á pelo cntde.nciamento dos 

delegados da Conferência e ficará à disposição até o dia 

Secretaria da Divulga.ç,llo a Comunicação: Encarregar-se-á de diw,gar a 

conferência, dar entrevls1as nas rádios e apoiar os palestrantes e demais pal'tieipante:s; 

na epl'BSBntação e diw(gação de informações durante a Conterêncle. 

Relator Geral: Elaborar documentos, Ofícios convocando palestrantes, 

convidados, e delegados da oonferêneia, e elaborar o relatório final da confer6neia . 

Art. 7" - Os delegados e $81.JS suplente<S serão indicad0S e apresentados através de 
oficio expedido pelas seguintes instituições: 

a. Comunidades da Zona urbana ou rural do município: 01(um) delegado e 01 (um) 

suplente, medrante oficio expedldo pela as.sociação comunitária respectiva; 

b. Associações civis não oomBTCiais com sede no município: 01(um) delegado e 0 1 

(um) :e.uplente, mediante oficio expedido pela instituição; 

c. Instituições de ensino públicas e pôvadas oom sed.e em São João da $,erra ; 

01 (um) delegado e 01 (um) suplente, mediante oficio expedido pela Instituição: 

d. Instituições teligiosas com sede no munic/pio: 01(um) delegado e 01 (um) 

suplente, medienle oficio expedido pel.a fnstllulção: 

e . lnstl!u lç&ls/6rgãos p0bllcos federaii., estaduais ou municipais com sede no 

Município: 01(um) delegado e 01 (um) suplente, mediante oficio expedido pela 

instituiçllolórgAo; 
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(Continua na próxima página)

ESTAl>O DO PIAUÍ 
PREfEITIJAA MtiNJCl'AL OE SÃO JOÃO OA stRAA 

tn""lODr OONIIIAlOnl IXM/2019/PRG 

Pl'I.EGÃO PllESENCIAL .. OO<lnlll.9. CONTl!AfANTt: Prefeituro Municipal de SJo J•o.lo di Serri .i>I. CONTflATAl>A: LG 
CA.RVAL O &CIO. LTOA. CNPJ: OG.G1~1·3S. OMTO: AQuisiçfo d: ,eems búieas. rotm:. 00 Rl:CURSO; Orçamemc 
Geral do Munk:ipilo no exerddo 201~ VALOR TOTAi! R$ 48..75().00 (quilrenu e oito mll e :seteeent~ e clnqueota. reais)~ 
VIGt NCIA: 12 (doze} mues, podendo •••d• ""' pro,r~o no, tmno, d• ler,i,liç!o •IP.<!flh! • . ASSI nJRA: 03/04/2019. 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEm.JRA MUNICIPAL IDE SÃO JOÃO DA SERRA 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 004 DE 28 DE MARÇO DE 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA-PI, de acorde 

com as atribuíções legais que lhe oonfere a lei Orgânica do Município. 

DECRETA: 

Artrgo 1°-A Conferência Munrcipal de Saúde ê o fórum máximo de deliberação 

da Po'lítica de Saúde conforme dispõem a Lei Federal 8.142/90. 

Artigo 2º- Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, fica convocada 

a Vilº Conferência de Saúde do Municipío para o dia 10 de Abril de 2019. 

Artigo 3°- O tema central da Conferência será, "DEMOCRACIA E SAÚDE: desaRos 

da consolldação de saúde como direito" 

Artigo 4°- A Conferência de Saúde será realizada no Auditório da Câmara 

Municipal dos Vereadores, localizada na Av. Presidente Médici. 

Artigo 5°- A Conferencia será presidida pela Secretaria Municipal de Saúde e 

ooordenada pela secretaria Municipal de Saúde. 

Artigo 6°- As normas de organização e funcionamento da Conferência, serão 

expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Munici1pal de Saúde a 

publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

São João da Serra-PI, 28 de Março de 2019. 

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA FRONTEIRA-PI 
EXTRATO DO CONTRATO 

1 • Termo Aditivo. Pregão Presencial n. 004/2019. Contratante: O Mwiicípio 
de ão João da Fronteira Contratado: L P TABO COMB TÍVEi -
CNJP/MF sob o nº 20.130.997/0001-0l. Objeto: Recomposição dos va1ores 

licitados de fonna a manter o equilíbrio econômico financeiro da 
CONTRATAD , com a alteração do valor unitário do Diesel 10, DieseJ 
S500 e Gasolina Comum, respectivamente, para R$ 3,879, RS 3,859 e ru; 
4,649. Recursos: Orçamento Geral Assinatura: 28/03/2019. 

São João da Fronteira (PI), 28 de março de 2019. 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA•PI 
EXTRATO CONTRATO 

Pregão no 003/2019. CONTRATANTE: Prefei tura Municipal de São João da 
Fronteira - PiauL CONTRATADA: 1 C Ll MENDES, CNPJ n. 10.985.550/0001-
60. OBJETO: Aquisição de consultório odontológico. RECURSOS: Orçamento 
Gera l-MS. VALOR: R$ R$ 17.829,96, relat ivos aos it ens 3, 6, 10, 11 e 
13. ASSINATURA: 27/03/2019. VIGÊNCIA: 12 meses. 

Pregão no 003/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sã,o João da 
Fronteira - Piauí. CONTRATADA: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
TOS LTDA, ONPJ n. 19.086.670/0001-09. OBJETO: Aqu isição de consultório 
odontológico. RECURSOS: Orçamento Gera l-MS. VALOR: R$ 11.910,58, rela
t ivos aos itens 2, 4, 7 e 12. ASSINATURA:27/03/2019. VIGtNCIA: 12 meses. 

São João da Fronteira (PI), 27 de março de 2019. 
Prefeito Municipal 

PRl!fllffllllA MUMICIPAL Ili! SÃO JOÃO DA ~"RONTl!IRA , PI 
C08f;UIO MUNlCIPALDE m:n:sA DOII DIIIEITOI DA CIUAl(ÇA IDO 

.I.IJOl.l:IICfflTE • CMIICAl!UF 
JruA; 18 Dlllll!2J:MIIRO s.H -C'l!Hll!O- SÃóJCJ.l.0 1.lAflU'INn!IRA-PI 

CEI': 64.20.«0 cm., Ool6 <)S J 2l-lll9 
Einoil, CmdouJn •~ --

EDITAL DE COJ\o"VOCAÇÃO - CMDCA/SJF N- 0001/l019 
ELEIÇÕES tJNlFlCADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

A PRESIDENTE DO CON ELBO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, no uso da. 
atribuição que 1bc é conferida pd11 Lei MUJJK:ipil nº 149/2015 e pela Resoluçlo CMDCAISIF 
n' 0002/2019, toma pwlico o presente El>lTAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de 
E!licotha cm DabL Unifk11d.a para mc:mbrw do Conselho Tutelar pua o quadrienio 2020/202.4, 
aprovado pe]a RcsollJÇlo CMOCNSJF nº 000112019 do CMDCA. 

1, DO P'ROCESSO DE ESCOLHA: 
l .l, O Proocsso de E!licolha cm Data Ullilicada é disciplinado pela Lei n• 8.()69190 {Estatuto
da Crilll'IÇI e do Adolescente). Resolução n' 170/101 S do Conselho ational dos Direiws da. 
Cri~ e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei Mllllicipal rf 149/201S e pel.a. 
Resolução CMOCNSJF n• 0002/2019 do Coaselho Mwricipal dos Diieitos oo Críança e do
Adolescc:11.tc de Slo João da Fronleira, sendo realil.lldo sob II n:spomabilidadc dl:stc e· 
fisçalizaçi.o do Ministério Público; 
1.2. Os membros do Conselho Tutelar leal serio escolhidos mediante o sufrágio llllivcrsal, 
direto, seCJeto e facultalivo dos eleitores do muni.cipio, em data de 06 d.e ouhlllro de 1019, 
sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocomdo em data dil! 10 de joeiro 
de202t; 
J ,3. Assim scodo, como forma de dar ini.cio, rt,gul.amentar e ampla visibilidade ao Proces.w de, 
Escolha em Data Unificada pai. membros do Conselho Tutelar para o quatri!nio 2020/2024, 
tom■ p6bUco o presente F.dital, nos seguintc:s tr:nnos: 

2. DO CO SUIIO TUTELAR.: 
2.1. O Conselho Tutelar é 6rglo perman:nte e autônomo, nlo jurisdicional, eocarrepdo pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 11.dolesi;ente, sendo
composto por o,s (ciDCO) membros, escolhidos pela comunidade leal para mandato de 04-
(qwttro) anos., permitida OI {uma), reconduçlo, mediante novo processo de escolhi em 
igualdade de escolha com os demais pmendente5: 
2.2. cabe aos membros do Conselb.o Tutehir, 11gí:ndo de forma co.legiada, o e,cerclcio das
atribuiç&s contidas nos art. 18-B, par. úni<:ol , 90, Pº, inciso D. 95. 131, 136,. 191 e 194, 
todos da Lei n• 8.069/90, obseJWdos os devere$ e ~ es1abelecidos por este DipJorna,. 
assim como pela Lei Mllllicipil n• 149/2015; 
2.3. O presente PltJcesso de F.scolha dos mem.bros do Canse.lho TutelllJ' do Municlpio de Slo, 
Joio da Fronteira visa p!Cenchcr as 05 (cinco) vagas existentes o colegiado, assim como pera. 
seus respectivos suplentes: 
2.4. Por força do disposto no art. S". iocoo ll. da Rei;olução Tf' 17012014. do CONANDA. a. 
candir.lmura deverá ser individual. não sendo admitida~ composição de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
CONSELHO TUTELAR.: 
3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei n• 8.069/90, e do ut. 23, da Lei Munícipal n°' 
149/201S, os candidalos a membro do Coil!IClho Tutelar devem preeo:her, cwnulativamcnlc,. 
os seguintes reqwsikJ's: 
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(Continua na próxima página)

l'llllnID\JRA MUNICIWIL llti SÃO JOÃO llA l'RONT1jlRA . PI 
CUNlil:&:Ufo MUNlt."VlU. DE.: llDDA DQl!I DUQITOIJ DA au e;..\ .1 DO 

AlJOLt,;(:IJ<H. CMDCAISIF 
RUA, 1$ 00 OllZ.1MIRtl M< • (.'llNlfCO • SÃO JOÃO°" t"RONTillRA-1"1 

CEI', 6410-QW <.'lil.a- 91Jll-lll9 
E--1,~jn•~--

3.1.l. Rccooru,cida idoneidade moral (coroprovada pel&S o-cnidlles ncptivas crimi"nais, da, 
Ju.'ltiça Federal, Eleitora.1 e Esladwt..l); 
3.J.:Z. Idade superior a 21 (viole e um) llJIOl9; 
3.1.3. Residir no municlpio 1,4\ mais de OI (um) ano: 
3.1,4.. E.,nar no go:u, d os di~{IO politicos; 
3,l A TeT c,onc.hddo <m5ino mtdio; 
3,1,6. Ter aprovac;lo cm avnlia,;Go com questões de mollipla escolha. de~ ellmlnatõri(). 
referente ao conhccimc,n1D do Estatuto da Criança " do Adol-te e <JUt .. s -bck:cidm cm 
n::solução pertinente, c:om nota pen. aprovaç&o igua,t ou &uperior a 7 .0 (sete). elaborada e 
aplicada !!'Oba resi,,:msabilidade da comisslo especial pR:Vi- no item 11 deste Edital; 
3,1.7. Ter, oo mlnimo. OI (um) &DO de ~ia nas área$ da promoçlk), ~ e defesa 
do,, di""ito• da criança e do adolc,ecnte, comprovada atrwv~ de déclanç&ó cmi1ida por 
entidades govomamcntais e 010 ao~WA devidamcnt<: rcgiotradas no Conselho, 
Munici"pel de Dofesa dos Di.rcitos da Crim,ça e do Adolc:sc,cntc deste municlpt'o; 
3.2. O preenchimento do:. requi,itm, lcc:ai• d<:ve ..,,- dicmon51mdo no ato da cand,datun,. 

•• DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO, 
4, 1. O& membl'O<! do Co115elho Tutelar ""-en:Crilo .....,. atividades cm regime de ck>di~ 
é!><c.l,aiva, durante o horário pn,visto no art. 38 da Lei M_w,i_cjpal n• "491201S piU'à o, 
funcionamento do órslo, Stern prejui:ro do ateDdi mento em rq:imc de planllloloob ..... viso. 
assim como da realizaçlo de outras dill~ela e l&td"u .ínercnt~ ao órgio; 
4 ,2. O valor do Yencirn•mto é de um alâ.-i.o mínimo, <:onfmmc pn,visro DO dísposto do art. 42 
dal.ciMuni.cipalnº 1491'20i!ldc l:idê ■brilde201!i; 
4,3. Se clcito paR intcgn.r o Coruc,lho Tutelar o sc:rvidor mu.nicip&I. podm optar entte o valor 
da rcmunen,ção do C8I8" dic CoruJclhciro ou o vaJor de seucs "éliCÍD'.lentO<S. lictmdo-.lhc, 
pn.ntidos: 
4.3.1. O retomo ao cargo, emprego ou função que exercia. &.'JSim que findo o IW!t1 mandato; 
4..3.2. Contagem, do li:,rnpo de s,:rviço plft todo$ O$ .,f.,ilo, l_,ga.fcs, CXoeto pi,.-;, pvn,~ por 
m.crccimcnto. 

5. D ATIUBUIÇ()ES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TtlTELA:R: 
5.1. Compete, ao Con,..,l.ho ·rutelar e,um:cr aa 11tnbuiç&,; oonslllntc, da Lei Fcclieral n"' 
8,069/90 (EslBhrto da Cri11Dça e do Adolcsocente), obodecendo - prinçlpiO<J da adminis1nf.;Oo, 
pública, oonfom-e o disp<»IO no llrt. 3 7 da Conslcituiolo Fedc,.I, deveodo ~ pctiçõeo, 
denúncias, represe;nlaÇ6es ou queixas de qualquc:r pessoa por dc:src,,pcito ao& direitos. 
_.,8',ITTldoo, u çnan,;u e adolcocc:nlcs, dando--lhC!< o encaminhamento devido. 
5.2. O Conselho 'lutei.ar da Criança e do Adolescente, no prazo mliximo de 30 (lrin.t11) dia•, 
apnwanl. entre seus membro,, a mfürma do seu Rcgimcn1D lnremo caso ~o. 
S..3. O Cmw,lho Tutelar da Criança e do AdoltiCCnte deste municlpio &l<!'nderâ 4" partes 
mU11<:ndo regi~ da., providencias aooladas em cada caso e fazel"Klo consignar em ata e em 
arquivo os cncam.iribamcntos adotados. 
S..4. O Conselho Tutelff da Criança e do Adoleseenle deste munic:lpio comart. com uma. 
soerctaria, dé tinada a d..- suporte admlnlS1nlltlvo ~o ao seu boot tuneionuncnliO,. 
«elido pelo xecwvo Municipal. 
S.S. A es1n>tu,a mlnima de fun,:,io,-,,,mento do eon~lho luh>I,., c.>nlatlll com: 
5.S.I. ~ Oslco eom no mlr1lmo três selos; 
5.5.2. Um eom~ com impresso.ra e fllx; 
5.5.3-. Linha tele~ ,o ao:.cAo • in:1guct; 
5.S..4. Tamsportc .,..,. dc::scmpcmho dc suas atribui~; ~ 

5.5.S. Mobilillrio e material de exped,e,:,le adequado ao funcionamento do 6,:glo; 
5.5.6. R.cc,unos ~os ao c,,slcio du arividadca desempenhadas pelo con.,dhciro, 
inclwrive para ca-i-,ilaÇillo, locomoçlio, tnunportc e diériaa qwmdo =- OCOffCffl ÍO!l'a diO 
municj,pio. 
5.6. O Coru,clhciro Tu.tela.- da Criança e do Adolcsccntc d <:$t<! munõc!póo cwnprirá, O!m horârio 
comercial. uma jornada de 08 (oito) horas diárias e 40 (q..,.renta} scm.a,,aj$ d.e trabalho 
distribufdu cm atividades do ~ na l<CCk ou fora dele. desdic que no dcoc:mpcnbo de "°"" 
funções. 
5. 7. O regime dic sobreaviso scri realizado na forma de rodb:ios entre os conselheiros na. 
fonna que di-r o seu n,glme'nliO intemo. 
U. A. jornada do Conselheiro Tu:ielar quando superior a quarenta bons semanais será 
compe~ conformc di~ • 1qp:,1aç.1o pertinente ao ..,rvidoT p(lblko ...,_ muniçlpfo, 

6. nos IMPEDIMENTOS: 
6.1. ~ lmpedid°" de servi, no MQmo Cons..lho l\,lelar os eonj~. companheiro;;,. aJnda. 
<I"" cm uoiio bomOliilfcli-. Ou pan,nla cm I inha i-, ool--.J ou a-- ..r.nldíade\ ál)Ó o t<:JVooit-o 
ara~ inelusive, conf"Onnc previslõ no art.140, &. Lei n" 8 .069/90 e art. t:S. da Resoluçll(> n"' 
170/2014, do CONANDA; 
6..2. Exi:.timlo c:andidllllos impedidos de atuar num mc,n:no Conselho Tuacl:ar e que oblcnbam 
votnçAo :.uficicnt<: pm,. ~ entre os 05 (cinco) primcirno, lupn:s. oonsidcnor•,..,..á eleito 
aquele que tiver maior votaçao; o c:andidato -- :.cri rcclMSirn:ado oomo seu 
5.u.,plc:nte imediato. A53UIR.indo 1111 hipõ1csc do va"110ia. e desde q...::i nlo ox:iSUI imJ)Odime,uo; 
6.J. Estuidc-sc o impcdimcuto do coosclhciro r .. ctar em rei.ação à autOriclade judici4rla e ilO 
n:pTCSCntantc do Mini.stério Público com Btuaçlo oa Jw;ti,,,.._ da Inflnci■ e da Juventude, d... 
mesma com.arca; 
6,4. I!; também impedido de se tn~r no Proc;,esso de .Escolha unificado o membro do 
Conselho Tu1elar q..c; 
6,4..1. T iver sido empossado.,..,... o segundo mandalõ co.,_,utlvo até o d.la 10 de j,meiro d<,, 

2013; 
6.4.l,Ti__. c,oen,ido ,o mAmhdo, cm "'IP""" de .,.-onvsaçl<,, pO< p,,r!Qdo ininlcttuplio •upcrior 
• O◄ (quàtro) •nos e meio. 

7. DA COMISSÃO ESPECIAL l':L-EITORAL: 
7.1. O Con,clbo Municipal. dlc Defesa dos Di.n,itos da CrillllÇII e do Adolcsc:en.le instituirl. no, 
prazo dG I O (dccz.) dia,, a contar da publica,çlo do prcacntc Edital. uma Comi..., Eapcoi■I de, 
oompo~içlo peritéria entre rcprcscnblnlics do governo e da aoçicdlldc c ivil, pan,. • orpnlzaçio
c condução do prc!ICUlc Proccflo de EscolhL 
7.2. Compet à Comiosio Espc,ci■I Elait.oral : 
7.2.1. Analiaac "" pedido• dic ~gistR> de ,-,d,da{..,. e...., _.,piá pµblicid!ul,c, à relação <10$. 
candidatos inscritos; 
7.2.2. Re<:cblilr u iln~• ~ 00nua candi.dams que nllo atendiam os requisitos; 
e,c gidos, tbrnec:endo p,otoeolo ilO imp>1g,aant"; 
7.2.3. N<>ti1i<.ar o• candidatoo impugnados. conccdcndo--lhcs prazo para ■presentaçao de 
defc,ia; 
7.2A .. Elaborar e apli.cm- com o apoio de cquiP""' técnicas • pro"• com q.-t(lcs de mollipla, 
~lha. de caráter cli:minatbrio, rclc-.. ao eonhocimcnto do Bstatmo da Criança e do, 
Adolescente e ou.tras cstabcl.ccidu cm resolUÇio perti nent,.., 
7.2.!I. Decidir. cm primei,- irmânc;:.,. .d,-n;nbtntiva, acerca da i.mpu-"' das amdidllltunas. 
podendo, se -º- ouvir tesiemunhas evcntualm.entc an-oladas, dctcrminoc a jUil!Dda de 

~ 

dJx:umentos e II realiuçlo de outras d iJigi!ru:ias,; 
7.2.(i.. Realizar reunilo destinada • dar 00n.hccimcnto formal c:i.s r,sps da campanha aos. 
candi~oo oonsideradoo habil:ítados ao plcíkJ, que fi.muilo compromisso de Fe5peità•la.s. sob 
pena de indoferi,nento do reeistro da candidatura, llem pitjulzo da imposição das ,ianç&,, 
previstas aa legislação local ; 
7 .2. 7 . Estimular e làcllíW o cnc.aminhamento de nolici"'! de Íab:.>!! ~ constít~m violaçlo dfts 
rearas de campanha. por pane dos Càll.didàtos ou à - ordem; 
7.2_8. Analisar e decidir, em pnmein in51ância administmtiva. os pedidos de lm;pupação ., 
outros incidentes ocarridos no dia da votaçlo; 
7.2.9. Eseolbet' e diwlfl&1' os loca.is de votaçlo e apun,.çlo de voto$; 
7.2.10. Diwlgar, imediatameme ap,65 • apuraçltl, o resultado oficial da votação; 
7.2.11. No1i.fica:r peSSOlllmente o Mini.sim.o Público, com a ~ocl.a del/1d&. de todas as 
etapas do c:c:namc, dia.se locais de n,unilo e, decisões toma.das pelo col.egiado; 
7.2.12. Divulgar amplamente o pleito IÍ populaçao, com <> auxilio do CMDCA e do Poder 
.E.J.eeu1ivo loca], estimulando ao m6xim.o II p,Í.rticlpuçio dos cleitore,i._ 
7.3. Das de(:js4)cs da Com.isslo Especial Eleitoral cabe'°' rccuno à plenária do O,rudho 
M1tnieipa.l dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se nmnini, cm cari.tcr 
eiXlnl.Ordi:nàrio. para decislo com o mlixtmo de celerldade. 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DIE ESCOLHA: 
8.1. O PlllCCMO de Escolha para membro, do Cc>tuclho Tutelar ob,ervará o cafead,I l"lo anexo 
ilO presente Ed!Ull; 
8.2. O Conselho Munleipa.l dOA Diteí1os da Criança e do Adolesoc:nte, no uso de suas 
atribuiç,&es, [ará pllblic:ar editais espeelficx,s no Díúi.o Oficial ou meio equivalente para cada 
uma das fases do processo de escolha de membros do Conselho Tutelar. dispondo sobree 
8.2.l. lnscril)(les e en~ga de doewnenros; 
8.J.1. Relaçilo de candida1os insctitos; 
8.2.3.. Rclaçlo pr-eliminar do, candid:at,;,s 0011$ir;lc,nu;kt,; ~ili~. 11pó$ a anilisc dos 
do<:umcntm; 
8.2...t. Relação <kfiaitiV11. do:1 c:&ndidalos consi~ habi:lila.dool. &p<» o j1.Jpm.ento de 
eventuais impuanações; 
8.2.5. Fonnaçlo inicial: capacit&çlo para o exame sob a re$J10nS11bilidade da comisslllo 
(participeçlo obrip16ru.); 
8.2.6. fixam.e de oonbccimen.to CApeclfioo acerca. do Estatuto d.a Criança e do Adolescente -
ECA e dem.ai~ lcgisl~s peninemcs de car6tcr eliminatório; 
8.2. 7. Dia e l.ocais dc: vot.açao; 
L2A Resultado prclim.lnar do pleito. !Qgo após o encerramento da apuraç:10: 
8.2.9, ReAultado final do pleito. çõs o ju.lprn.ento de eventuai.s impuanações; e 
IU. 1 O. Diplo.maç&o e posse. 

9. DA JNSCIUÇÃO/.E TllEGA DOS DOCUMENTOS, 
9.1. A pamcipaçllo no prescl'lte J>roo,:,s,o de E$Colha cm Data Unificada. iniciar-se-à pela 
inscriçio por meio de pc:,r meio dc: req.-i.mento pcese,ncit.l, e senl. efetuada no pru.o e nas 
condições estabelecidas nesc.e Edital; 
9.2. A inscrição do candidato $CTâ cíciuada pcsso■lmen.tc DO pcrlodo de: OS de àb.ril de 2019 a. 
03 de maio de 2019, das 07h00mio à& 131o00ai:a (horário local)• de Sea,i•da à~ ...... 
na sede do Conselho Mwúcipal de Defesa dos Direi~ da Criança e do A(i,;,lcsocntc de São
Joio da Fronteira • CMDCA/SJF, localiza.da no prédio da SecROlaria Municipal de Ação 
Soeial. Trabalho e Cidadania.. situada a R,... 18 dc: Dc=m.bro S/N - Centro - Slo Jolo d& 

~ 
Fronteira, Estado do Piaul, logo após a public:açlo do Edital do processo de C!lColha ~ 
pretendentes a funçlo de <:0nselbeiro tutelar conforme previsto na ResolúÇlo 170 de Janeiro. 
de: 2015 do CONANDA - que alterou e aaeseefflOu disposiç:IG à Resoluçlo 139/2010. 
'9.:3. Ao n:alimr a inscriçllo, o candidato deverá. obriptoriamcnle e sob pena de indeferi.m.ento 
,de,•= çandi<àt11111, ■prc:,cntm- orisi.nal e cópia do.s Kguintcs documcnro,; 
9.3.1, Cartejra do identid:ade ou doe- equivalente; 
9.3,2. CPF; 
9.3.3. Foto J,c4 m:ente; 
9.3..4. Ccnidlo de nascimen.to ou casamento; 
9.3..$. Tjtulo de eleitol', eom. o comprovante de vota9lo Oll justilicaúva da última elejç:lo do
ano 20111; 
9.:3.6.. Certidl!cs ncpti""" civeis e <:riminais que comprovem não ter sido crondcn.k> ou estar 
respondendo, C4mo léu, pela prática de inftaç&o penal, a&n.in.i..uativa, º'" C4n.du1,L 
incompati~I e4m a íun~ de membro do ConseJho Tutelar, 
9.3.7. Em Kndo candidato do sexo masculino. <:ertidlo de q .. itaç.lo oom as obrigações. 
,militares; 
9.3.&. Comprovante de resid!ncia rec,ente; 
9.3.9. Comprovante de escolaridade de Ensino Médio (diploma regisln.do n.o 6J1!1<>, 
competente); 
9.3. IO. Oeelaração comprobatória de cxpcri.encia na, An:u da promoção. p«>tcçlo e dcfe$11. 
do!i direitos da cri1111Ç11 e do adot~n.tc de no m•:niTIKt 01 ( um) BJ10. éfn.i'tidii por cn.ti~ 
govemamenbÚ• e nilo g<>vernamentaia devidamente regislnldt.á no Conselho Municipal de, 
O.,f.,.. dos Dirc.ito;, da Criança e do Adolesc:ente de$te m.unioipio. 
9.4. A falta ou inadequaç&o de qual.quer dos documen.too acima relacion.ados será. 
imedilltamen.tc comun.i.<:Oda t.0 candidato,, que podenl. supri-la até a da1aol imite pan. inscrição 
de candi.datutü, prevista neste Edital ; 
9.5. Os documentos deverlo ser entiegue,s "°' duas Yiu pna fé e commf~ 
9.6. Document0$ digjtali7.Jldo!I s:erlo considerados rtlido"- dc:sdc que mmbêm apresentados os; 
orii!jnais ou existentes Bpen85 em formato dighal; 
9. 7. Even.tut.ts enva...es t ln.scriçlo de candidaturas ou à ju"lada de documento5 devem ~r 
imediauunente encaminhados ao CMOCA e ao Mín.i.stério Público; 
9.S. As. informações prestadas e documentos apresen.tados poT ocasião da inseric;ao são d,:: 
total tt:Sponsabilid.ade do candidal.o; 
9.9. No ato da imcriçlo o(a) c:andidato(a) a membros do Conselho Tutelar ""'nará um Termo 
de Compromisso declarando IA:r eonh0cimento da3 regn13 pmvfstu na Resol.uçat> 
CMDCA/S.lf n" 000:3/.W 19 de 29 d,:, ma,ço de 2.019 e que se,.o devidamente respeitadas, sob 
pc:na de hnpugnaçlO da candidatun. (art. li. §6º. inciso L da Resoluçlo CONANOA am 
170/14); 
!UO. A i.nscriçlo senl giatu.!ta. vedada a cobrança de ww de inscrição no Pn)()C$$ó de 8$eólha 
pem membro, do Q:mselbo Tutelar: 

10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
HU. E!oum.do o pruo de inscriçlo de candidatw:as, a Comisdo speeial Eldtoml 
designada pelo CMDCA efetuará, DO p.razo de 06 a 10/05/Z019, a BMlil!<I da docmnentação 
exigida nc:Mc Ediw; 
UU. A publieaçlo da releç4o de condidat,.., inocritns ocré efctwula ah! 15/05/2019; 
10..3. A relação dos eendidato, ins<:rito, e a documentaçln ~va ~ coeanún.hadu ao 
Ministério P~blico pua ci&ncia, no pra= de 03 {três) dw; ,.p6s a publieaçlo referida no item 
{10.2). 
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l'KBl'lill'VRA MUIOCIP>U. Ili! SÃO JOÃO llA l'RONTl!IRA. PI 
CUN!ib.Hó MU.l'\ll(."1.rAL.DC DUl'llA. Dc;l!I IJIMfTOIJ DA aQAJ(ÇA IDO 

ADOLPCU<n · CMDCA/9-'lt' 
T<,W,, IS OI! -U Mt • ,'llttt1lu · SÃO X)ÃO D,\ tllONTIIIRA-f'I 

CEl', Ml4J.-OCV !."a.á-91Jl.J.-H19 
E--il, ~jn t9@oolliool<....., 

li. O.A lMl'tJG AÇÃO ÀS CANDfDAT . RAS: 
11.1. Qualquer cidad5o podic,r6 ~ a impugnaç&o de candidato. DO pnzo de 0õ (cinco), 
dií&S contw:lo:!1 da publicaçllo da. n:laç4o dos candidatoo in,critos, c:zn pdiçSo devidamente 
fvndamentoda; 
11.2. Findo o prazo mcncionodo no ikm> supra. o• candidato,; impugnado,; IICrilo notificados 
pe,;,;oelmcnn: do teor da impugm,çllo no pnlZO de 21 11 :ZS/OS/2019. come,,ando, a poutfr de 
cn.tlo, a corn:r o prazo de 27 a 3 I/OS/2019 pan, aprcscntaT sua dcfma; 
11.3. A 0.,mi- Esp;çi11I E.leioo'!II ..u,.ll....,. o IL<)r da, impugn;,ções "'· defe~ 11.,.._n.,,.i..,_ 
pelos calldídalos, podendo solicfw a qualq\lC:r dos inieressados a jurnad& de documenros e, 
outru prov.,. do •k(llldo~ 
ll.4. A Comi»slo S..pecial E leitoral. teri. o.,.__ dc: 05 (cinco) diu, eontlldo• do ll!rmino do
p,_., ~ •~ de: &m,a pd0s ~idalOs im;pu_.sos, PAta dooeidlt sobre a 
impu_g:neçao: 
l 1.5.. Conchdda à a.nálix das im~ à Comíuao fupcclnl 61<:ltoml ,.,. publiCU' eclílal 
çomen,do a mla,çao pR:liminar doa candidatos babHitlldos II pamcipan:m. do Processo de, 
Escolha cm data Un1fi~ 
11.6.. Ao decisões da Comioa&o Especial Eleiton.l o,:,to fundamentadas, delaa devendo oer 
dada c,~cia ao• tnten,ssadoo. pua firu; de inlmpO•içSo do• recu,- previ•to• neole Edital.; 
11.7. Ou de<,iobc• da C<>miu.ao Especial Eleiton..l caberii -,uno à Pl~a do CMDCA. "°" 
p......, de OS (cinco) diu, oontadoo da data da publicaç&o do odital roJ'crido no .item ankrior; 
11.8. Esaotada a fase tt,CW'Sa), a Comi~ Especial Eleitoral farli publicar a relaçllo definitiva. 
doo eM1didatos halrilitadoo ao pleito, com cópia ao Minist<!rio Público; 
11.9, {)c,offen,do &.lsi.dMle em qualquer lnfonnaç&o ou docwn.eoto af)ftseolado, ~à qual for o 
momento em que esta for descoberta. o candidato sem excluído do pleito. sem prejulzo do 
encaminhamento dos fatos i autoridade compeeumtc pon, apun,ç8o e a devida, 
responsabilização legal. 

12. DA CAPACITAÇÃO: 
12.1. Els1a etapo consiste na -itaçik> dos candidatos habilitados sendo obnílJllinilil aa 
presença de todo• os candidatos elas~ ficodo!I cm no mlnimo 75% da carga hcmlria ofo~ o 
que senl! confirmada lltn>.v6s da lista de pr-e,i;ença, soo ~na da sua eliminaçlo; 
12.2. AComisAO E:s~al dawlp,-á oo pr-. de 17 li. 19 de junho de, 2019 o local e borúio 
da rcalÍ2JIIÇIO da cap.eitaçlo; 
12.J. A capaciu,çGo obrlgawrla acomece:r6 nos d.ias 26 e :2:7 de 'unho e te,. como oofflCÓdO 
programAtico o llitaiuto do Criançlil e do Adolescen1c (ECA) e demais l,:iµsllilÇO,.. p:,rlfoenlCS; 
1:Z..4. Acrup ho-8 dac&p,ocitw;;ft<>"""' do, 16 h.,.,.,. ,._,. ,..,11...,_.,m (U (dl,.:,i;<)di#.,. 

13. l '.:XAME DE CONBEClMENTO ESPEClFICO: 
13.1. A prova com qucstbcs de múltipla CS&lOlha. dc car6u:r clim.inawrfo, n:fercn.tc ao 
ccmhccimc:nto do Estatuto da ~ e dó Adó.lescente e ouaas e-bdéddas em =tuçao 
pe<'li.ocme, QOm nota pon, apro~o ls-1 ou ~or a 7,0 (-). elaborada e aplicada oob a. 
~•-~bWdáde d.- Comi/!.$ilo a...,.,.,;.a.1 senl aplicado no dia 07 d" julho de 2019 (Domingo). 
com Inicio'-' 08h00min e ténnino "-" 12h00mim (homrio loca]), .., Unidadc Escolar Mk do 
Bom Conselho, situadl> a Rua 07 de outubro N" 600 - Centro - SI.o Joio da Fronteira. Ilaado 
doPiauJ . 
U.2. Na necessidade de se modiOc:.u o loeal de realizaçlo da prova, • altcnoç3o ICl't 
publiQl!da e divule;ada no 01,r10 Oficial do Municlpio de Slo J- da Fronteira e pela. 
impnmsa comum. meo:sap:.m postada no ~•il do candidato, bem como pen aviso afixado 1111 

~ 
sede do CMDCAISJF. 
U.3, A prova objelieva de múllípl■ escollm KR compas111 dle 20 (vinte) questões n:1.■liV115 ao 
E.~1a1u10 da Cri•- e do Adoleseente (ECA) e 0uttills cstabelecidmi em resolução pertin.eotc,, 
deven,:k, :,cf l...,n,f,:rída .,,.... 11 fólhn de =poolu (gabarito). 5C<Klo que çada qucstllo çomer/i 
Qj (cinco) al...,....nvu du q..,.ls ■penas 0l (uma) se,. consldetftdll conaa. 
IJ • ._ O pn:enchlmento da fblh& de ~ senl! de inteln11 responsabilidade do C8J>dldtuo. 
Nlo setlo &Ceiw. ~ fcitD i- (dupllil mlll'Clll,IO, nilsu.nilS, emendas, ete.). 
sc:ndo que tm• maroaçõcs ocasionadlo a nulidade da qucslAo. 
13.!I. O nAo pn::cnchimcnlo da folha de rc.po"1ll (deixar cm bn,nco) implic,a na nulidade da. 
qucstlo. 

14. IJA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
14.1. O ingrc»o na sala de provn Km pcmútido oomcnte ao candidato que apn:oentar 
docwncmo de identidade que <>0n1cnba foto e o comprovam,, de iJlllCri.çao. 
1'.2. Nlo ocm permitida a entrada do candidato apó• o início da proYB. 

14.3. A prova s,,ni, rraJi:rada no dia e honlrio "51Bbelecidos no subitem 13.1., rm:ro, nllo ,omdo 
permitida. du...nm a r-eali:iaçlo da .._.,.._ qualquer eomun.icaçao entre os ca,,dídatos, nem. 
tampouco o u,so de livros, a.,..-el~ oelulatél!., ~thos elettônicM. etc. 
14.4. O oandidDto, ao llnal do oename, en.ke8àf6 o caderno de qu.estoes e o pbarito oOoial 
<kvidamentc pn,,:nchido "° fi-1 d.; sal._ 
1,.s. O nlo complll'CCimenl() para a tcal.itcaçllo da P"')'V8 C><Cluirii o candidato do proccMO de 
clciçt;o. 

1!1. DO .Jlíl..GA.MENTO DA PROVA> 
1!1.1. A prova objetiva de múltipla ~olha ,cri avaliada na -.la do, o.o(=) a 10,0 (dez) 
pontos_ ,endo que cada qllo!.51&o val<!nl o,, (""'io) pcnto. 
lS..2 ... Serio con:R'i:d.crado~ aprovados na prova objetiva. de múltipla escolha os c:and.idat:o.s que 
obtiverem pon.tuaç4o igual ou sup<>rior o 7,0 (seto). 
1!1.3. O candidato rel)íovado no. p,ova objetiva de múltipla escolha - ■u.tomatfoamcnte 
eliminado do procc$-<JO de cseolha. 
JS.A. O~«> da prov" objdiva de molupla escolha eotanl disponlvcl no CMDCA/SJF e 
s.enil publicad.o no Oi6rio Oficial do Muni elpio de S..O Jolo da Fronteira, a partir do dia 09 de 
julho de 2019. 
IS.5. Após a publ~ do gabarito da pcova objetiva de múltipla ....colhe do .........,., de 
c,onl>eçimento espe,clfieo, o c•ndida10 poden\ interpo, ~ no p,tioo,o dc, OS (dnco) d ia.• I"'"" 
a Com;ssao p:,ei111.I. 
1$..i6- A Comi:s,.~ E,.-,;~ial terá 0l dia.-, para anlilise do.s recur.m!I pertincntcs. 
15. '7. A telt,.Çt.o do;; c-.n.dldatos e prova.do$ nes1a etllpl ,crá p,,blicada. no Diirio Oficial do 
Município de Silo Joio da Fronteira ul<! o dia 19 de julho do 2019. 

16.. OA C,4.MPANAJ\ F. DJ\ PROPAGANDA gLEITORAL: 
16..1. Cabe ao Poder Píiblu:o. com a colabmaç&o doa ó~ de im- loew.-, dor ampla 
divul,pç.lo ao Proccuo de Eacolha desde O motnen10 do> publl08QIIO do pnw,nte Edital, 
incluindo infúrma(>Oes quanto ao papel do Consell•o Tul.ela:r, dia. honbio " locai• de votaç&o. 
dentre oul:JU infüITO&Çõe;;. de:.tlnadü • useaurar a ampla. pertici~ populu DO plcoito; 
16.2.. É vedada a vinculaç&o polllico-partid6ria das eandidatunu, seja a1n:vts da tndi~ no 
material de proplilpndlil ou i.ooe~ o;, midia, de lea,enda5 de partidio.5 políticos. slmbolo,,. 
!llopns, nom,cs ou foto(lnlfiu de peSSOM que, di- ou indirctamente. dcnotcm tlill 
vinculaçAo; 

16.3. Os candida10s habilitados só poderio dar inicio à campanba eleitonol a partir do dia IS 
de qosto de 2019 até o dia OS de outubro de: 2019, conforme vrevisto na lcllislaçlo eleitoral e 
no dispostodoart.36 daResoluçAoCMDCA/SJF n• 0002/2019de 2.9 de março de20l!il; 
16.4. A propagnncla cleltonol em viu e logradourM póbUccs obscrvari. por analogia. os 
limite~ impo,u,s pela legi".'I~ olmtoral e o Código ,;te. Postura, do Mw,iclpio. 8)l'a'\tindo 
i.f!llaldadc de condiçõc• a todoo, os cendi.detos; 
16.S. Os candldatoS pode.ri.o promover as SUAS candldaEuras j unto II clcilore.s, pot melo de 
dcb&les, enuevistas e distribui.çao de panfle1:0s. desde que nlo causem. dano ou perturbem a 
ordem p(lblica ou particular, 
16.6. As instituiçbes públicas ou pan:iculaKS (escolas, Clmara de 'VeTeadoMs, nidi.o, i~u 
cte-) que tenham intcR:!I.SC cm promover debates com os candidatos dasCJão funnalizac 
convite a todo• aqueles que estiv.:n:m apto,, a c,onçorn:r 110 QttgO de: mmnbro do Conselheiro 
Tut,:,lar. 
t<,.7. Os deba.les dover«o ter regulamento prÔprio, a ,e, a,prçs,cntado pelos organizadores a 
tocloo <>, particii;,amc, e à Comisslo Especial Elcitonol designada pelo Corudho Municipol de 
DcfC$8 dos Direitos da Cri1m.ça e do Adolescente com pelo menos 05 (cilX'O) diliS de 
antccedenci a; 
llUI. Cabe à Comi!ldo .E,ipccilll Eleitoral &upcrvi,.ionar a n:aliZJLÇio dos debales. zela.ndo para 
que sej 11111 propon:ionad&s iguais oportunidades II todos os oa.ndidatos nas suas e:,;pos · QGes e 
-~; 
16..9. É vedada a propaglilrlda, ainda que gratuita, poc .m.eío dos velculos de comuni~ ~ 
go,ral üomal. rádio ou n:lc:vís&o), ftil<IIS, ou1doors, camisas, bonés e outros meios nl.o 
previslOS neste E4ital; 
16.10. É dever do c■odidaw por:tar-<SC com urbanidade du.nmtc a c.ampanha eleitoral. sendo 
vedada a propopnda irreal ou insid:i058 ou que promova ■taque pessoal ,:,ontra os 
concoTl'elltal · 
16.11. Nilo~ P=Ditido q ... lqu.er tipo de prope.sande no dia da eleição, em qualquer local 
pú\>lic,o ou a\><,rtg ao públia;,, -,do q"" a 11gto"""'11Ção de pcs.<;ORS portando instrummtos de 
pro-nda CllfBCteriza manifostaçãO coletiva. com ou 111em ulíli1.açiio de veloulos; 
16.1:2. A vioiaçlo das regrude campuha im.J)OIU.ri na cassaçlo do resJstro da candidahlra ou. 
diploma de posse do candidalo resvomivel, após a inslllwaÇlo de pn,ccdimc::nto
adm,niSU81ivo no qual seja garantido ao candidato o eocCJcicio do contnlditório e da ampl■ 
defesa. 

17. DA ELElÇÃO DOS MEM-OS DO CONSELHO TUTELAR: 
17.1. A elelçao p&n1 os membros do Comelho Tuti::hir do municlpio de s.&o Joio da F_.,teita. 
111:tdi~••--- no dia 06 de out■bro de 2019, dM 08h às 17h., confürme previsto no an. 139, da. 
J.,e,i n• &.069/90" Rmoluçlo n• IS2/2012, do CONANDA: 
17,2. A votação dev<:nl. ocorrer ptt:fett:OC:ialmente em umas eletn')nic:u cedidas pela Justiça. 
Eleitoral, observada,; as d isposiç.Oes das resoluções apliciveis exl)Cdi~ pelo Tribunal 
Supçrior Eleitoral e Tribnnal Regional Eleitoral do Estado do Pi■ ul ; 
17-3. As cédulu paní ~ m.an.u&I se,to elaboradas pela Com.i.sto do Especial I!leltoral. 
adotan.do parlmc:tros. '9-imil= "°" cmpn:glldo,, pela J ustlç,a Eleilorlll em sua confccçl.o; 
t 7 .,. Nas ca.bi~ de volBÇllo :ic.-0 fi:,;adas li:11113 com relação de nomias, eodin0..-, fotos e 
nwnero dos candidatos a membro do Con,;,clho 1\m:lar. 
17.5. As m.,_, ,ccq,tora,; dc votos dc:verl.o lavrar atas sea,;,ndo m.odclo fomc:cido pcl■ 
ComiSSilo &pçcial Eleítond. nu quais serio t>egistradu evcntua.is intcrt:orrtncias ooorrida.c 
..., dia da votaçlo, além do n.wn.ero de eleitores votanteo cm cada uma das umas~ 
17.6. Após ■ identífica,çlo, o eleitor assinará• lista de pn:sença e proccdeni. a "ºlação; 

17.7. O elc:ito.r que n&o souber ou nlo puder assinar, usa.ri a impresslo digital. como forma de 
identific:IIÇlo; 
17.8. O eleitor ]lOderá votar c,m apenas um candidato; 
17.9. No caso de votaçAo manual. vot°" cm mais de wn candidato ou que c,ontcnham rasura,w 
que nlo permi1am llterir a vontade do eleitor serio anwados, devendo :icr colocados em 
onvclopc: separado. conforme previsto no rçgulamano da eleição; 
17,10 , Sa'á também considcirado inválido o voto; 
17.10.1. Cuja cédula oontcnhll ma:isde OI (um) candidato &.."-'inalado; 
17.lo.:2. Cuja códule n.10 etriver rubri.cada Pl'IM membros da. mesa. de votaçM: 
17.10-3. Cu,Ja códula n.lo oorrcspondc:r no modelo oficial; 
17.10.4. Que t iver o Jigilo vfolado. 
17.11. Efotu.ada a apuraçlo, serio co,uidcrado• eleito$ os 0õ (cinco) candidatos mai• votado!<, 
..,,...,Jvada a oc,on:ência de algum.a da5 v~ legai• acima n:.feridas, acndo e» demais 
Càódidato8 comidenado:i :iuplen.t= pela otdcn1 de: votaçio, 
17.U. Em caso de empete na vocaç.1,o, Jerá co.nsiderado eleito o candidato com maior nota na, 
Jll'OV& de conl>e,c;me.nto e na 1)Crsist6ncia o mais idoso. conforme pre,,isto na l.,ei Municipal. 

IS. DAS VEDAÇÕES AOS CANDWATOS DURANT.E O PROCESSO DE ESCOLHA: 
IS.I. Conforme pnwioto DO art. 139, §3", da Lei n" 8.<)69/90, é vedado ao C11J1didato dou, 
oferec:c:r. prometer o .. en~ ao eleitor bem ou vmi.aem pessoal de qualquer natureza. 
inch.J$ive l>ri~ de pequeno valor; 
lll.2. É também vedada a priitroa de oondula!i abusivas ou dcs.leais que acarn:,tmn vantag,,m 
indevida ao candidato. com<> a Mboca de. uma- e o transpo11c de elclton:,;, dcmrc outnlS 
pn,vi51Q na Lei n" 9.S04!97 (Lei Eleitoral ), pois ern\,on, não C1l111C!c:rizan crime eleitoral. 
importam na vfolaçAo do dever de idoneidade moral que se oo>lltitui num dos rcqui,;ítos 
elcmcnbrn::s das Ca:ndidatums; 
18.3. Os candidatos que praticarem quaisquer d-. condll18s relacionadas 11os itens ante.riones.. 
durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votaçllo, te:rACJ cassado s,:u regis1iro de 
candidatura ou d iploma de po<.sc. ""m prtjuizo da apun,çãn da n:sponsabilidadc: civil e 
mesmo criminal, inclusive de tcreciros que oom eles colabo.tcm; 
18.4. Cabeni à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissoluçao. t Pleniria do CMDCA,. 
decidir pela ClliSSação do n,gistro da candidatW11 ou diploma de posse. •""'5 a inst&uraç~o de 
procedimento admi:n.lstl'lltivo no qual seja garantido ao candidato o eiterol.oio do contnlditórioo 
e da ampla defesa 

19. DIVtrLCAÇÃO DO llES LTAOO FINAL: 
19.1. Ao ílnal de todo o Processo, a. Comissão Bspeeial 0leit:oral cncaminbani 1"1Btório ao 
CMOCA, que lanl divulgar no Diário Oficial ou cm meio equivalente, o nome drni OS (cin,;;o) 
candidato• eleito• pan,. o C,,n..,Jho Tutelar e ..,Wí respectivos s uplcnl<:s. ..n, ordem decrcsccntc 
d,: votação. 

20.DAl'OSSE: 
20.1. Os membros do Conselho Tutelar ~ nomeado• o .,....,po.,.ado, pelo chefe do Poder 
Bxecutivo Municil"'I, atrav~ de Occn:10, c:ntrendo n0 """""'!cio d. funçlo de Conselheiro 
'lf\rtclar no dia 10 de j■■d.rv de 2030, COl'IÍOtmC· previsto AO an. 139, §2", da Le.i nº 8 .. 069/90 e 
oo art. 31, §3° da Lei Municipal n• 1,912015; 
28.2.. Al6m dos 0õ (cinco) ca.ndidalos mais"º~• l:ambt:m devem tomar posse, pelo menos. 
OS (cinco) suplentes. também observada a ordem de votaçlo. de modo a asoegurar a 
continuidade n.o funcionamento do ôi:glo, em cuo de férias., 1 i"""9"5 ou impedi.mertl01l dog 

~ 
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(Continua na próxima página)

titullm:s. 

l'IUIJ1lJl'\JRA MUKJCIWIL Ili! SÃO JOÃO n,. l'RON!lnA • PI 
(:(JNliJCJMo MUrU<.'V:IU.-DII DYEM. DCJlJ Dggfl'QIJ UA au ÇA .1 DO 

ADOl.lt$CIJ<T1: · CMDCA/SW 
'f,!U,,., 19 1)1! OllZ.llM8RU M< • (.'llJm«J • ~,l.o X) ... O DI\ tl«IHTIIIR.M'I 

!:El',MZ0-000 CEl.:-91J23,B89 
E-fflodl, ~Jn t9@o,,llook....., 

:21, DAS DIS.POSIÇ'ÓE:S •"lNi\lS; 
21.1. Cópias do ptt:SCnte Edital e demais a_tos da Carnudo Especial Eleitoral dli:lc d=om::ntcs 
serio publicadas, com destaque, nos órglos oficiais de impreru.a. no sitio elell'ônico dai 
PrcfcitW'II Municipal de Slo Joio da Fmnmira, bem como aflxad&s no mural da Prefcill:lnlo 
Municipal, da C8mani de Vereadores, 1111 sede do Conxlho Tutelar, do Con:selho Municipall 
dos Direitos da Criança e do Adolcsocnlc (CMDCA) e dos Centros de Rcfc~ia de 
AMistência Social (CRAS), Centros de Refer!ncia Especializados de Assistência_ Soe· 
(CRBAS), Postos de Saude e Escolas da Rede Píiblica Municipal; 
21.2. Os casos omissos seJão resolvidos pela Comíssio Especial Eleitoral, obSC1Vadas as 
nonn.s le.gais oonti<IN ..- Lei Federal n• 8 .069/90 e -~ Lei Municipal ri' 149/201.5; 
21.3. É de intei.ra responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de k>dos os atos,. 
ediws e comunicados referentes ao processo de esçolha em dala unificada dos m.embros do 
Conselho 1'u1elar; 
21.4. É faculwlo aos candidatos, pcx si ou por meio de repre:sentanles credenciados peran!e a, 

Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de esco.lha, incluindo 
as cerimõniu de lac:n.çlo de umas, Yotaçlo e apuraçlo1 
21.5. Cada c.ndidato poderá credenciar. até 48 (qua,-1a e oito) horas antes do pleito, 0 1 (um) 
representante por local de votação e OI (um) represen.tante Plfll acompanhar a apuraçlo dog 
votos e eiapas preliminores do cerlJime; 
21.6. Os ttabalb.os da. Comissllo Espeeial Eleitoral se encerram oom o envio de relatório fi 
contendo as intercorrências e o resullado da votaçlo ao CMDCA. 
21.7. O deSlllWllpmnento das nonnas preYistas neste Edital implicará na e11.clusio do candidato 
ao processo de escolb.a. 

E11umi11be,.~ oopiat ao Mh1.illil'io P>ábliro, Poder Judiribio e Ctman M11aldpal locais-

Slo Joio da Fronte:int - PI, 04 de abril de 2019 

NíLBPl!l"n..Jll ~DB &ÃO JOÃO IM. t'RONIBlit:A • l"il 
CONUJ.HO ICIPAL Da DCl'UA. DOlil DIRfll!'Oll DA. ~ K DO 

A.'DCJII..IUliCII - C9!UIC'AIJU'1" 
N,11,11.- ll!ll)H l'lt~.Y.M.HKOM-4 •Cl'W~.l l • M lJ .k"'>II.U.-.IA.ffiCâ'ff'EIIU\4"J 

4'1-4:td-CIOO Cl3k.: ~-di6-9il:IIJ~ 
11,,,,(ad, C.ilalúli,~III. -- _lllo!)(ar;~ 

ANEXO 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
Processo de escolha pan1 dos membro$ do con.u:lbo tutelar 

ATIVUIAD S 
Publicaçlo de -luçlo pelo 

CMDCA q\lC aprove u 
mi,..,utu de Rcsoh,.,,~,Ocs e do 

E<lit 11l pu,o o.,.._.., d e 
clciç lles unif'i<:adu dos 

membro,) do Conscfh<> Tutcl.ar 
laboraçao. aprovaçao o 

publlcaçll<> do> -IUÇão p,,lo 
CM_DCA Qué tt'jlUhU't'lêi'ílm'à 

todc>· o pJ"Qee:$$0 da, a$c;Qlha do$ 
n;1en1.b~ d<t C on=selbo Tu1-eb.r 

B l~l>O,aça,>. e,provaça<> e 
pUbll~o de RC!<)IUÇII<> pcto 

CMDCA qw, tratari. das 
cõndutã5 que; K"T&b 

çonside:ra.das vcdadafi ao lóo,sõ 
de 1.odo o i;-oçe:s.50 de esçolba 

J>ublieaçl'o do edital de 
eoow-., 

Regil!tll'O de candidatw. 

DA'l;'A 

26/03/2019 

29/03/2019 

29/0312019 

04/0'!/2019 

OS/0412019 a 03/0S/20 19 

Art. 1 1. §1", Rcsoluçlo 
17012014 - CONANDA 

an.. 1". ~ 1 •. lctta " e-. Rcsoluçlo 
n• 170l'2014 - CONANDA 

p..,vioao, an.. ..,._ Rcsoluça.o n 
170/2014 - CONANOA 

Resoluçto 
NA.NOA 

A..mpl• divul _.., : art. 9". ea -
e § 1• . da mc#na Rc,olu 
Rê®iÊtoS e><igldot;e an. 133. Lei 
S,06911 9?0 • ECA, ...to!m d.o 
ollU'OS requisitos expr-es:JoOS na 
lcgislaç.lo local (art, -r, §2'9'1 e 
.. n . 12. §li" e 2". da R.,..,1u,;;ao 
..,.. 170/2014 - CON ANDA} 

Jmpod,,imcntos; an. ,,. ~ . 
170/201<1 • CONANDA a/o wt. 
140. Lei 8.0691199(1 - l'3CA 

A pcnu scni pc:rmiitidill a 
candidatura individ""1. não 

1 

sendo admítída a compmiçlio de 
chapas (art. Y. ll, Rc:soh1çlo n" 
170/20 I◄ -CONANDA) 

Anél.ise de pedidos de rqpmu 
06 a l0/0la0l9 

Ar1.. li. §2". Rcsoluçao n" 
de candidatura_ 170/2014 - CONANDA 

Publ\caçlo da n,laçlo de 
An. 11 , §2", R.cMl!uçlo n" 

candidatos Até 15/05/2019 
170/2014 -CONANDA 

inscritos -- - --
Cópia da n,l.ção dm 

ea.ndídatM insc_ri_ e • 
Art. 11, §5", Re50luçlo n" 

doe\UDCilllilÇlo JCSpecti VII Att lSl'0.5/2019 170/2014 - CONANDA 
cneaminhada ilO Mi"istério 

Dllfaci~neia 
Pode ser IJl'OJ)0$1a por qualquer 

Até 0 5 (einoo) dias da data cidadio, çabendo io:dica_r 0$ 

lmpugmçlo de candi.daturn 
da publica_çao da relaçl.o elementos probatórios 

de 
candidatos imcritos Art. 11 , §2"'. da R~luçio n• 

170/2014 - CONANOA 

Notiflcaç:&o dos candi.datos Art. 11. §3", 1 da R<:li. 170/2017 -impugnados 
21 • 2.5/0.512019 CONANDA quanto a_o pr8Zl0 pant defesa 

Apresenn,.çlo de defesa 
27 a J 1/0512019 

An. 11 , §J•, r da Rcs. 170/2017 -
pelo candidalo imi:ruenado CONANOA 

Aná.Lise e decis&o Até 04/06.12019 An. 11. §3º, n e/e §6". m, Rcs. 
dos no.didos de imnuan,.,,.,, 170/2014 -CONANDA 

Co111n1 decis&es dJ, comissão 
especial .. 1mmn.1. Davcnl. ..,~ 

l.ntcrpmiçlo de ttléW'!IO 06a 10/06/2019 
dirigido à plenária do CMOCA 

An. li, §4º. Res. 170/2014 -
CONANDA -o CMDCA se -reunirl, em 

Anál~ e deci&lo caràter CXIJllOrdi.nirio, pan 

dO<S recursos 12a 14/06/2019 deciSlo çom o mbimo de 
cel.eridade (art. 11, §4", R.es. 
170/2014 -CONANDA) 

Divul~ do loeal e ho:nlrio 
Ar1.. 7". §1•.. ....,.. da Re,i. 

170/2014 -CONANOA; 
da realizaçlo da cçac:it-.lo 17 a 19/06/2019 

Art. 23 da Resolução 
pua 05 candidatos habilitados; CMDC./SJF n" 000-2/2019. 

An. 7", §1", .,.e,· da Rc,, 

CllP""'ilaçl.o obrig■ tórla pua os 26 e27/06/2019 
170/2014 -CONANDA;. 

candidatos habilitados An. 23, §1º da Resoluçlo 
OMDC/SJF n• 0002/2019. 

Exame de wnhecimcnto 07/07/2019 (Domingo) Art. 12, §Jº da Rcs. 170/20!4 -
.e:.. ..... . J~ - u -

espccffico ~CONANDA; 
Art. 23, V da Lçj Municipal n• 
149/2015. ------ -- -

P ublicação do gabarito oficial 
da prova olljetiva de multipla At~ 09/07/2019 Item U .4 do &lilal ele 

no Dtuio Oficial do Municlpio C-onvocaçalo n"OOOl/2019 
de São Joio da Fronteini 

lnterposiç&o de recurso Até l:S/07/2019 
Art. 12, §3° da Res. 170/2014 -
CONANDA 
Cópia da. n,li,çm dos c.mdidalos 
l>abil itado deve ,e,, 

Publicaçlo dos candidatos cneaminhada ao Mi.ni:llêri<;, 

habifüados 19/07/2019 P'úblico 

An. 11, §S", Resolução n• 
170/2014 -OONANDA 
o CMOCA, por meio de sua 
Comisdo E~pccia:l Elcitontl, 
dcva,I. realizar rcwülo c.o:m o:s 
cudidatos b&bfülados pa.ra lhe:! 
dar conhecimento formal dasl 

Reunillo para firmar regras do processo de escolha. os 
Até 22/07/2019 quais Eirmarão compromisso de compromisso 

~pcit6-la.s.. JOb pena de 
imposiç&o das sanç,Oes pre,,istas 
na lcsislaçao local 

Art. 11, §6°, 1 da R es. 170/2014 
CONANDA 

Solicitação de umas 
eletrõnicas. 

com remessa das li11tas de Até I O/Ollf20 l 9 Art. !I". §2" da R.~ 17M.ól4 
Clllld.i<Wos hllt,ilii.do» à clci.çl.o CONANOA 

" ,olicitaçao da lista de 
eleltmes 

Campanha eleitonJ 15/08 a 05/ 10/2019 
Art.36 da Resoluçllo 
CMDCNSJF 11• 0002/2019 
Dcvcdo - seleciona.dos, 
prcfcrenchalmento <lenltt °" funcionários m .wuct,-i.s 

Sclcçlo das J>C'SOAll <j\lC obsenrando-sc, :subsidiariam.cn1e., 
rrat.l.,.,.o ""s eleiçboes como 

Ati: 3 l/08/l019 
B Lei El.ei1oral q.-nto aos 

mesi.rios "'ºu escrutiroado.... impw.i:rm:n\00! ao ei!Ol.erclcio 
(bem como •uplcnlcs) dessas fw,,;Oe$. no que: for 

cablvcl 

Nt. 11 . §6º, VI, da Res. 
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l'KBl'lill'VRA MUIOCIP>U. Ili! SÃO JOÃO llA l'RONTl!IRA. PI 
CUN!ib.Hó MU.l'\ll(."1.rAL.DC DUl'llA. Dc;l!I IJIMfTOIJ DA aQAJ(ÇA IDO 

ADOLPCU<n · CMDCA/9-'lt' 
T<,W,, IS OI! - U Mt • ,'llttt1lu -SÃO X )ÃO D,\ tllONTIIIRA-f'I 

CEI', Ml4J.-OCV <.-a.. - 91Jl.J-H19 
E--il, ~jn t9@oolliool<....., 

170/201 4 - CONANDA e art. 
120, §1° da Lei nº 4.737/1965 
(Códlgo Eleitoral) 

ReunilO de orieniaçlo Art. 11 . §6º. VI, da Rcs. 
aos mes6nos. escnninadores Até 14/09/2019 170/2014 -CONA:NDA 

csup!C111.CS 
Solicitaçlo de apoio Art. li, ~6ª. Vll, da Rcs .. 

da Policia Miliw e Policia Até 14/0912019 170/2014 • CONANDA 
Civil 

Confeco;,AD das cédulas de 
~lo. Até OS (einoo) dias da 

cm caso de votaçlo manual Arl. 11 , §6•, IV. Ili Rcs. 
(,;omcntc .., a ulilizaçlo de realizaçlo do plcito, 17012014 - CONANDA 

urnas clctr&úcas for 
impre1eriv-,lmmle 

im slvcl) -- --·- °""1::•sc garanli1 que 
----;-

SCJ8 
realizado em locais públ>eos de 
ficil aeesso, observando a 
acessibilidade e a quantidade de 

Divulpçlo dos locais Atê 20/09/2019 
votantes do últiroo proees.so dc 

dó processo de escolha escolha. 

Art. 1 O". Panlgrafo únieo, e/e mt. 
li, §6ª, v. da Resoluç&o n' 
17012014 -OONANDA 
/vi. 139. §1". Lei 8.069/1990 .J 

1° dornilll!O de outubro; ECA 
Eleiçlo 06/10/2019 Art. S", 1, e llrl. 14, oaput, Rcs, n' 

170/2014-CONANDA _ 
Devenl. _. publicado no Diário 
Oficia] do Municlpto ou em 

D ivulgaçlt, do resullndo da. l.rnedia14~ apó, a meio equivalente 
esco.lha apuraçlo· O\I até 

07/ 1012019 Art. 11. §6º, vm e art. 14, §1•; 
da~s. 170/2014 - CONANDA 
Art. 139, §Zº, Lei 8.069/ 1990 • 
ECA 

Passe dos "°"""lheiros 10 dcjam,iro de 2020 An. , .. IV. e ut. 14. §2º. 
R-.luçlló n• 1700014 -
CONANDA 

São Joio da F-ini - Pl, 04 de abril de 2019 

.. 
GOVE R O U ICIP AL 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 
Gabinete do f'refeito 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº: 124/2019. 
Origem: Processo Admi1islrotivo nº O 131 /'}f) 19 
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO GONÇAl.O DO PIAUI - PI. 
Contratado: TG MOURA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 25.063.445/0001 -41. 
Ob~to: Execução de Obros e Servlços Reformo do Unldode Escolar "Voldulce 
Ribeíro" do Mun·cípio de Sõo Gonçalo do Píouí. 
Valor Global: R 271.529,59 (duzentos e setenta e um mll., qu·nhentos e vlnte e 
nove rears e cinquenta e nove centavos) . 
Fonte de Recursos: lESOURO/FUNDEB/ FUNDEf. 
Vigência: 12 (dozel meses. 
Data da Assinatura: 22 de março de 2019. 

São Gonçalo do Piauí IPII, 22 de março de 2019. 

Publique-se 

Luís de Souso Rlbe1ro Junloc 
Prefeito Munfcipal 

ESTADO DO P I AU I 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GO ÇALO DO PIAUÍ 
Gabinete do Prefei1o 

EXTRATO DE CONJRATO 

Contrato nº: 125/2019. 
Origem: Processo Administrativo nº 4897/2018. 
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI. 
Contraklda: TAYNARA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA. 
CPF: 055.873.343/33. 
ObJeto: Prestaçõo de Servlços ProfiSSionais. 
Valor Mensa.l: R$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais). 
Fonte de Recursos: FMS/PAB/TESOURO. 
Vigência: 06 (seis) meses. 
Data do Assinatura: 22 de março de 2019. 

. 

São Gonçalo do Plauf (PI), 22 de março de 201 9. 

Publlque-se 

Luis de Souso Rlbeko Junior 
Prefeito Municipal 

• 

ESTADO DO P IAU I 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 
Gabinete do Prefeito 

EXTRATO DE CONT~ATO 

Contrato nº: 126/2019. 
Origem: Processo Administrativo nº 4897/2018. 
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUI - PI. 
Contratada: BÁRBARA VELOSO. 
CPF: 048.205.063/23. 
Objeto: Prestaçõo de Serviços ProfiSSionais. 
Valor Mensal: R$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais). 
Fonte de Recursos: FMS/PAB/TESOURO. 
Vigência; 06 (seis) meses. 
Dato da Assinatura: 22 de março de 2019. 

. 

São Gonçalo do Plauf (PI), 22 de março de 2019 . 

Publlque-se 

Luís de Souso Ribeiro Junior 
Prefeito Municipal 

• 

ES T ADO DO PIAU Í 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 
Gabinete do Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nª: 127/2019_ 
Origem: Processo Administrativo nº 4897/2018. 
Contratcmte: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUI- PI. 
Contratado: LUIS ERNANDES LOPES CARVALHO. 
CPF: 045.1 77.453/17. 
Objeto: Prestação de Servfços Profls'Slonols. 
Valor Mensal: R$ 998,00 (novecentos e noventa e olto reals). 
Fonte de Recursos: FMS/PAB/lESOURO. 
Vigência: 06 (seis) meses. 
Data do Asslnoturo: 22 de março de 2019. 

São Gonçalo do Plaul [PI), 22 de março de 2019. 

Pub llque-se 

Luís de Sousa Ribeiro Junior 
Pre feito Municipal 
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" @ES ADO DO PIAU Í 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 

Gabinete do PrefEito 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº: 128/2019. 
Origem: Processo Administrativo nº -4897 /2018. 
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUf - PI. 

Contratado: FRANCISCO JOSÉ ALENCAR. 
CPF: 396.380.573/00. 
Objeto: Prestação de Serviços Profissionals. 
Valor Mensal: R$ 6.021,60 (seis mi , vinte e um reais e sessenta centavos). 
Fonle de Recursos: FMS/PAB/TESOURO. 
Vfgêncla: 06 (seis) meses. 
Data da Assinatura: 22 de março de 2019. 

São Gonçalo do Piauí (PI), 22 de março de 2019. 

Publique-se 

Luís de Sousa RJbe.-o Jurior 
Prefeito Municipal 

ffi' EH ADO DO PIAU Í 
~ GOVERNO MUNICIPAL OE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 

Gabi11ete do Prefeito 

PORTARIA Nº007/2019. 

Dispõe sobre a revogafâo 1k Portaria de 

provlmen10 de Cargos "" Estntlllr2 

Administrativa da Pref eiJJuu 1Y11nkipa/ e 
dd OUJNIS providêncuu. 

O PREFEITO MUNlClPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ, no uso de s.uas: 
atribui9ões legais e em obediência ao que dispõe o inciso IT do art. 92 da Lei Orgânica do 
Município, e: 

CONSIDERANDO a 11eces:sidade de medidas para wna melhor reorganização da. 
Estrutura Adminislrativa da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí. 

RESOLVE: 

Art. t• • Revogar, para todos os efeitos legais, a Portaria N° 074/2017, que trata do, 

provimento de Cargos na Estrutura Adminístrat111a da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do, 
Piaui 

Art 2~ • Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em Yigor na data. 
de sua publi.cação, com efeitos a partir de 31 março de 2019. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gooç.alo do Piau! {Pn, 31 de março de 2019. 

Registre-~:__Publi 
1
-se, Cieatitique-se e Cumpra-se. 

o/\. ZÂ..,~0 
' · Is de Sousa Ribeiro J uoior 

Prefeito Municipal 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo 

aÃõ' ~~. CGC; 0t612,607/0001-!>5 • Av. Silo Goa.çala. SIN - Cmlro - CEP: 64. 
DO -UGA Slo O~o do Gwguéia - PI 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI 
ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO G 
LEI MUNJC11PAL N" 03712000. 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA o CONSELHO nr -
EDITAL N• 0112019. 

Dbpk, do 

•- p11.-. 
membros d.o Coucl Taldar para o, 
qaadrlblo 2020/2023 SÃO GONÇALO 00 
GURGUltlA-PI, f:8C.bel e- do, aiillda, todo o, 
proceao de OKolb e dA outra• 
provldfac:iaa. 

O (A) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO 

GURGUÉIA - PI. no uso da atribuição que, lhe é conte 

03712000, de 02 de abril de 2000, com redsçêo dlildO pela 

14112015, de 04 tSe abrll de 2015, toma público o 
CONVOCAÇÃO pars o Prccaaso de Escolha em Dew Un' 

do Conselho Tutalar p81'a o qwdriên,o 2020/2023, pela 

RESO UÇÃO NO 01/2019 e RESOLUÇÃO N" 02/2019, do CM 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Processo do E.$QOIM &m D- Unitlcada 6 diac::ipli o pela Lei n° 

8.069190 (ECA), alterada pela Lei 12.696/12, pela Reeol 

a lterada pela Resol'uçllio n" 17'0/2014 do Conselho Nacione 

C,riança e Adolescente- CONANDA. assim como pela , el Municipal nª 

03712000, de 02 de abril de 2000. com redaçOo dltda plllla L&i Munlc:lpal nª 

1◄ 112016. e Reeolvçêo nº 0112019 e Resoluçtlo N" 0212 9 do Cornielho 

Municipal de D ireito& ela Criança e do Adoieeoente SAo Gon lo do Gurguéia-

PI, sendo realizado sob a reaponaabilidad& deste e flscallza do Ministério 

P~blico: 

1 •. 2. Os membros do Conselho Tutelar local serão esoolh' s mediante o 

sufréglo 1,1nlvet'$8:I, direto, eecfeto e facultativo dos eleitores 

data de 06 de outubro de 2019, sendo que e posse dos eleitos e seus 

.reapectiVOIJ auplentea ocorrerli em data de 10 de jan.elro de 2 

1.3. AlJsim sendo, oomo fonna de dar inicio, regulamenta!" a a 

ao Prooeeso de Esoolha em Deta Unificada pera membfoe do 

para o quadriênio 2020/2023, toma público o Preeente Ed' 

termoa: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 

2 .1 . O Con.selho T utelar é órgão permanente e autõnomo, n o jurisdicional, 

encarregad.o peta sociedade de zelar pelo cuml)f'in'lento CIO$ dl ltos da criança 

e do adolescente, sendo oomi:,osto de 05 (cinco) membros, 

população lootll para mandato de O◄(quatro) anos, pe 

reoonduçAo. mediante novo processo de esoolha em igualdade 

oe demaia pretendentes; 

lhidos pela 

a 01 (uma) 

2.2. O presente Processo de Eeoolha dos membros do Con elho Tutelar do 

Município de SAo Gonçalo do Gurguéia vrea preencher as 

rudstentes o oolegiado. assim como P81'8 88US respectivos aupl 

2.3. Por força do dlepoieto no art. 5°, inciso li, da Resolu -

COMANDA, a oe,ndldatura deven!i S8f' individual, não 

composição de chapas; 

admitida a 

2.4, O Conselho Munieipa1 dos Dffltos da Cri nçe e do Aóci,e,11Cente d1Weré 

Instituir uma C.omlsaão Espeolal Eleitoral da compoaição, 

representante& do governo e da sociedade civil e uma Comi 

da Prova, pál'lll a realização do primejro Processo tSe E 

Unificada CIO$ Consalheil'os Tutelares: 
2.6. O Conselho Municlpel dos D ireitos da Criança e do Adol 

suas atribuiç6ea Publicará Edrtals EspecffiOoe no Dlérlo 

equlv.alente para cada uma das faaee do processo ele escolha de conselhelros 

tul 1are.s, dispondo sobre: 
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Estado do pjauf 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo o Garguéia 
OOC: 0l.61 2.607/0001-95 • Av. S.OGoaça!o.SIN - Cmtm - CF.P: 6t l-000 
Silo Gonçalo do Gurguéia - PI 

• - A doeumentaçAo &xlgida c;los c:ar,dldatos; 

b - As regra& do Prooesso de e&QQlha em data Unllic;,t,d , contendo as 
cond~$ pen,,ltlàas a vedadas aos candldat08; 

e - ~ "8.flÇÕOS previstas paru o descumprimento d- regrus pt'OC&&SO de 
-colha em data unificada; 1 

d - lmpug~. recurso e out~ fa-• do Prooaaao de E ha em, Data 
Un lllc:a.da, a 

a - Des vedações. 

2.6. O pMMN"!te Prooe&ao de Escolha dos membros do Con 

Município de São Gonçalo do Gui,guéla-Pl,V'iae preencher aa 

existentes o colegiado,aasim como para seus respectivos suplente 

vagas 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS C.ANDIDAT S A MEMBRO 

DO CONSELHEIRO TUTELAR: 

3.1. Por força do disposlO no Art.133. da Lei n"' 8 .069/90, alte da pala Lei no-

12.698112, e do Art. 2:2, da Lei Municipal N" 007/2000, com 

Ll!lli Municipal n" 141/2016, os ca~idatos a membros do 

devem preencher, cumulativaml!llnte, os SêQUlntes requisitos: 

• - Reconhaelda Idoneidade mo,-al; 

b - Idada superior a 21(Vlnta a um) anos; 

e.- Res,<1ir no municípi~ 

ação dada pala 

n1JOlho Tutalar 

d- Estar em dias com as obr1!1,Jeções eleitonoilJ e no gozo illeWI direitos 

pollticos: 

• - Eatar m• dias oom as obnga9ÕQS militares(para can - do sexo 

meacvllno): 
f - NIio ter s ido penall:i:ado com a •deslltulç.Ao 

Con$alho Tutelar. nos úttlmos Oó(dnco) anos; 

g - ter conclu idiô an sino m6dio: 
h - ter, no m ínimo, 02 anos da axpariAncla comprovada na á 

edoleeoente; 

3.2. O preenchimento cio& req.uiflitoa legais dava aer d mon rado no ato da 

candidatura 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1 . Oe, membros do Conselho Tutelares exercerao auas a11v' 

de dedicaçllo eJoOCluslva. duranlé o horário p,evislo no Art. 18 

N" 03712000, com redação dada pela. Lei MunlcJpal nO 1 

5",aendo acrescido os seguintes parágrufos 1º,2" a 3" para o fu 

órgão. sem preJulzo do atendimento em reglm da plantãoiao 

como da reatJzaçAo ela outra$ dillgênelas e tarefas inerentes ao 

- l!lm regime 
a Lei Municipal 

/2015 no Art. 

·onamento do 

4.2. O valor do "encimento 1!!, da; 01 (um) Salário Mini mo, confo a previsto em 

Lei Municipal: 

◄.3 . Se alalto para Integrar o Conselho Tutelar o servidor m nlelpal, poderá 

optar entre o valor da remuneração do cargo da Conael.heiro ou o valOr da aeue 

vencimentos, ficando-lhe garantidos: 

• -O retOfflO ao cargo, amp.-ego ou função que e><eroia, assim ue findo o seu 

mandato; 

b - A contagem do tempo de aeNiço para todos os efeitos leg is, el<Ceto para 

promoção por merecimento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1 . São impedidos de l!iEINlr no m-mo Conaelho Tutel 

companheiros, eind:81 qul!I em unlAo homoafetlv.a, ou parent 

colateral ou por afinidade, at6 o terceiro gra.u, inCIU81ve. oon 

Art. 140, da Lei Nº 8.069/90 e Art. 15, da Reaoiuçllo N 

COMANDA; 

5,2, ~li!tnda-se o Impedimento ao conselhe ro tutelar em rei. 

01!11 cõnjug s, 

j.vdiçiáda e ao representante do Minlst6rio Públlco com at1.1 · na Justiça da 

Infância e da Juventude da me&ma comarca; 

5 .3 . Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo 

que obtenham votaçAo suficiente para figurarem entre OA 05 

lug.a,es, coneid8f'ar-â aleito aquele q1.1e tiver malor v 

remanetlCênt aenll reclassificado oomo 8êU suplente Imedia 

hlpOt..se da vaeancia e desde que nêo exista Impedimento; 

5.4. É também impedido de - in111CHWO< no Procesao de 

membt"o do Con&elho Tutelar que: 

a)tlver sido empossado para o segundo mandato consecutivo té o dia 10 de 

janeiro de 2013; 

b)tiver -llfcido o mandato.em ,regime de prorrogação.por per 

11t.1peri01" a 04(qumm) an0$ a melo . 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL: 

6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol 

no prazo de 10(de2) dias, e contar da publicação do prese 

Comleaão Especlel Etelt0111I de oomposlçAo paritária entre re 

governo e da socie<lacle CMI, para a organ~o e aond 

Processo de Escolha; 

6.2. Compete à Comi&eão Eepeclal Eleitoral : 

■ - Analisar os pedid0$ da registro de candidatura e dar amp 

relaçAo dos pretendente& inecrltoe; 

Ininterrupto 

b - Receber- aa impugnaçOas apresentadas contra candidatos q e não atendem 

oa requisitos -igidoa, fomeOendo protocolo ao impugnante; 

e- Notlllcar os candidatos Impugnados, ooncedendo-4h 

apresentaç,Oe$ da defasa; 

d•ReaUzar reunião c;leAtlnada a dar oonheclmento formal das regras da. 

campanha aos candidatos con•lderados habilitados ao piei • que firmarã.o 

oompromísso da rnspeitá-l&s, sob pena de Indeferimento do registro da 

candidatura, sem prejufao da imposição das sançiõas previ s na legi.slação 

local; 

e- Decidir , em primeira lnstAncia administrativa, ~ da 

candidaturas, podendo, se neceS&áno, ouvir testemunha 

arro1~. determinar e 
diligências; 

f - Estimular e fac111tar o encamlnhe.mento de noticias de fat -

vlolaçAo das regres de campanha por parte dos candidatos ou 

g - ,A11411lisar e decidir, em primeira instênc:ie, administrativa 

impugnação e outroe Incidentes ocomdos no dia da votaçêO; 

h- Escolher e divulgar oa local• de votaça,o e epuraçAo de vo 
1- Dlvulgar, imediatamente apOs e, epuraçAo, o n,,sulUi(lo ollclal 

J- Notlficer peMOatmente o M inistério Público, com e ant 

todas as etapas do proce,sgo, dias e IOcais de reunião a decl 

COiegiado; 

1- Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxilio d 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação 

6 .3. Das decisões da ComissAo Especial Eleitor-ai caber-é rec 

do Conselho Municipal dos DlreitOs da Criança a do Adol 

reuniré, em caráter extraordinário, para decisão com o mã.ximo 

7 . 1DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA PROVA: 

7.1.0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adol 

no prazo de 15(qul nze) dias, a contar da publicaçllo do pres 

CMDCA e do 

Comiàsão Organizadora das Prov- composta. oom os re,or,.,..mtantes da érea 

Jurídica (Advogado), da Assistêra:ia Social (Assistente Social • da Educação 

(Pedagogo) e um Auxiliar AC1m1nlstreitlvo. para o processo el&boração e 

corTeç.Ao do exame de conhecimentos especl1!1eo& ne oond 

Processo de ESCOiha; 

7.2. Compete Ili comissao Organiza.dora ela Prov8: 

• - Elabol'ar/apl ie81r a Prova de oonhecimentoa EspecífiOOs; 

b- Comgir e Examinar oa gabaritos e a correção das Provas; 

o do presenta 

e-Repassar para a Comissão Especial Eleitoral o resultado das Proves no 

prazo de 0S(cinoo) dias; 

d- Receber e analisar rea.irsos de impugnaç,6ea. 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO OE ESCOLHA: 

8.1.0 Processo oe ESCOihei pe,ra membros do Conselho Tut lar observa.Tá o 

CALENDÁRIO anexo ao pre:sente Edital; 

8. 2 - o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado 

de suas atribuiçõ,ee, faré publicar Editais específicos no Olérl 

equivalente para cada uma das fases do processo de, escolha 

Conselho Tutelar, dlspondo so.bre: 

■ - Inscrições e entrega da documentos; 

b -Re&E>çã,o de candidatos inscritos; 

Oficial ou meiO 

membro& do 
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Estaoo do Piauí 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo o Gurguéia 
CGC: Ol.612.607/00(11-9:5 • Av. S.OGocçalo,SIN - Cmtro- CEP: 64-. 3-000 
SIio Gooçalo do Gurguéia - PI 

e- Relação l)l'lãlliminar dos candidatos considerado■ habilitados após a análíse 

doa documentos; 

d - RelaÇAo <lefinitlv• dos candidatos oonaidl!lradog 11.e, litsdos,•pó• o 
julgamento de eventuaie impugnações; 

• • Exame da conhecimento -peclfioo acerca do Est.tuto d 

Adoleacente - ECA e demals leg1Alaç6es p&rtinent- c:le ce••ter liminilltório; 

f- Dia e kxl81Js c:le YOtillção; 

11 - Resultado preliminàr do pleito, logo illl)ÓS o enoen-amento d I apYração; 

h - Resultado final do p~o. a.p,6& o juJgamento de eventuais im gnaçõea; 

1 - Capacitação para os Conselheiros Tutelares: e 

j - Tl!lr'mO c;le POfle. 

lil. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

9.1 . A part clpaçAo no presente Processo de Esoolha em Data 

se-ã pela lnscrtç.ão por melo de requerimento presencial . e 

prazo e ni!ls conc:lições ... tabelecidas neste E.ditai ; 

9.2. AA inscrtç,ões •dos candidatos será •efetup,;ja pee$0al 

efetuada no 

na sede do 

Con"lhO Municipal dos Direitos da Crli!lnçe, e do Adolescente e São Gon9111lo 

do Gurguéla--PI, IOC$1iZB.dO na Rua: 04 de ·Outubro, S/N- Cent • entre os dli118 

05 de abril c;1e 2019 e 03 de maio de 2019, (j$$ 08:00 às 11 :3 hs e d818 14:00 

•• 17:oot,.s; 
9.3. Ao Niallzar a ,in..:;riçãô, o candidato deverá, obrigatoriam t.o e sob pe.na. 
de lndofonmento dia sua candidatura, apresenlar original o oópl (tQa aaguintes 

documentos: 
a -Carteira de lc:lentidadiB ou doo.Imanto equivatante; 

b-Tltulo de eleitor, com o comprovante de votação ou 

04(quatm) úlllmas eleições; 

e- Certidões negal;ivas civeis e criminais que comp não ter $ido 

condenado ou estar ,...pondendo. como téu, J)éla prática de infração penal, 

administrativa, ou conduta incompatfvel com a função dle mem ro do ConlSélhO 

Tutelar, 
d - Em sendo candidato do sexo mpsculino,cenldão de q itaçAo com as 

obrlge.ç:Oea militares: 

• -Compro1,1ante de expertêncle, ou -pecl.e,llzaçtlo na âre da infância e 

juventude: 

9.4. A falta ou inadequação de qualquot' dos documentos aci a relacionados 

aeni Imediatamente comunicada ao candldato, que poderá su 

limite para inscrição de candidaturas, prevista neste Edital; 

9 . 15. Os documentos deverao ser entregues em duas v ias pare 

9 .8 . Documentos digital~ e,ertlo COn$1derado$ vâlidos, d 

apr8$8nladoG os origin•is ou existentes apenas em forma.t.o dlg 

9 .7. Eventuais entraves à inscrição de a1ndid:elturea ou 

documentos devem aer imediatamente encaminhados ao 

M inistério Püblico; 

9.8. As informaç,õe:s prestadas e documentos apre&entedos 

inscrição sêo de total responsabilidade do candidato. 

10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA; 

que ta,mbém 

de 

ao 

ocasião da 

10.1-Encerrado o prazo de Inscrição de candidaturas. a co ' is&êo Especial 

Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará, no prazo de 10( z) dias Citeis, a 

anéllse da documentação exigi.da neste Edl1BI', com a 81.lbseQ nte publica.ção 

de rele,ç.lo dos candidatos in&Critos: 

10.2 • A relação dos candldatoe inscritos sera encaminha 

Público para ciência. no prazo de 24(vlnte e q ,uatro horas), a 

refenda no item anterior. 

11. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 

11.1. Qualquer cidadão podeNi requeret" a impugnação de ca 

de 05(cinCO) dias contados da publicação da relação dos can 

em petição devidamente fundamenteda: 

ao Ministério 

a publicação 

11.2. F indo o prazo menciOna<io no item anterior. os candid toa Impugnados 

serão notificados pessoalmente do teor da impugnaçAO no prazc 05{cinco) 

dias. começando•, a pa.nir de entAo, a correr o prazo de o (Cinco) dln pbra 

apl'El&entar sua d~; 

11.3. A Comissão Especial Eleitoral analisará o tla'Or das 

defesas epresentadas pelos candidatos, podendo aoI1crter 

interessados a juntada de documentos e outras provas do a 

11A.. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 03(três) dl 

término do prazo para apresentação de defesa pelos candidat 

para decidir sobre a lmpugnaçâ(x 

11.5. Condulda a anéllse das impugnações, a Comissão Es 

publlcar edl tal contendo a rei.ação prefimlnar dos candld 

participarem do Processo de Escolha em data Unificada; 

11.8. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão funda 

devendo ser dada ciência aos interessado&, pare fins de 

recun10t1 previstos neste Edital; 

11.7. Das decisões da ComWIAD Especial Eleitoral cabe.-é 

do CMDCA, no pra«i de 03(três) dias, contados da da1a 

Edital referido no item anterior; 

11 .. 8. Esgotada e fe,e,e recursai, a Comisdo Especial Beitora 

relação deflnlt~e dos candldatos hilbilitados ao pleito, com có 

Público; 

11.9, OCOfT'endo falsidade em quelquer nformação ou docume 

seja qual fO( o momento em que este for descoberta, o cend 

do pleito, &em prejulzc do encaminhamento dos f8toe (1 autori 

para a,puração e a devida responsabilização ie,ge:1. 

12. EXAME DE CONHECIMENTO ESPECIFICO: 

12.1 . O exame de conhecimento espeoíl'ieo será 

Criança e do Adolescente} e aplicado no dia 09 de Junho de 

12.2. A relação doe; aprovados neste etapa ocomtré no dia 1 

1,2.3. Após publlcaçAo do resultado do el(&me de conhecime 

candidato poderá Interpor recurso no Pf'BZO de 03(três) dia• 

Organizadora das Provas; 

d• 

12.4. A eom,ssão OrganiUldo«I das Provas terá 02(dol!S) d ias para an$I1ae dos 

recursos perUnent$$,; 

12.s . A relaçãodeflnltive seré divul1111da no dio 17106/2019; 

12.6.0 candidato teré que atingir uma média de •60% do exame d$ 

conhecimentos -pecífi00$. 

13. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL.: 

13.1 . Cebe ao Poder Püblloo, com a colaboração dos órgãos 

dar ampla divulgação ao Processo de ESCOiha desde o momen 

do presente Edital , incluindo lnformaçõee quanto ao p~ do e 
dia, horário e locaís de v~o. dentre outras inform,,..,><'loo,a 

ea&egul'lllf a ampla participação POPLiler no pleito; 

13.2. Ê veaada a vlnculaç!l.o polltlco-partidâria das candidatu 

da indicação. no material de propaganda ou inserções na mld , de legendas 

de partidos polltioos, símbolos, slOgans, nomes ou fotografias 

dínita ou indiretamente, denotem tal vinculação; 

13.3. Os candidatos poderão dar Inicio (1 campanha eleitoral a 

da relação definitiva dos candidatos habílítados, prevista no 

Edital; 

13.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públi 

a publicação 

analogle, os llmltes Impostos pela legislação eleitoral e o Cód de Poeturee 

do Municfpio, garantindo igualdade de condições a todos os ca d datos; 

13,5. Os candidatos ,poderão promover as suas ca.ndidatures J nto a eleltores, 

por meio de debates, entnrvistas e distribuição de panfletos, 

a1ullém dano ou perturbem e ordem publica ou particular, 

13.6. A$ inatltulç6es pübllcas ou particulares (e&eol-. cama 

rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em ,promover 

candidatos deverão formalizar convite a todos aql.'etee. que 

concorrer ao cargo de ,membro do Conselheiro Tutelar; 

13.7. Os debates deverão ttK n,oulemento próprio, a ser ap sentado pelOaa 

organlza.donis a todos os partiCl,pantes e (1 Comlsdo 

designada pelo Conselho Municipal Clo8 Olreit08 da Criança e do Adolescente 

com pelo menos 05 {cinco) dias de antecedênci•; 

13.8. Cabe à Comiss.ão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos 

debates, zelando para que sejam proportionadas iguais o 

os candldatos na.e suas exposições e r&&l)O&Uls: 

n idades a lodos 
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Estado do pjauf 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo o Garguéia 
OOC: 0l.61 2.607/0001-95 • Av. S.OGoaça!o.SIN - Cmtm - CF.P: 6t l-000 
Silo Gonçalo do Gurguéia - PI 

13.9. Ê vedada a Pl'OP8g8nc:M, a inda que gratuita, s veículos de 

comunicação em geral (jornal, nktio ou lt!tlevido), faixas, out 

bonés e outros meios não previstes neste Edital; 

13.10. É expressamente WldadO Ele:>$ condtdab:>s ou a 

vinculadas. transportar, patmeir'ltJ.r ou intermediar o transporte 

IOCEliS de vota.ção. 

13.11. IÊ dever do candidato portar-se com dignidade dura e a campanha 

eleito.ral, sendo vedada a propaganda itntal ou lnaldlosa que promova 

et8que pessoal contra os concorrentes; 

13.1 2 . NAo seré pennitldo qualquer tipo de propagal'lda no dl 

qualquer local pú blico ou aberto .ao público, sendo que a 

pessoas por1ando Instrumentos de propaganda caracteri. manifestação 

coletiva. com ou sem utmz:açAo de velc:uloa; 

13.13. A violação das regras de campanha Importara na cas 

da candidatura ou d lploma de posse do candidato reepo 

instauração de procedimento aclmlniatrativo no qual 

candidato o exerclêlo do contraditório a da ampla defesa. 

14.. DA El.EIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TU 

14.1. E.11ta etape, dêflnlré. os Conselheiros Tutelarea com s reopectivos 

Suplentes do Município de sao GonÇ,11110 do Gurgu61a-PI; 

14 •. 2. O Processo de ESCOiha em Data Unffica<I& ~lzar

outubro do 2019, c;i$s 08:00 às 17 :00hs,honirio local . oon 

Art.1139,da l.ei N" 8 .069/90 e Resolução 152/2012,do CONANO 

14..3. A votaçêo devaré oco1n1r pn,fefencialmente em umas e 

pela Justiça Eleitoral , observadas as dispoe.iÇõaa das resol 

expedidas pólo T ríbunal Superior EléitOtal e Tribunal R.egi 

Esta.do do Piaul ; 
14.A.. Aa m-a.s receptoras de votos devMAo la.vrar at8s 
tomecidO pela Comissão Espoc!Stl Eleitoral. nas •quais s 

eventuail!l ,i nt8"'COITênci11s ocorridas no dia da votação, a~ 

eleltorea votantes ern ced:e uma das umas: 

14,5 . A Comlaaão ~pecial Eleitoral designará o local da Elelçl e apuração de 

votos; 

14.6. Cabe ao Município o custeio de todas • despesas 

Processo de Eleição em Data Unificada dos membros do Con 

14.7. Nos locais e cabines de votaçao i,erllo afixadas listas, 
nomes, oognomes e números dos candidatos ao Conselho T 

14.8. Após a identlficaç!io, o eleitor assinará a lista de presen e procederé a 
votação; 

14.9 . O eleitor q,ue não souber ou não puder assln&r, usará a I pl'8Pão d igital 

oom o forma de identificação; 

14. 1 O .• O eleitor poderá votar em apenas um candidato; 

14.11. No ca.ao de votação manual, votos ,em mais de um ndldato ou que 

contenham ra&l.lras que na<> permitam aferir a vontade e leitor serão 

anulados, devendo ser colocados em envelope separado, co m e prevísto no 

regulamento da e1e ção: 

14.12, Seré lambém considerado lnvélldo o voto: 
a- cuja cédula contenha mais de 0 1 (um) candidato assinala 

b- cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da de votação; 

ç- cuja cédula não corresponder ao model.o oficial; 

d- que tiver o sigilo v iolado: 

14.13. !Efetuada a apuração, serão consider'l:ldos ele1tos os 05 {cinco) 

candidatos m a is votados,. teaaalva.da a ooorrêncla de algum das vedaQOes, 

legais &cima referidas, sendo os demais candidatos consid rsdos supkmtes, 

pela ordem de votação; 

14.14. Em caso de empate, terá preferência na classificação s 

candidato que obtiver maior nota no Exame de conheciment 

maior tempo de experiência na promoção, defega ou atendi 

d ireitos da cri&nça e do adolescente. Petaiatindo no empate, 

idade maJs elevada. 

salvamente, o 

15. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O 

ESCOLHA EM DATA UNIFICADA: 

15.1.Conforme previsto no Art. 139,§ 3", da Lei Nº 8 .06 

Resolução N"02/2019 do CMDCA,, é ~o ao candidato 

entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 

brindes de pequeno valor. 

OCESSO DE 

O do E CA e 

r. oferecer ou 

15.2 . É também vedada a pratica de condutas a.busivas o desleais que 

transporte de eleitores, dentre outras previstas na Lei 

Eleitoral), pol& embora não caracierizem Qrime eleitoral, im 

{l:...el 

m na violação 

do dever da idoneidade moral que se oon8titui num dos requis" os elem entares 

das candidaturas; 

15.3. Os candidatos que pra~m quaisquer das condutas lecionadas nos 

itens anteriores, durante e/ou depois da campanha,indusive no d ia da votaç!io, 

terão C8!1&8do seu registro de candidatura ou diploma de po , sem prejuízo 

da apuração da responsa.bilidacle civ il e meamo criminal, ínç lu · e de terceiros 

que com e les colaborem; 

15.4. Csberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissol .ç!io, á P lenána 

do CMDCA, decidir pela cassaç&o do registro da candiCMltu ou diploma de 

posse, após a inatauração de pmcedimento aclministrativ no qual seja 

garantido ao candidato o exercício do contraditório a da ampla efesa. 

18.DOS RECURSOS: 

18.1. Realizado o Processo os reoursos, 

deverão Ber d irigidos ao Presidente de Comissão E ai Eleitoral do, 

Processo de E scolha e protc,çolados no Conselho Municipal dos Direitos da 

da Comissão Especial Eleito.rei do Processo de Esoolha em D Uniftcada; 

16.3. O candidato PQderá ter acesso às decisões da isaão Especial 

Eleitoral para fins de Interposição dos racul"IIOS previstoe neste Edital, mediante 

solicitação fOrmal~c:ta,; 

16 .. 4. Das deci.oe& d a Comissão Es,pecial Eleitoral do P so de Escolha 

caberá rec:ul'&O à plenéria do Conselho Municipal que se reu irá, em caráter 

extraordlnárío para decisão com o máximo de OBleridacle; 

18.5. A decisão proferida nos recursos, pelo CMDCA é 1 vel na esfenl 

administrativa; 

16.6. Esgotada a fase recursai, a Comissão fará pUbllçar a re.lação dos 

candidatos eaoolhidos no pleito, com ç6pia ao Ministério Pübl' 

17. DIVULGAÇÃO DO RESUl. TADO FINAL: 

17.1 • Ao final de todo o Processo. a C-OmlsaAo Eapeclal Eleito , 1 encaminhará 

relatório ao CMDCA que fará d ivulgar no OIArlo Oficial' ou em meio 

equivalente, o nome d0$ OS(clnco) candidatos e leitos para exe a função de 

Coneetheil'O T U1elar e seus respectivos Suplentes, em ORiem ecreeoente de 

votação. 

18. DA CAPACITAÇÃO (FORMAÇÃO): 

18.1. Esta etapa oonsl•te n& Capacitação candidatos ha ilitados sendo 

obtigatória a presença de todos 0S candidatos Eleitos (Tttula e Suplentes) 

com carga horária ofêl'tada; 

18.2 . A capacitação obrigatória acontecera. nos dLa& 24 e 25 de outubro de 

2019 e teril. como cooteúdo programétiCO o Estatuto da Criança e do 

Adolescent.a (ECA) e demais legislações pertinentes; 

18.3. A carga horária da capacitação será de 16 horas a ser allzada em 02 

(dois) dias. 

19. DA POSSE E DIPLOMAÇÃO: 

19.1. A posse do11 membl'O$ do ida pelo, 

Presidente do CMDCA Joçal,oo dia 10 de Janeiro de 2020, 

no Art. 139,§ 2", da Lei Nº 8 .069/90; 
19.2. Além dos 05(cinoo) candidatos Elertoe mail!l votados, 

tomar posse os DS(cinco) suplentes, também observada a orei 

de mOdo a assegurar a continuidade no fiundonamanto do õrg 

férias. lk:enças ou impedimentos doa T itularea.. 
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Estaoo do Piauí 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo 
CGC: 0l.612.607/00(11-9:5 • Av. S.OGocçalo,SIN - Cmtro- CEP: 64-. 
SIio Gooçalo do Gurguéia - PI 

oGurguéia 
3-000 

20. D .AS DISPOSIQÕES FINAIS 

serão publicados, com destaque, nos órgãos ollolals de lm 

efi)ql<:kls noe muf1i1Íe -,... Prefeituno MunieiP$1.CAmara de Vé 

do Conselho Tut. lar.do Conselho Munlclpal •doa D lreit.oa 

Adoleac4Klte(CMDCA) no CRAS- Centro de Refef6ncla da 

Postos de Saúde, E&OOlaa da Rede Pública Municipal e na 

Ptlblleo; 

20.2. Oa casos omlaaoa a.ao reaolvldoa pela Comissão ai Eléitõtal. 

obaervadas as normas legais contidas ·na Lei Fedllt"al nº 8 .0 ' 

Municipal n° 03712000; 

20.3. é. de Inteire ree.l)(>ne.abitldade dos candidatos .acompanh r e publicação 

de todos oa atoe. edttals e comunicados referente,, ao Ptc:>c:>êti&O de E scolha em 

Dala Unrfioo.da do membros do conselho Tutelar, 

20.4. Ê f$Cllltado a.os candidatos, por ai oo por melo de 

credenciados perante a Comiado Especial Eleitoral, a 

desenrolar do proceaso de escolhe, in<:luindo aa c:ertm~I•• e lacração d 

umae, votãção e apuração; 

zo.~. C11~ candld to pod:erã credenciar, em até 48 (q...aren 

antes do pleito, 01 (um) representante por local de ·vow 
representante para acompent\!lr a apuração dos votae e -pas 

oort8ome; 
20.11. Os trabelhO'& da Comi~ Especial Eleitoral se encerram mo envio de 

releotôrio fina'I contendo ea interconéncl"" e o resultado de vot ao CMDCA; 

20. 7 . o deacumpr1mento doa d!ispoaitlvoa legal& ,prevlatoa neete ditai lmpllcii.rê 

na exCIUaAo do candidato ao proce,,ao de eacolrn;,. 

R~I•-• Publlq_. • Cumpra-. 

lRA 

p,...1-nw do CMDCA 

Estado do Piauí 

ode 2019. 

Prefeitura Municipal de São Gonça o do Gurguéia 
OOC Ol.6J2.607/0001·9S-Av. SloOor,çalo,SIN-C<ntm- 64.99l--OOO 
São Gonçalo do Gurguéia - PI 

CONSELHO MUNJOPAL DOS DIREITQS IDA ~IANÇA E DO 00 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇAlD DO CiUIIGUIWl- PI. U!I MUNICIP~ "037/2000. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

- Processo de escolha para Conselheiros Tut lares -

Quadriênio 2020/2023. 

Publl~o do !:ditai 
dc Conv~o 

R"1dmod" 
gi;ndid•tur"a 

OS/04/2M9 

..........,,..,_ ,-·----111) 
Pre>ils•o, art. 7■, Resoluçllo n• 1.70/2014 
CONANDA 

· rt. 15. Res. 17,0/2014 • 
O';/o,./20t.S • 03/0S/ZD:l9 CONANDA e/e~ 140, Lei 8 .069/1990 - ECA 

Aptm.as ser.11 
lndhildujjl, 
c.omposí~o de 
n• 1.70/2<n4 • · 

erm,ttd;a a candldatur 
sendo admltJdill li 

Pil5 (a<"t. 5", li. Resolução 
NDA) 

Anállse de pedld0$ de 
reglstrode 

candidatura 

Publl~o da rel~o 
de candidatos 

fnsaitos 

lmpugnaçllo de 
candidatura 

Notificação cios 
Qndldatos 

1 m puar,ados 
quanto ;oo pra:lo par.1 

defesa 

Apresentação de 
defesa 

pelo candidato 
Impugnado 

ftesult.,do .-pc» 
an~lise dos rl!!cursos e 

convocação para a 
Prova 

Pro,,a EUmlnatórla 

Publlcaçlo dos 
c;indldatos habilitados 

Prazos para os 
Candklatos Interpor 

r,ecurso.s para a 

Comissão 
Examinadora 

AmllJ- e Pubrlcaçl,o 
da Relação do 

R.esultado Final d0$ 
Qlndida- Aprovados 

na Prova dê 

Conhecimentos pela 
O)mis$30 

Examinadora 

Reunllo para firmar 
compromisso e Inicio 

do pr.1zo para 

realiz.)çào da 
campanha ~eltoral 
pelos candidatos . 

SoUcltaçllo de urnas 
eletrõnicas, 

com remessa das 
listas de candidates 

habllltados :., eleição e 
$011 citação da llsta de 

elelt«es 

Sl!!leçllo das pessoas 
que u-abalharão nas 

eleiçõ,eS como 
me.strlose/ou 
@SICl\ltlnadores 

(bem como suplentes) 

Reunllo de orientação 
aos me~ r1e~. 

esautl nadore-5 
e suplente• 

SQllcit.,ç3o de apolo 
da Pollc:la MUitar e 

PolídaCMI 

Art. 11, §2•. Rtsolução n• 170/2014 
06 a VJ/05/2019 CONA.NOA 

IAn. 11, §29, R. soluçlo n• 170/2014 
ll/OS/201.9 CONANDA 

'"' 05 (ânco) dias da 
dlltll 

da publlcllçlo da~ Art. 11, §21, da, ~esol~o n9 170/2014 · 
Ih CONANOA 

candidatos ln-

23 a 2c/OS/2DJJ 
iArt. 11, §311, 1 da F ~ 170/2017 • CONANOA 

29 a I0/05/2019 
Art. 11, §31t, 1 da f jl!S. 110/2017 • CONANOA 

Art. 11, §~•, l i CJ §6•, Ili, Re$. 170/2014 · 

Atil 31/05/20:JS CONANOA 

09/06/201.9 (Domlnpl 
Art. 12, §3" da Re . 170/2014 · OONANDA 

U/~/2019 
IArt. f59 , 'Rl!soluçllo nG 170/2014 11, . 
CONANDA 

111,/06/2019 1 

17 /06/1.0l!J 

19/06/2019 
Art. 11. t61, 1 da 1 le$.170/201A- OONANDA 

"'-o ....,tdo paio TRE 
Art. 911, §2• da Rt 170/lOlA • CONANO.A 

AUI '30/06/ZIJJ.9 

Prazo s1,11er1do pelo ntE Art. 11, §61, Il i, da R~ 170/2014 • 

At4i 31/07/2019 OONANO.A e a,t. 120, §18 da Lei n• 

14. 737 /1.965 (Cócl go Eieltoral) 

Ar\. 11, §60, ~I, da RM. 170/2014 . 

AU U/08/lOJ.9 CONANOA 

Art. 1.1, §6•, ~li. da R,:s. 170/2014 . 
At6 ,o/08/21'19 CONANOA 
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Estado do pjauf 
Prefeitura Municipal d.e São Gonçalo o Garguéia 
OOC: 0l.612.607/0001-95 • Av. S.OGoaça!o.SIN - Cmtm - CF.P: 6t l-000 
Silo Gonçalo do Gurguéia - PI 

Oivulgaçlo dos locais 

d o processo de 
lB/'1'>/2019 ' 

escolha Art. 1.02, Panl11rai únlc.o, c/C art. 11, §69, V, 

: da Resolução oa 1 "0/2014 • OONANOA 

eleição Unificada para 
1' domlnao dt Oulubn>: 

!Art. 139, §Ut, Le.l 8.069/1990 - SCA 
Conselheiro Tutelar 

06/10/2019 Art. s•, l. e art. 14 caput, Res. na 170/20.14 -

Deverá ser publi !ado no Ol~l'lo Ofltl~ do 
Munldplo ou em , hei o equiVillente 

"6/10{2019 
Divulgação do 

resultado da es-colha Após• coMluslo dt 
Art. 11, §6", VIII 

com:■pm das llhMI$. 
e art. 14, §18, da Res. 

170/2014 - CONA -~DA-

Prazo para 
impugnação do •"7 a 10/10/2019 

resultado da ell!içllo 

Julgamento das 

impusnaçi5,es ao U/10/2019 
resultado da eleição; 

P"bficação do 
resul!lld o do 

julgamento das IA/10/2019 
lmpuana.ções ao 

resultado da ,eleição 

Prazo para recurso 
quanto ao julgamento 

dos rea.i rsos 15 • 17/10/2019 
ln te,p0$tOS c.ontra 

resultado da eleição 

Publicação do 
resultado do 

18/10/2019 
julpmento dos 

·recursos 

Proclamação do 
resultado Anal da 21/10/2019 

Eleição 

Capacitação para. os 
Conselheiros Tutelares 24 a ZS/10/2019 

Eleitos 

Posse e Diplomação 
Art. 139, §211, Lei 8.069/1990 . ECA 

dos conselheiros 10 de Janeiro de 20.ZO 
Art. SR, IV, e ar • 14, §2R, Resolução nt 
170/2014-CONA DA 

Slo Gonplo do Gurguélia, - PI, 25 de n larçode2019. 

&bo ÔU'lRÜO, :bi1a 
.IOSEI.MA BARREIRA URA 

Presidente do CMDCA 

Estado do Pi.auí ~ 
Prd_ eitura Municipal de São Gençalo do Gurguéia 
COC: 01.612,607/0001-95 -Av_ S.OOonçalo, S/N-Cmbll- C1>P: 993-000 
Slo Oooçalo do Gurguéia - PI 

Conselho Munklpal dos Direitos da Criança e do 
de SÃO GONÇALO ,DO GURGUl!:IA-PI. 

RE$0LU(ÃO N■ 01 / 2019 - CMDCA 

olesc;ente 

DlspOe $Obre O·S •tos p rep11rat:ór lo5, a 

as normas e 
M esários e Junus 
P·rocesso de Esoolha 

Conselho Tutelar no 
Gonçalo d.o Gure;uc!I&--

as garantias 
, a div,.ilgação e 
dl mentos pa,11 
radares p.ara o 

os membros do 

unldPIO de São 

Conakhranclo o disposto no art 139 da Lei na 8 .0C.9/90 ( _.., da Crlança e do 
Adolesoente) e ,na Lei Munldpal n11 037/2000 e alterada pela Le N" 1-41/2015 e 
"fundamentado na Resolução na 01/20·19 e Re$olução N" 02/2 19 do Con~lho 
Mo,mldpal dos Direitos da Cri.nça e do Adolescente, no uso de w:;,$ il lbulçõ"•• 

RESOL\IIE t 

C.pftulo 1 

DISPOSIÇõES PREUMINA:RES 

Art. u . Ser:io reaUz;adas elelçl)es para os membros do Conselho Tu 

de São Gonçalo do Gurp,~la. em 06 de outubro d■ 2019, po,- sufrági 
di~o. secreto e facultativo. 

Art. 211. Nas eleições serão i;tlllzadas umas elett'6nlcas fomedd s peto TJ1bunal 
Re4ilona1 Eleltorllll, ffsundo as on ntaçl:le.s e dellbera9'1,.. do OMO • bem como os 
d mats r·ecursos.,. humanos e mater·h• s: nec:essar1os oara o bom anda to do -pleito. 

P■.-.pato (l,ilco. A$ umas " d<!!m.ais recu,505 pre~ no cqçwt d rte artigo serio 
ln-lados, exduslv. mente em equipamentos previamente des1gnad pela Comissão 
Espedal de51gnada pelo OMDCA. 

Art. 3•. Podem votar os maiores de 16 (d~essel5) an.o.s, lnsaltos r 
elettores do Munlclplo de SIio Gonçalo do Gurgu~la • PI. 

Art. ..-. o eleitor votara uma llnlca ve:t em 01 (um) candidato de sua lha. 

t 1•. Terão preferência para votar o.s candidatos, o.s componentes d Mesa Receptora, 

os :F>romototes. Elei.wrais, 0$ Policiais Militares e membros da Gua da Munldpal em 

serviço, os eleitores malores de 60 (~M-ta) anos, os enfennos, os eleitores com 
deficiência ou com ,mobilidiiide redu:&lda e as mulheres grjvldas e la ntes .. 

§ 2:9. São documentos ofidals Pal'a comprovação da Identidade do el itor: 

1 - carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial m foto de valor 
legal equivalente, lnduslve carteira de ca~gorla profissional reconhe a por lel; 

li - certlflcado de resel'\/lsta; 

UI - carte1ra de trabalho; 

IV- ca.rtelra nadonal de habilitação. 

§ 3•. Não ser.:li admitida a certidão de nascimento ou casamen\ como prova de 

Identidade do eleitor no momento da votação. 

t 49. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho d 

móliquln.)S fotogr.:liflcas, filmadoras, equipamento de radiocomonl 
inttrumento ciue possa comprometer o ,sigllo do voto, devendo fi 

Rece.ptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei n• 9 .. 504/97, a 
llnloo). 

retldos na Me.sa 
_ 91-A, parágrafo 

t s•. Se~ pern,ltido o uso de lnstr-umento.s que au~iliem o eleitor I nalfabeto a votar, 

os ciuais serão subn,etidO$ • decisão do Presidente da Mesa ReQ!p a, nlo sendo os 

componentes da Mesa obrltpldo.s a fomecê--,los. 

f P. O eleitor com defldênda ou mobllldade redu:tlda, ao votar, p erá ser auJdllado 
por pessoa de sua conllan~ ilinda que n:lo o tenha requl! rldo :;, tedpadamente 11 
Coml$$1o Especial. 

§ 79,. O Presidente da Meu flece.ptora de Votos, verificando ser ln, resc:,indlllel ciue o 

eleitor com defldênda seja auxiliado por pessoa de $\la con nça para votar, 
autortzará o Ingresso dessa segunda pessoa, com o eleltor, na cab a, pode,ndo esta, 
lnduslV<!!, escrever o nome e/ou apelido ou o nllmero do candidato. 

§ ... A pessoa que auxlllara o eleitor com defld~da nllo pode~ o canoioato, seui 
fiscal ou ter participado da campanha do candidato. 

t 911. A assistênda de outra pessoa ao eleitor com deficiência de ra ser oonsl.,-.ada 

em ata. 
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Art. 59. OS locais deslpoados p•r.11 votaçat> e 11pu~ dos votos ,e 

Mur;ol da Prefel"""' Munldp•I de 590 Go"çalo do Gursu,61a. do CM 
afiado~ em IOCiíls pílblloos com anha!dl,nc:ta mlnlma de 10 (dez 
pleito. 

Qpftulol! 

DA CO~ ESPECAI. DO PROCESSO DE ESCCIUiill 

Art. .._ Em préf)aração aos trabaloos no dia da eleiçlO, compew ti 
do Processo de Escolha, d--da pelo CMDCA, sem, prejul&O d• ouv 

1 - • ~lhe dos loc:als de votaçAo e apu..aç:lo, obsen,ando, em 
fadl Idade de IIOl!SSO a, l)Ol)'utaçao e as condlçGes de acesslbllldade 
d.tldlnd11, Idosos e que ponuam difla,ldad dé locomoç:ao; 

li - a tealluoç$o de reunlllo destinada • infôrmM - c:a!ldlcletos, 
partldP"'ntes S<Jbn, .as conduus vedadas durante a ,campanha e n 
com a elaboraçã.o de um termo d• compromisso de que serAo 
respectivas, a ser aSSilnado pelos a,ndldatos; 

DI - • real~ do uma Oll IDllÍ>I audiéni,iu póblicas, - que .... 
,uas propo,,1aa • populaçllo, -gunndo a iaonomia emm os mCRJ10a; 

IV - a ampla divwaaçao da cJciçAo jwilo • populaçlo. aaaim o0mo 
de, inicio e IA!:nniDO ~. 1:11.ntD por meio cio, órglos oficiaia. q 
- e chamadas em programaa de rtodio o lelovido; 
V - • ■mpla divulpçik> do loc;al e bodrios cm QU,S rcccbcri 
irn:plaridadoe$ na~ 

VI - providenciar - UIDlilS el--. -1'ormo modelo de ofleio 
• éVÍtar ftaudaa; 
Vil - providicncí'ar • ~ e adequada CIIIJM'l1BÇao dOI! ~ ■-~t'CUP'i<n de~ 
cscrutlnadoR:a e demats (JervidoRa ~gnados para - !!O c;Jia da ele 

VIU - provi~■r .apoio jumo "°" ór_,,,. de aep,a.nça publica, 
ptt;vio jun!O - commJ<lo$ -da Policia Mili...- e Gwml■ Munici 
5<>sunu>9* dos locai■ de "ºcaçlo e ...,...açao de vo1m1, ■l6m dle coitri 
efou tumlll.tos (com o fomec:im-. _,, inlepntcs d■ propria Com· 
Mc■a e Mtol..imo Píoblioo, dos l!(JlllCS e telefone■ de conmtO dos ■ 
....-vil,'0 - dia d■ vvtaçao). 
IX. - o tnmspOrte .eauro da umas eleitorau ■U: os locai& de Yota9IIO onde __. • 
~ doá votos. dc"""'50 ~. com a ..,rec,edl!ncia devida. • fürm■ como Isto 
oco""""-:. 
X - a dc,,oída _.-;zwçlo dos locais devo~. com • col~ das 
v~ em loc■D ádeq\mdo!l, fixneelmento de - de cor 
para u e■bi,_ dó votaç&D, m- roee:ptoms e.,,...~ .,.,,_ 
"°" eleitores. alimcntllçllo p'1l,fll o■ meaúio,i; etc..; 
Xl - o fornecimemo de =lculo e motori• pu■ os membros da 
~-e do M n.istitrio Piúblico, - que ponam ■co111panhar 

rca]~r o traballbo de fisc:ali7.ação. et'l:ruando as dili~a.s n 
~sJw:is in-eguJ■ridadcs; 

XII - • corúooçll.o de crachás ou outras formaa de identifi 
seç:retÃrlo:!1,. auxiliares, escnitinadott:s. membJOS da própria Com iulo 
outr,os ~J_do,:es que atuarão. ~ -earáltt oficial, no processo de 
do~ fiSÇB1s 1nd1.cados pelos candidaros. sea;uíndo modelo padrac, pc-e 
que dcYcrã,;, $er a lodos distribu.idos com a an~io. devida; 

XIJJ - a definição do número máx.imo de fiscais dos candi 
acompanhar 09 trabalho$ de votaçio e apun,çllo, como forma de 
com a previsao de que, cm s,,,ndo oe>oessllria,, baveri .. rodlzio"' entre 

1 

~ que poderflo. ;uar ■gfomcração, 
1 mesmos:; '°"' • a desi;ll11*çlo de 1;er.-idme,. para atuar nos locais de I o e apuração. 

onc:ntando clo:1tores e pre,i.tando apoio o.dmlnistrativo 110$ mesá1ios 'scrutónadores e à 
própria comissllo EspcciaJ. ' I 

f 1.•. Para o adequado d=penho de s.uas atribu lçlles a Comlssllo ~pedal receberá 
assessor;,mento técnico, dentre outrcs, pela 1Procur-adorla do M 'nlclplo ou órsão 
equivalente com co.,hecimento em matl!!r'la de Direito; 1 

t 2■. No dia da Ybt.llção, a Cofflissllo Especial pern,,1mecerá em regi de ph,•ntao, que 
somente $<: em;err.ir;I, .ip0$ a apur.,çao dos votos ,e p<OCl.imaçllo Ido resultado do 
processo de escolh.i; 1 

1 3tt, Para facilitar o adonamenro dos membros da Comi55Jlo Esp4! 1 1, S<!US t,e1efon&s 
de com:ato serio fOf'neddos aos Integrantes d.-s Mesas R . 'ptora,. ,,,. Junms 
Apuradoras, assim como ao representante do M inistério Nbllco. 1 

An. n. A comissão E$pcd I enl\llar:J ao Pre51dente de cada Mesa R ptora d e Vo~s. 
no que couber, o seguinte material; 

1 • uma(s) lacrada(s); 

li - Una comendo o nome e/ou apel, do e o nõmero dos candidatos I abllltado,., a qual 
estará dlsponfvel nos reCiMO$ das seçOes eleltor;,ls; 

Ili• cademo,a de votação do~ eleitoc"H da Seção; 

IV - cabina de votaçllo sem al'uSAo a entidades xtemas; 

V - umà:o 11l,;b'6nieas eleitorais; 

VI - formulários MAta d Mes.a Receptor.> ~ Votos", conforme mod lo fomeddo pela 
Comissão Espedall; 1 

Vil - almofada para carimbo, visando à COl'eta d.i lmpréS§:I0 dl&JUI, o &leltOf' que nao 
saiba ou nllo possa assinar; 1 

vm - scnh;os p.ara serem distribuídas aos eleitores após as 17:00 hor 

IX • can tas MmOflr'áflcas n.is cores aiul e/ou preta e pa~i necessários aos 
·trabalhai.; 

)( • e-n...e-lopes para acondicionar os documentos rel.itlvos à Mesa; e, 

Paráarafo ,õnlco. O material de que trata este artigo deveré ser entr· ue ao Presidente 
da Mesa Receptora, medlant& protocolo, acompanhado da rei , na qual a 
destl n,at;lir ,o dedarar~ o que e como re=be-u, apondo sua assinatura (Código Eleitoral. 
art. 133, § 111). 

Art. 88. Todas ,u decisões d;, Comissão Especial serão imedlat.llmen comunicadas ao 
Mlnl:rt«io f'llblico. 

C.pltulo Ili 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA PROVA 

Art. 9". O Conselflo Municipal dos Dintitos da Criançs e o Adolescente 

ins tituirá, no praZIO de 15(quinze) dias, a contar da publica o do presente 

Edital, uma Coml:s$ão Org11ni211d0ra da Prova composta com 

da àrea Juridiea (Advogado), da A$$ist6nola Socia1 (Assist 

E ducação CPedagogo) e um Aw<lllar Administrativo, para processo de 

elaboração e oornição do exame de conhecimentos especi oa condução 

do presente Processo de Eeoolha.: 

Art. 10. Compete à Comissão Organtzadora de Prova: 

1 - Elaborar/aplicar a Prova de conhecimentos Especlfieoe: 

li - Corrigir e Examinar os gabaritos e a correção das Prov.as; 

Ili - Repassar pare a Comissão Eapecial Eleitoral o resuttad das Provas no 

prazo de 05(cinco) dia&; 

IV - Receber e analisar ntCUnlOS de Impugnações. 

Capitulo IV 

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

An. 11, A c:adiJ Seção El~tot:il correspondeni uma Mesa Receptora e Votos, salvo na 

h ipótese de __,epçao de seções. 

Panlsrafo único. A Comissão do Processo de Escolh.i, a qual.qu tempo, poder.ã 

determlnar a agn:gação de Seções Ell!ltorals visando à racionaliza o dos trabalhos 

eleltol'ais, desde que nao Importe qualquer preJuf:w à votaç.ão. 

Art. 12. Conffltuirão as Mé$il5 R~ras de votos um Presidente, m Mesário e um 

Secretárlo e um Suple11te, nomeados e convocados pela Comissão Es edal. 

t 1•. Em wmprlmento às Resoluções do CMDCA $0b números 01 2019 e 02/2019, 
serão deslg11ados mes:ã~tos suplentes da ordem de l°" {dei por e nto) do nOmero 
tota l, para eventuais substltuli;ões. 

t za. É facultada à Comissão Especial a dispensa do Suplente nas M 

Voto$, bem como a reduçllo do número de membros das aludfda 

mlnlmo, 02 (dol,s) m&mbros, 

ti 3•. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras 

fleoeptoras de 

no 

1 - os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o ten:.el grau, lndusi111e; 

11- o cônjuge ou o (a) comp,mhelro (a) do candklato; 

Ili - as pessoas qul! notor·laml!nte estejam fazendo campanha para u dos candidatos 

oonoorrentes ao plelto; 

IV• os eleitores menores de 18 (dezoito) anos. 

1111. Os nomeado~ qu.e não dedararem a ei'.ls~n.da dos impedlme os referidos nos 

Incisos I a rv do §39 deste artigo 1noor1erllo estarão sujeitos a s.ançõe de ordem dvll 1! 

administrativa, ln.duslve na forma prevista pela Lei nR 8 .-42.9/92. 

12•. O ele,ltOf deverá apresentar ao Presidente da Mesa Receptora e Votos, o tltu1o 

de eleltor e., carteira de identidade ou outro documento oficial com tografta. 

§ 3•. Eldstlndo dúvida quanto lll lderrtidadl! do e1eltor, o Presldent da mesa dever~ 

questlon.á-lo sobre os dado,s constantes no tfwlo de eleitor ou n documl!nto de

identlfti;ação, cootrontando a assinatura do documento de identidad com aquela fl!ltai 

pelo eleltor, na sua presença, e menclonando na ata a dúvida susd 

t .u. A lmpugnaçllo da identidade do eleitor, formulada por mem ros da mesa, ou 

fls1.als, candldaros, Minlstérlo Põbllco ou qualquer eleitor, rá apresentada 

verbalment& ou por =lto, antes de ser o mesmo admitido a \l'Otar; 

1 511. constará da ata as Impugnações e o número de ll'Ot05 lmpugnad 

t 6•. Nas Mesas flecl!ptoras de VotQs :ser~ permitida a ftsca1l 
f,;mnulaçllo de protestos, Impugnações, lndu.slve quanto lll ldl! 

devendo sl!r registrado em ata .• 

dl! I\IO'taçaG, a 
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Estado do Piauí ~ 
Prefeitura Mum_·cip_al de São Gonçalo do Gurguéia 
CGC: OU12.60'11000l- 95-Av. 5-0o,,çalo, SIN - Cau,o - CE': .WJ-000 
São Gonçalo do GllrgUéia - P 1 

Art. 13. Após a a_present.tç:lo do eleitor par:a votar; o me~rio dev .n\ oertificar s o 
nome do eleitor consta n• lifl:aaem fornedda pelo Tribunal R,ealonal léltoral. 

Ar't. 14. Apó.s ã hãblllita~O do ·êteltor pa.ra votar,. o meg:no ser.é enca 

de votaçllo, devendo o mesário colher sua 8'5$1nMUra no e.demo de 

.-.~ IS. lflca, •oesuradio o ~lo do voto medlanai: 

1 - o Isolamento do eleitor. apenas para efeito de eS<lOlha dos candlda 

li - a lmposSlbilidade de ser acompanhado por q1,1alquer pes:soa à ab 
a,s h ipóteses previstas nos p,m~.,-afos 5" a 8" do an. 4R, d-Re$01U 

1Pancrafo mico. Os votos serlk> eferuadOS atrav,0$ da üdula elel 
colocar~ o .., ,;mero e/ou ·nome e/ou apelldo do candidato. 

C.plt.uloV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECE 

Art. 16. Compete ao Presidente d.a Me5-a Receptora de Votos; 

1 - r-ecebe,- o mater\a, d.e votaÇlo.., correspondente a sua m 
ComlS$llo Espo,dal; 

H .. co·mpa_,-eoer no local de votação. Juntame,n'te com os dem:als mbr·o.s da, 'Mesa 

Receptou, de Votos. até as. 07;00 horas do dia da elelÇ'.lo. para lnsp 
do local. lnstalanr;to as c;ablnas, confertnclo e organlz.ando o material d 

111 - estar presente -no 111to de abe:ttuta e de encerramento ·dtii elelÇlo., 

comunicando ,o Impedimento à Comlssão Espec:lal. pelo m no$ 111n 
antes d:a abenuta d0$ traba.lhos., ou lmedla'tillmente., se o lmpedim 

de$$& praz.o ou no cul'SO cl:e elelç:lo, 

IV . afüc;,, as nstas dos c:andld11tDs pró>(lmo à cabina de votação~ 

e quatfo hor.,is 

to se der dentro 

v - provtd l"'l01~r almofada com, t1nta pa..-.a os. ana1fabetos e- o.s Q, e n.ão puder-em 

•p1nar., e,cercetem o seu d lre.lrto eo voto~ 

VI - substkult urn,as eletrf>nlcas e remaneJa·r, caso .seja neoess:itlo; 

VII .. autorizar o:s e1eltories á ·vOtar; 

viu - Informar li Comlssãó .._,eõal, os fatos que Impeçam ou dlfl Item o inldo cio 
p l°'oceu.o da vot:à,ÇSO; 

IX . resolver Imedi.tamente tod'11S as dlf'lculd;ode:$ ou dúvidas qu"' oco rerem; 

x - manter a ordem,. para o qu• poder-:á adonàl" a Polfda 'MUitar ou, ·G rda Munlcl~I: 

XI - consultar a Comlss:lo Upedel e o ll/llnlSl:hlo Píibllco so~e corren<:Jas cujas 
s.04u,ÇC,es deles dlllitpende:rem: 

XII • receb<!!, H lmpue,,at~s dos fl5Cillls dos candidatos, conslgn.and sem ata: 

XIII - flscalluir a dlstrlbulçllo dQ senhl'S; 

XIV· zelar pela preservaçlo das uma$, da c:ablnil de vota~o e da llsta contendo O$ 
nome:s e/ou apelidos e os números •dos c.ndldatoll, dlspanfv I no re nto da 5eçlo; 

XV - verlllar liOS credenciais dos represenuntH e/ou fiscais dos cand atos; 

XV1 - (X)(),rdena:r o trabalho do me.sil.rto., se.credr1o e flsc.als. no •.nru o de o:rganlzar o 

proce$$0 de elelçllio; 

XVII - ded rar encerrada a vot:açao lls l.7:00 horas determi ar o res.pons.\vel 
enearrl'lga<to da dl:strlbulçlo de Sánhas nurne..-adM aos elotito<' .s pr ni:es, recolhendo 
seus tltul'os de e!leltor; 

XVIII .. 'Vedau as umas. ele·t:cõn1c:as oom o lacre apt'oprlado, rubrlca o P°'" ele e peto 
Secre~rlo , facultativamente, pelos fiscais dos c.ndldatos e do ,epresentante do 
Ministério l>úblloo; 

XOC• recolher todo o material de votação e entreip-lo medi n 
vias, oom a lndlcaÇ:10 d hora li Comi$$1o ÉS;pecla1 e/ou representa 
qué i>O , sua vez entregarâ o materlal no local dMlgnado par;, 
contagem, ftna1 dos votos. lo.go aoós o e.noen-amento da elelç:k>. 

Art. 17. Compete ao Secreúrlo: 

bo em 02 (duas) 
Indicado l)Or ela, 

scrutfnlo., para a 

1 - elaborar a ata da elelçllo, ond con,i,tar::lo as lmpu•naÇ(les, os ln ldentes ocorridos 
no curso da. votaic.;to e o níirnero de e:leltores '\l'otantes::. 

11 - distribui r aos e leitores .. às 17:00 hotas., as- senhas de @ntt da,. pr,evtamente 

rubricadas ou cadmbadas_ s~ndo a ordem num~rica~ 

Ili - cumprir as ,demals obrl.ga,çõé que lhe for atrlbulda, 

Pa,.._fo único. A ata (!,:verá se, assinada pelo Secretârlo, PreSlden 
d os flscal.s present;,s. 

Art- UJ. Compete aos Me~rlos: 

1- id Mlflair o eleitor e f!'!"ltreaar o comprovante de 11otaçllo; 

li • $Ul>stltulr o ,pr,.sldente. de modo qu. haja sempr·e quem r..spo 
péla ordem e rqularldadc do p,ocesso eleltorál., cabendo-lhes aln 
eleição. 

Panli ...... o Qnlco- NIio COfflJlãt"e:ce:ri,do o Pres1dl!.nt.e ~ •~· 0•7h 

p,resldênda, o ll/lesàrio e, na, sua falta ou Impedimento, o secr 
Suplentes indlc,;odo" pelo CO<>rdenador Local. 

Art:. 1..9. Com1>ét aos componentts das Mesas Receptor.- : 

11 - cumprir ;ãls; nQt"mas e pr·ocedJmento e:sta.beledd<>S P ta COm~ssão 

e M es.lirlo, illém 

a, pessoalmente 
, assinar a 81·t.a da 

ln,. à.Uul"l"l li,4 ,a. 

ou um do:!I 

li • registrar a impugn;,ção dos votos apresentados peló$ flsal'5 nil ilta e proceder a 
colhelta do voto ~ sel);lrado; 

111 • ~rlfie.>r a uma eletl"Onlca e o materlal necessário para il votaçã , antes do Inicio 
da e leição e, em caso de lrreguli11rldi1d@, comunicar ao Mlnlmrio Públ co e ao Cõn$êlho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CM OCA, toman as provldênci s. 
cabíveis; 

IV - cumprir as demais obrigações que lhes forem atrlbufdas. 

C:.pftulo VI 

DA VOTAÇÃO 

Art. zo. O processo de escolha ser.i fls.callodo pelo Ministério l>l.lbli , pela Comissão 
Espec:lal e pelo Conselho Munldpal dos Direitos da Crl;mça e do Adole nte • CMDCA. 

§ VI. Poderão permanecer n.,s seçOe.s de v<rtação, no m:1.xlmo, 07 (S@ 
eles, o candld.ato ou seu fiscal/representante, membf'os do Consel 
Direitos da Cl'lança e do Adolescente - CMOCA. representante do 
além dos membros da Mesa Rece.ptor11,. 

1 2•. O candidato ou pessoa por ele de$1811'1ada. a r@presenti-lo, que qualquer ação 
ou omlssllo venha a tumultuar ou prejudicar o bom illld.,mento d trabalt:los, ser:li 
convldildO pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retl 
prejul;co da posterlOf' apUc;,ção de outras sanções decOf'rentes de ta1 

Art. 21. serão observ11dos na votação o.s .utgulntes procedimentos: 

1 - o eleitor, ao aprese-ntar•se na Seção e .,ntes de adenff'ilr o nto da M@Sll 

Receptora de Voto5, dever;!, postar-'Se em flla; 

li - admitido a adentrar, o elel'tor a:presentar:11 seu dor;umento d.e 
foto li Mesa Receptora de Votos, o qual podera $el' examinado pelos fiscais dos 
candidatos ou pelo representante do M inistério Público; 

111 - o componente da Mesa loCBUmra o cadastro d ele1tore$ da ,um i e no caderno de 
votaç:lo o nome do eleitor e o confrontará com o nome corutante o d00Jmento, de 

ld,mtiflcaçilo; 

IV . ,nllo h'illvendo dúvida sobre a Identidade do eleitor, sera ele (IOn l.dado a apor sua 
assln;;rtura ou lmpressllo dlgjUI no caderno de ~çCio; 

v - 1denttflcado, o eleltor serâ lnstruldo sobre a forma de como d ve votar na um"' 

el etrOnLca; 

VI - o eleltor será convidado a se dirigir li cabina para ver o nome /ou pelldo e/ou 
námero do candld.ato de sua preferênoL,11; 

\IH - caso o elehot' nlo quel~ retomar il cabina. Hri anotada na 
ficando o elellor re1fdo pela MeSil Receptwa de V01DS, com Imedia 
Comi.sdo Especial e do MlnlSlél'IO PúbOco; 

vt11 - após o eleitor ter votado na uma elm6nlca, o mesârlo• devo! 
de Identificação ao eleitor. 

Art.. 22. As ;,sslnRUras dos eleitores serllo recolhidas nos cadcnt 
qua111,, Juntam~ «>m o .-elilt6no ftnal/- da elelça,O e o m
entreaues no local designado para apuraçlo. 

t 1•_ O transpone dos documantos do processo de escolha senll 

Comlsslo Especial ou pessoa que esta de51gn11r pan este fim; 

f 2•. Cabe il Comlsslo Esf,edal prantlr ., RSu~nÇa 00$ en~r 
das umas eletr6nlcas • o lo<:al ~ apuração. 

C:.pftulo VII 

DAAPURAÇÃO 

o documento 

do transpone 

Art. 23. A apuração dos YOtos ocorrerá Jml!dlatamente após o ,eceb mento das umas 
eletr6nlc:as no fOCilll designado para e:scrutfnlo, observados no que couber, os 
procedimentos pN!Ylstos nos attlgios 159 a 187 do Códl110 Eleitoral o dlspasto nesta 

ResoluÇIIO, 

1 19 .. A il.puraçlo será feita por meio de 1.nta Junta Apuradora em nll ro de 03 (tr6sl 
membros, mais 02 (dOI$) ~lllares por seção eleltoral; 

1 :za. Hi1ver.1i 01 (um11) Junta ~rador-a para as 02 (dual) umas eletrõ cas; 

• :,a. No curso dos u.,balhos, todos os ml!n'lbros das Juntas ,t,pur e .respectlvós 
auldHares somenh! poderão portar e udllzar caneta esferosrMlca de 

t • • o .-epresentante do Mln~r'lo Pllbllco 5era nottftcado para Pil , Clpar doam de 
que trata o caput e os candldallOS e seus fiscais credenciados $0:tlo convocados para 
acompanh111r os pro<ll!dlmentos rei.ativos li apuraç.llo; 

f se. As Junt.,s. de Apuração proceõert,o da seaulnte forma: 

1 - recebe.ao os documentos d11 votação, e:amlnando sua ldonel 
Inclusive quaMIO ao fundonamente norm I da Seção; 

11- reeebe.-lo as umas etewnlces e providendar11o a abertura das m 

Ili • r't!SólverSo todas 111$ lmpugnaçDes e lncld&nteS verlftcados duran 

apuração; 
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IV - re.slstrarão tDdo" °" proced.lmento.s e ocorr~ndas em ilta espedfl para tal. 

Art. 2A. Senlo conslder•dH "6HdH as urn•s eletrõnicas qu co esponderem ao 
modelo oficial, conforme estabelecido no a,;put do art. 911 desta Reso ção. 

4 1•. Serto nulos p.11r3 todos os- efeitos, os voto$: 

1 • que contiverem o número e/ou nome e/ou apelido de c.ndld11t s 1neJ<.l-nl:e$ na 
re111onal; 

11 - dados a candidatos lnelq(Vt!is ou não re9istrados pata ooncorr r 

Ili - que tomem duvidosa a -,ontade do e.leitor; 

p leito e4 eltoral; 

t z•. Em c.so de dllvlda quanto à validade do voto, deverllo lmedliiltamente 
adon,ada a ComlssAo Especial., notificado o representante do Mlnl.st lo Públlco. 

Art. 25. A apuraç:lio dos votos ooo.rrera num local unlco, éspecia1m n designado para 

tal, da seaulnte maneira: 

1 • retirando-1,•e o laaé dH urnas let~Onl.cas, n,a pr=e.nç.a dos ca dldatos ou seus 
fiscais, do Ministério Pú'bllco é dos dem 1s escruún,adores; 

li - verUlcar a quant1di1de de votos.. e:,cpr-e:»Oes .. em brancoM o i •nulo .. ·, se for o 

=• colhendo-se a rubrlca do Secret.trio; 

Ili - preend'oer no mapa de ,>puraÇllO o número de votos rec,ebldos p o aondh;lato e/ou 
digitar no sistema de apuraçllo o núrn11tro e/ou nome e/ou apendo do 

"' . lll>Ó'i conmêncta., gravar a mfdla com os dlildos da, votação da 

t i-. As ocorrências relativas aos votOS somente poderão ser $Citadas nessa 

oporrunldade; 

t 28. O.s eventuais erros d dl&ltiilção deveria ser corrl.Sldos e 
com,;,,ndada a conflrmii'Ção final do conteúdo. 

Att. ;u; . Verificada a nllo correspondência entre o nómero sequ 
apuraçllo e o apresentado pela urna eletrOnlcas, deverlo os. escrutln 

1 - emitir o espelho pard iill da urna el trõnlca: 

li - comp;orar o conteúdo de votos com o do ;,,pelho pardal, a parti da última c~ul• 

até o momento em que sé lnldou • lncolnddl!ncia; 

m - comandar a e,c.clusão dos dados refere.ntes aos votos lncolncld tese retomar a 
apuração . 

...,....,_fo único, H311endo mottvo Justificado, à cti tério da Ju 
puraçllo pode~ ser ,-elnldada, apagando-se todos O·S di>dos da 

registrados. 

Art. Z7. A lncotnd<Mnda -e o numer·o de votante.s e 

co.nstltulra motivo de nulidade da votução, de5de que 
compnwad,;,, (Código lileitoral, art;. 166, §1"). 

os vo os puradas não 
ulte d@ fraude 

t 1a. Se os membros da Junta Apurad~ entendérem que a lncoin dênda resulta d,. 
fn ,ude., será Imediatamente ,;,,danada a Comissão Esped,•I e notlflcad o repres.,.Mante 
do Ministél'lo Publlco,; 

t Ztt. Ci1$0 a Comisslo Especial entenda necess:;lrlo anular a ação dé ,uma 
determinada urna,, determi.narii .sua apuração em sepa,-..do e recorr :;I d offdo para a 
plenária do CMOCA.. 

Art. 28.. C-0nclulda a contagem d 110tos, os membros da 
provldendarlk>,;,, eml5.salo do boletim de uma em 03 (tr•s) vias. 

1 U. Os boletim; de urna serão assinados pelos 03 (t~ês) membros d 
e pelos 02 (dois) auxJllares e. se presentes, pelos ftscals dD!> 
r@?,e!>entante do Mlnl!>térlo Publico. 

t z:e. Apenas °" ,boletins de urna poderio servir como prova po ertor perante o 
CMOCA. 

Aft. Z9, O encerramento da •purllÇ{lo de uma Seçllo conslstln1i na e lss30 do boletim 
de urna co"" os result.>dos. 

Art. 30. Apuradas todas as umas eletrOnlcas., a Com,ssão Esp dal re berl; o resultado 
das planilhas de apuraçlllo e, não havendo impugnações ou recursos, r6 a tot.ll~ação 
dos "Dtos por c:andld<11to, lavrando a ata respe.ct)-,a,. 

Art. 31, lle$01vldas as lmpugnaçlle1< a_p,-esentadas durante a vota o, a COmlS-slo 
Esp clal dlwlpnl o re!>Ultado da el lç:llo e o Con,selho Munldpal ,dos Olreltos da 
Crlança e do Adolescente - CMOCA, prodamar6 o resultado da elçllo, que ser:11 
posteriormwnt:e publlCi'do nos órgãos -ofld.als. 

Art. sz. Após ill prodamação do resultado os ç.;,ndldat:os pod J'ão apr-esentar 
ímpusn ç:ões, que serão decididas pela COmlsslo Especial. após ouvi a do M lnlmrilo, 

Público. 

.,.,._rafa 6nlc:a,. <:aberli recurso, da d'ecls:lo da COmlsslo Esp I ao Con5elho 
Munldpal dos otr~ros da Criança e do Adolescente - CMDCA, imedi tamente após a 
dedSão. 

Art. 33. os p dldos de lmpugnaçlllo refe,enms ao result.>do geral d eleição ou fac 
p,opag,mda 1,n~gular de andldatos, de....rao ocorrer no praz:o máxl o de 02 (dois) 
d ias •~s a pub1lc:açllo oftdal do resultado, devendo o Conselho Muni pai dos Direitos, 
da Ctlanç.a ;, do Adolesunt:e CMOCA deddlr, .. m reunião e><traa<dlnárl e$peclalmente 
designada para este fim, no prazo m,\J<lmo ,d 05 (Cinco) dias. 

Pa~ Qríko. A decido do CMDCA serllo precedida de par 
Jurldlca do Munh::lplo, a,m notfflcaçlo peuoal do Mlnlnfflo Publ1 

,Alt. 34. A pendênd• do Julpmento de recursos nlo Impede a dl..ul 
da "Dtiiiçll,o, q- devefll, no entanto, conte.- a .--iv.. quanto 
atter.,~o. 

Art. 3!1. Umll vez julpdol os ~ cabe ao CMDCA dar em 
reswtado final da eJc;ç.o, aan prtjw.zo da n::tificaçAo das put,lic,8' 
,cfctlladas,. caso oeceu4rio. 

C:.pftulo VIII 

DISPOSIÇÕES ANAIS 

Art. 36. Em caso de empine na votaçto de c:::i'f1dldatos e de .suplen 
Reglonal, ser6 considerado eleito o candidato mais Idoso {Código Elé 

Art. 97. Sef'So con$1derad05 .suplentes dos candldiltOS eleitos 

candidatos pertencentes à mesma ..,.ional que nao forem e 
decrescente de vot11çllo. 

Art, 38. Ao ftnal dos tno~lh05, ■ Junta de Apuração • se1.1s auldlla 
rf!latdrlo5 por realonal {mapn d■ apuraçllo) oonform• m.od~o fbffle 

da Pl'OCllllradotla 

os demais 
, na ordem 

em duas vias. as quais s-erlo .sstn•d""' e ,ubr'lcadn por todos os componentes da 
referida Junta, fiscais dos candidatos que e!lltl,Vl!rém pt.sanNS • pe.lo l'epresentante do 
Mlnlotérl o N'b11CIO, dos qullll,J eonsmrlo, p11lo m•nos, os segulnte!5 d dmo (analoda •o 
disposto no art. 186, tvr d.o Códlp:, Eleitoral!: 

1 - o número d• votos apurados diretamente pe4as umas eletrOnlcas; 

li - 115 ur-nas anuladas e as não apurada$. os motfYOS e o numero de 

nlo <11purado$: 

111 - a vo~o dos candld;;,tos pol' r-~onal, n11 ordem da votaÇSo rece 

W - as lmpugnaçoes apresentadas às Juntn d.e Ap-açlio e como 
i15$1m como os recu= que ~ham sido lnterp05ms. 

Art. J9. Todos os c.505 om.,._ sarSo resolvidos pela COmlsslo Esp 
a Proo.arad«I• do Muntdplo e notiftcaçlo pessoal dO r11111n1:rttf'lo Pllbll 

SIio Goflcalo do Gu ........ -PI, 25 de m,..-ço de 
A..~~ ~ UQ..i. u,... .%:}( 
'---íOSELMA BARREIRA URA 

Presidente do CMDCA 

Estado do Piauf 

Prefeitura Municipal de São Gooça 
CGC:01.612.607/0001 •95 • Av. ~~ S/N - Oeouo - CE': 
SIio Oooçalo do Gwguéia - PI 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
de SÃO GONÇALO DO GURGUtlA-PI 

R.ESOLUÇÃO N• 02/2019 - CMDCA 

fiscais durante o Pr 
dos Membr·os do(s) 
( s) e sobre o pr 
apuração. 

O CONSELHO MUNICPAL 00.S DIREITOS DA CRIANÇA E 

(CMDCAI do Munldplo de 5ao Gonçalo do Gurguél.t--PI, no uso d 
ccnfe;rtdas pela Lel Munklpal N• 037/2000 de 02/04/2000 e a 
:14:1/2015 bém como pelo an:. 139 l.el F•e<le-ral nil 8.069/90 (~ 
Adolescente) e pelo art. 78, da Resolução CONANOA n" 170/14, q 
pte-'idMcia do Processo de Escolha dos Membros do ~ lho Tutel 

olesc.ente 

setho(s) Tutelar 

ADOLBCENTE 
suas attlbulQl)es 

d11 pela lal n■ 
da Criança e do 

CONSIDERANDO que o iJrt. 79, §lR. letra Mt!', da Resolu CONA.NOA nlll 
170/1 4, dispõe qu.e à comissão Eleitoral do CMOCA Cillbe de nlr as condutas 
p.flrmltlda.s e vedadas aos(llsl candldato$(as) a membros do(s) Con5el o(s) Tutelar(;,s); 

CONSU>EAANDO, ainda, qu.e o art. u.. §61t, Incisos 111 e IX, da R~luçlo 
CONAND.A nR 170/14, aponta tamb~m ser atribuição da C0mlsslo EI ltoral do CMDCA,. 
anansar e decidir, m primeira lnstancia admlnistratl-,a, os pedidos de lmi:,u1111açtlo e 
outros lnddéntéS ocorridos no dla da "0taçllio, bem como resolvéf os casos oml5SOS, 

RESOLVE: 

ART. 2.• - A campanh111 doe <••> co.--dktato■ (a:s) • me.mb.-aa do :.c lho Tut.c:h•r ~ 

permitida somente após a pu.bllcaçSo da 11,ta ftn9I dos (as) candida s (as) habmtados 
(as) ,no Proet!S!>O de Escolha e será enoerr'llda a mel;, nolu. da spera do dia da 

votação. 
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gonça 
COC: 0l.612.601/0001-95 - Av. Slo~ S1N - Qooo - CE': 
SIio Gonçalo do Gwguéia - PI 

AftT. 2'11 - Sér.k> oonslder/ildas condutas _,.., aos (às) candldat 
habllltados ao Processo <;te f5co!ha dos membros do Conselho Tu 
.seus prepostos: 

DA PROPAGANDA 

do Gurguéia 
993--000 

(as) d-damente 
lar de 2019 ., ao,; 

•·) oferecer, prometer ou solldtar dinheiro., d"'dlv•• rifa, sorte ou vanta8J'm de 
qualquer natur~; 

b.) perturbar o SO$$egQ p(ibllco, com alsa~rra ou abusos de ln umentos sonoros 
ou s]nals aalstloo.s; 

e.) fazer ,propagand:;a por melo de iMPrefl<>S ou de objeto que p soa lnexp.,rlente 
ou rústica possa confundir com moeda; 

d.) pr,.)udlcar a higiene e a estéUca urban,a ou desrespeitar pc,s ..as municipal~ ou 
que lmpllquem qualquer restrição de direito; 

e.) caluniar, dlfamar ou ln}urlar quaisquer pessoas, l)e.m como ó los ou entidades 
que e.><erçam autoridade pllbllca; 

r.) fazer propaganda de qua·lquer natureza, que for velcul da por melo de 
plchaç:llo, nscrlçllo a tinta, flxaçllo de pla.c:as, esta dartes, fahcas e 
a.ssemelhados, nos bens cuJo uso depend.a de cesslio ou p rmlsslo do Poder 
Público, ou qu a ele pertençam, e nos de uso comum (cln ma, dubes, lojas, 
centros come,-ctals, t.@mplos, g1n,s1os, s1"'dios, alnd• qu de propriedade 
privada), Inclusive postes de llumlnaçlo púb11ca e slnall açlo de tráfego, 
vl.-dutos, passarelas, pontieS, paradas de On1bus e o s equipamentos. 
vrbanos; 

g.) colocar prQPag,mda de qualquer na~ureu em ,n,ores e nQS ardlns locallzados 
em ~..-e.as p·ilbllcas:,. bem como em muros., eer-cas e tapomes lvlsóf'IO$., m :smo 
que n:lo lhe:.s. causem dano;. 

h.) fazer propaganda mediante outdoors, suJeltandO-$& a empr sa respon'!'ével e 
cand.idatos(as) Imediata retirada da propq.anda lrr •ular. 

a . ) confeo:lonar, udllzar ou dlstlibulr por com~. candidato(a 
autorliaÇllo, camls.etas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta b 
ouvos ben,s ou mat<!!rlais que pou.om proporcionar van~gem ao{à) e eltor(aJ; 

b .) reaHz.ar showm(Clo e e\ll!nto assemelhado par. promo,Çllo de c;;o dld;rtos(.as), bem 
COMO apresentaçlo. remunerada ou nllo, de artl'!'t:as com a fina idade de animar 
comido ou reunião de campanha; 

e.) •. u:Hi:tar trtos elf:tr1.00s •m camo-.n'ha.. e-xceto p_.-r.J, ~ ~ r"l.otlza 
comidos;; 

d.) usar símbolos, frans ou Imagens, assodadas ou .$émalhantes 
órsao de soverno, empres11 pO:.bllca º"' soei,..:hid de economia mista; 

de en\,\r,.r;to d• 

••I efetuar qualquer tipo de pagamento em, troca de esi,aço pa a a velculação de 

PT°"llpnda em ~ns particulares, cuja cessão deve ser espontlnea gratuita; 

f.) contratar ou utilizar, ,1lnda que em reslrne de voluntari 
ad'olescentes para dlnr!bulçlo de material de campanha em vias p 
de elelt0re,; e estabelecimentos comerciais. 

o, de crianças "' 
bllcas, ~d~cias 

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOl:.HA 

a.) usar alto-falantes e ampllflcadore.s de som ou promover co do ou carreata; 
b ,) arregimentar elelt.or ou fater propaaanda de !boca de uma; 
e.) att o t~mlno do horiirio de votaç.ão, cont.rlbulr, de qua 

aglomeração de pe$$0aS portando vestuário padror1i 
caracterizar marüfestação coletiva, com ou sem utiliuçã.o dú 

d.) f«n cer aos(às) el ltores(as) t.ranspone ou rufeiQl!es; 

uer forma,. para 
o, de modo a 

culOdõ; 

e.) d.oar, oferec,:,r, prom"'ter ou entreaar ao(à) el.eltor(a). com o m de obter-ir.e o 
voto, bem ou v<1ntagem pes.soal de qu;,.lquer n,1ture~a. lncl slve emprego ou 
função p1,bllca, desde o registro de candidatura até o d ia d , elelçlo, lnclu5lve 
(captação de sufrllglo); 

f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o w,stuàrlo d s(as} seus(suas) 
respéCtivos(as) ftscals. 

DAS PENALIDADES 

ART. 3tl - o desrespeõto às resras apontadas no art 2a desta Resol 
lnldone,ldade moral., deb•ando o(a) c.,ndld<1to(a) p.asslvel de 
candldaturil, por conta da lnobservãnda d'o requ~to previsto no a 
~1 Federal n9 8.069/90 (Estatuto da Criança e cio Adolescente). 

ART. 4il - Qualquer êidadão ou candidato (a) poderà t<!!pl'é$éntar à 
do CMDCA a,ntra aquele (a) que Infringir as normas estabel'edd 
'Resoluçlo, Instruindo a ~epr ,sentação com pro""s ou lndldos d"' pro 

ção caracterlz.ira 
Impugnação da 
133, Inciso 1, d•a 

P■nlanrfo llnlco - C;,be à ComlMlllo Ehtlt:oral do CMDCA registrar •e rn ~ protoe<>lo 
ao rep.re.sentante, com envio de cópia da repre.sentação ao Minlstlérlo Pt'.ib!!co. 

.A.RT. 511 - No pram de 01 (um) dia contado do re,::ebTmento da n · íCla d.- Infração ~ 

condutas vl!dadas previstas nesta Re~luç;io, a Comissão Eleitoral do CMOCA. deverá 
Instaurar procedimento administrativo para a devida apuração e sua ocorrênda. 
ex;pedlndD-"se notificação ao{à) lnfTator(a) para que, se o desejar, a resente defesa no 
praio de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (a 11. §39, fndso 1, 
da Resolução CONAND.A nll 170/14). 

Pl!nl&rafo únlço - O procedimento .-.dmini,W~vo t.i,mb~.m poderâ ser lnstwrado de 
ofício• pel,1 Comls:são Eleltoral do CMDCA, assim que tomar conheci ento por qualquer 

melo, da prática ela in~o. 

A.RT. 68 - A Comissllo Eleitoral do CMOCA poderll, no prazo de 02 (doi$) di..s do 

término do prazo da defe$a: 

1 • arquivar o pro,:edlmento admlnlffratlvo se eTit.enc:le.r nllo conflgu ada a Infração ou 
nllo houver provas sufldente'S da autoria, notificando-sé pes;;oalme o representado 

e o represent,mte, se for o caso; 

H - determinar a produção de provas em reunilo designada no má 
dias contados cio decurso do prato para defes;a (art. 11, § 39, lncls 

CONANDA nª 170/14). 

t 1• - No caso cio inciso li supra, o representante serll lntlm., 
querendo, comp<1recer à reunião designada e efetuar sustentação, 
à luz. das provas e <1rgum.entos apresentildos. pela d~; 

lmo em 02 (dols) 
li, da Resolução 

pe$$0almenU! a, 

1 ou por escr'itO, 

f D: - Ap6s a mantfest.içllo do r~resentante, ou mesmo na au nela deste, serll 
facult.ido ao rl!l).resentado a efetuar sustentação, oral ou por esa to, por sl ou por 

defens.or constltufdo; 

f 31' - Eventual ;,usf!ncla do representante ou do representado nlio Impedem a 
realização da reunlllo a que se refere o lnclso li supr;,, desde que te hi;,m sido ambos 

notificados p,ara o ato . 

ART. 79 - Finalizada a reuni.ao deslsnada para il produção das pro lndlcadas pelas 
partes, a C:Omisslo lãleltoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, 
notlflc.nClo_, em Igual prazo, D{a) representa.óo(a) e, se o caso, o( 1 representante, 
que ter:lo também o me:;mo prazo para Interpor recuno, sem to suspensivo, li 
Plefl~rla do Conselho Munldpal dos Direitos da Criança e do Adoles te (art. 1:l, § 49, 

d.- Resolução CONANDA n" 170/14). 

t 19 - A Plerialrla do Conselho Munldp;1I dos Direitos c:l,a Crlan e do Adolescente 

deddlrá em 02 (dois) dias do tém1ln0 do prazo da lnb!rposlçã.o do recurso, reunindo

se, se preciso foi-, extr.iordln.iri.-.mente (.-.rt. 11, § 4", da Resol ção CONANDA n9 
170/14); 

t 2• • No Julgamento do recurso sera observado o mesmo procedi 
<1rt. 6!!, §§ 19 a 39 da presente Resolução. 

ART. a- - Caso seja cassado o registro da candidatura, em haven o tempo hábil, o 
nome do candidato cassado ser.ã exdufdo da cédu.la eleitoral ou d programação da 

umil elen-ónlca. 

P■.-..,.,o énlco • Em nllo havendo temp() hábil p.-,ra exdu$llo do n e do candidato 
cassado da cédula eleltoral ou ela program~ cla os votos a ele 

porventur<1. credlt.idos serão co~derados nulos. 

ART. ~ - O(A) repres.ent,mte do Minirtétlo PCibllco, t.al qual determ a o art. 11, § 78, 
da Resolução CONANDA n• 170/14, devetá ser cientificado de s as decisões da 

Comlss:lo Eleitor.li do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 dols) dias de suil 

prolaçllo. 

ART. 10 - 0$ p,razos previstos l'lO an. 3° seguirão a regra do art. 12 do Código de 
Processo Civil (Lei F'edetal Nº13. 10:512015), ou seja,, reaJizM.,se-ão m dias iíteis, dM 
06 (seis) à., 20 (vinte) horu. 

DA PtJBUCIDADIE DEST /1.. USOLUÇÃO 

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução sej;i de conheclme to de todos os 
munlclpes e candldatos(as), ela deverá tl!'r ampla p1.tbHddade, se do publlcad.i no, 
Diár io Oficial d0$ Munldplos ou meios equivalentes, além de ser afl a em locals de, 
grande acesso ao pCiblico e notlclad,1 em râdlos. Jornais e outros m s de dlwlgaçlllo, 

inclusive e a posslvel pel;i /rttemer. 

Pa~o anlco • o con.se1ho llllunldpal dos Direitos da Criança e do 
ampla dlwlgação dos telefones, endereços eletf'Onk:os e loc:als 
encaminhadas denCinda$ de violação das regras de campanha; 

olesc:ente d<1rà 
de podera-o ser 
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gonça 
COC: 0l.612.601/0001-95 • Av. SloClonçalo, SIN - Qooo - CE': 
S!k> Oon,;ato do Gwguéia - PI 

do Gurguéia 
993.()(X) 

ART. 12 · Afim de que QS.{as) candldatos(as) nllo aleguem de$C edmento do uor 
dMta RHolução, a CamlssA<> eleitoral do CMDCA fará reunião m eles(as) em 02 
(dois) momentos do Proce= de E5COlha dos M mbros do Conselh Tutelar: 

•-) antes do Inicio da campanha, tllo 1:ogo se].a publlcada a relaçlo ,dos(as) 
candldatos(ilS) lnscrltos(as) t'I consldoerados(as) hablllt.adQ$( . ) • :i,rt. 11, H 511 
61t, da Resolução CONA.NDA n1170/14; 

b . ) na véspera do dla da votaÇllo. 

P■nipafo 6nlco - Em cada um■ dessas reun!Oes, St'lrá lavrado Tenn 
assuiado pot todOS(asJ candldatos(as) a Membros do ConSt'llho Tutel 
Comlssao El !total, no $4!ntldo de que as regras previstas ne 
devidamente respeitadas, sob pen.- de lmpugm1çllo da c;ondldatura 
1, da Resoluçllo CONA.NDA nll 1.70/14). 

saa Gonplo do ·Gurgu61a..Pl,25 de de 2019. 

PRESIDENTE DO CONSD.HO MUNKlPAI. DOS OIREnos 0A CRIANÇA ,e DO 

JOSEI.MA BARREIRA URA 

CONsa.J-lllõlROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 

,:x'?..,,,,1L Í4,vian ü &.ae 'L.n ~h 
RENATA R.lBEIRO OI: BARROS DOS SANTOS 

t\.,:b d, C; d» 1:: dJ."'f il,ID, A,d . 
llZETE DE CASTRO MAGAlHÃE5 MACIEL 

?hl'.ahel0: Pr:1,i·e:t &t,.. 5,~C. ~rl-: 

FEUSBELA PllõRllõlRA DA SILVA 

~ 11·~ '1'09:Yl4<d<: 
FJl'IJ\ANA NERES 1MORIIDRA. 

$Aa1 c::z?r1YW•;c-1 VIJÀ,,, , 
ED LENE GONÇALVB NOIIRE 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gonça 
OOC: 01 .612.607/0lOl-95 - Av. SI!;,~ SIN - Cáilm - CEP: , 
Slo Gonçalo do Gwgut'ia - PI 

PORTARIA N• Jí..12.00. 

do Gurguéia 
.993-000 

nela Social-

O PREFEl!TO MUNICIPAL OE SÃO GONÇA1.0 00 GURGUIEIA- PI, o exerdclo das. 
funções lner-entes ~ .seu ~rao.,. -conaldarandlD o1.s: dls.pos:'lçfte.s lepls d 1Leli Mun1dpal do 
CMAS de Nt 180/2.01.8, d• 12 dtl ,_rnbro de 2.01.8 • ■tt ...... ■ Lei da ~ do CMA$. 
....., .. • lei N■ OO!J/1"7 de 10 de abril dtl 2997 e umbém ~ nec:e 
a:o açae, do COnselho Munieipal de ASslH6nda SOClal; 

RESOLVE: 

NQ1T1ea, os metnbr-os lntea:.-ilntes do CONSELHO MUNIOPAL D.E! 

ASSISTtNCIA SOCIAL para o -lo 2019/2021, e como Presidente o mamo ,a, -
RENATA Rl88RO DIE -IUIO$ DO$ SANTOS; V ice-presidente o • LAUDIA MARIA 
ALVES FALCÃO e como Sccre~•·· e...e~va • Sra. FABIANA NERES OREIRA com ilS 

se,p,lnte:.s e.ntk:lades com :s,eu:s: re:spectiVO$ Titul~r,es e $4..lplente,:: 

ORGÃOS GOVERNAMl!NTAJS, 

REPRESENTANTES DA SECREfAIUA MUNICIPAL DE ASSIST'tNOA 

TTTUl.AR-tlENATA RIBEIRO DE BARROS D0.5 SANTOS 

CPF•: OOL477.35-

SUPUãflll1 ·-1.AUOIA MARIA ALVES FALCÃO 

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNIOPAl DE EDUCAÇÃO: 

TITULAR-ILZEff DE CASTRO MAGALHÃES MACIEL 

CPF: 927.367.183-72 

SUPLENTE- VAlMIRA MIRANDA Fit DO NASCIMENTO 

CPF: 260.086,883-68 

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNIOPAl DE SA0DE: 

TITULAR-JOSELMA BARREIRA LIRA 

CPF:848.072A53-68 

SUPLENTE- UNDAO MARIA CIPRIANO 

CPF: 433.713.104-34 

ORGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS: 

REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA: 

TITULAR- FELISBELA PEREIRA DA Sll,VA 
CPF: 751.849.583-04 

SUPLENTE- ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBAT 
CPF: 038.837.943"09 

REPRESENTANTES DAS IGREJAS EVANGÉJCAS: 

TITULAR- FABIANA NERES MOREIRA 
CPF: 024.829.343-54 

SUPLENTE- MANOEL COSTA DE AJlAÚ.JO 
CPF: 009.211.295--13 

REPRESENTANTES DASOCllOADE CML: 

TITULAR- EDILENE GONÇALVES NOBRE 
CPF: 002.873.815-28 

SUPLENTE- YONARA MARTINS BENVINDO 
CPF:027.130.973-3' 

ESTA PORTARIA. ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBU ÇÃO. 

Slo Gonçalo do Gurpela - PI, 04 de bril de 2019, 

PAULO LUSl'OSA NOGUEIRA 

Prefeito Munlclpal 
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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gon 
CGC: 0l.612.607/0001-95 -Ar. SAoGoaçalo, S/N - o.ino 
Slo Gonçalo do Gurguéia - PJ 

,lo do Gurguéia 
: 64.993.000 

PORTAlllA N" jk_/2019, 

SAo Gonçalo do G■rguiia-PI, CM de• riJ de 2019. 

.. Duplle sobre • nom~o do. memb do Comeilho 
Mu■icipal dos Dlreitot clllt Cria. ça e do Ad~te
CMDCA e d6 o■trlU pnn-idhcias". 

O PREFEfI'O MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GU 
e"ercício das funções inerentes ao seu cargo. eoa,ide.,.udo as dispo 
Muni.cipal do CMDCA de N" 03712000, de 02 de abril de 2 
nec:e$$idade de eíetivar as ações do Cooselbo Muoicipal dos Direi 
Adolescente, 

RESOLVE: 

Nomear os Membros integrantes do CONSELHO M 
D.IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE para o B 
como Presidente do mesmo a Sra. JOSELMA BAIUlEillA L . 
presidente o Sr-a. LINDACJ MARIA CIPRIA O com as segui 
seus respectivos "Titulares e Supleotes: 

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS: 

REPRESENTANTES DA SECllETAJUA MUNICIPAL DE SA 

TITULAR- JOSELMA BAllREIRA LIRA 
CPF: 848,072.453-a 

SUPLENTE- UNDACI MARIA CIPRIANO 
CPF: 433.713.104--34 

E: 

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIP.AL DE t\SS 
SOCIAL: 

TITULAR-RENA TA IUBE(RO DE BARROS DOS S.ANT 
CPF: 001.477.3SJ..86 1 

SUPLENTE-LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO 
C.PF: 898.194.463-68 

RBPRESENTANTES DA S.ECRETAIUA MUNICIPAL DA EDU 

TfTULAR-ILZETE DE CASTRO MAGALHÃES MACIE 
CPF: 9-27.367.1~72. 

SUPLENTE-V ALMIRA MIRANDA Ft DO NASCIME 
CPF:260.~ 

ORGÃOSNÃOGOVERNAMENTAJS: 

REl"JlESENTANTES DA JGRE.JA CATÓLICA: 

TITULAR- FELISBELA PEREIRA DA SILVA 
CPF: 7!11.849.583-04 

SUPLENTE- ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA. LOBATO 
CPF: 038.837 .943-09 

REPRESENTA .TES DAS IGREJAS EVANGtLICAS: 

TlTULAR· FABIANA NERES MOREIRA 
CYP: 024.829.343..-54 

SUPLENTE- MANOEL COSTA DE ARAÚJO 
CPF: 009.211.295-13 

NCIA 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL: 

TITULAR- EDil.ENE GONÇALVES NOBRE 
CPF: 002.873.81~28 

SUPLENTE- YONARA MARTINS BENVINOO 
CPF:027.130..973-39 

ESTA PORTARIA ENTRA EM VI.GOR.NA DATA DE SUA P BLICAÇÃO • 

SÃO GONÇALO 00 GURGUÉIA-PI. 04 de abril de 019. 

Portaria rf' 17/20l 9 

---to.~ 
PAULO LUSTOS NOGUEiltA 

Prefeito Municipal 

ESTADO DO PU.UI l'IIERll\JRA._,.JÇF,,_ oe u.G01111A DOPIMII 
c:.HPJill.f )rf. 01.612.587Al00l~ 

AI/. OOt.lllGOS 1.0f.18ÇO~ ti'. 85 • BAJRROCSNIRO • 
Ce>G4,415<100- LAGOINHA OOPIIIIJI 

FOlll:;(IB!)~ 
Ê-ll'lât:~ 

Lagoinh:i do Pfau(, OI de tTUlJ"QO de 2019. 

O PREFEITO M NlCIPAL DE LAGOINHA l)() l'lA i, e~s,do do Piaul, no uso das 
atrihlliçõeS legais que lhes $lo <::0nferida~ pela legislâÇáo ~gente, 

RESOLVE 

Art. 1° - Nomear os Membros para a Co.mi~ Permanente de Licitações, Jlllnli 
aoom.pe.nhamento dos processos licilat.órios das diversas modalidades. 

MEMBROS TITULARES: 
ANTONJO DA SILVA L-IMA Fll.HO • Presidente da Comi.~são. 
CPI': 008.379.093-41 
1:JlANCISCO PEREIRA DE MACEDO - Secretário. 
CPF: 433.147.243-49 
t'RA ·isco De AQUINO CARDOSO SANTOS - Membro 
CPF 912.67l.103-68 

MEMBROS SUPLENTES: 
ADBMIR FERRElRA LIMA CHAVES. 
CPf: 2n273.66!-39 
EVERALOO MENDES DE SOUSA 
CPF: 498.682253-53 

A.rt. 2" - Em porto.ria entrará em vigor t111 dala da !lua assinatura. re,•ogam-se as d. &Jl(l.\iÇ!le$ 
cm contrário. 

Publique-se 
Ri:gi,-u-e-se 
Cumpra,-se 

Gabinete do Prcfi:ito Muni,cipw. de Lagoinha do Píau:~ 

014cm~J9 • · 

k-.vwt:= 
Prefeito municipal -



433

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII 433

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

EIITADO DO PIAUI 
PfU;FEITURA MUNICIPAL DE SÃO l'RANCISOO DO PIAUI 

CONIIEl.HO IIUN.CIPAL 008 DIRETO• DA C~ANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO N" OOV.ZIJl!I 

DISPÕE SOBRE A CONSTITI:JJÇÃO DA COMJSSÃO 
l:SPECIAL ORGANIZ.ADORA DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO :00 l'LUJ'Í0 Pl, 
PARA O PERf0:00 DE 2020 - 2m4. 

O COLEGIADO DO CONSELHO MUNlCll'AL DI!: DEUSA DOS DIRl:ITOS DA 
CRIANÇA E DO .ADOLIESCENTJ: Dll SÃO l'RANCISCO DO PlAW.PI-CMDCA. no 
wo de suu atribulçb,es lepls, e conforme deH~ de reuo i9o ord[Mrla .-llzada no dia 2!1 
cio m1t190 de 2019, a,,m flu,daffllllllo na,; d~ç0e$ contidas na Lei Fedentl n• B.069. ck, 13 de 
j ulho de 1990, bem romo na Lei Munic ipal de n" 402/2007, e Resolução n"' 170/2014-
CONA DA. 

CO SIDERANDO que compete ao Colcpado do CMDCA dclc:pr ■ cood~ do ~ de 
c,coJha dos Coo~lhciroo Tutcl.aRS il Comisslo Espcci■I Orpnimdor.. 11011 tcnnoa do ut. 11 da 
kcsoluçllo l 7GIZOl4 do CONANDA; 

CO SIDBRANIX) que a Comisdo Especial Organizadora dcvort. """ conllliru:lda por 
com~ição paridria entre -tan-do govemo e da oociedade ciYil organiz■d&; 

CO SU)ERAN.00 • ~ de rea,,i.meutu u compet.6ncJu da CornlS&Bo E.sJ;,,ecJ.al 
Organiz■dor■ do Pro<:c,gg de Eacolha doa ConacJheiroo Tu.t&Jan,s; 

CO .SIDERANDO, &inda. • dellberaçao d- Co)eglado em rew'.115o otdlnik'la no dia 25 de 
marçó de 201!>; 

RBSOL V 6: Art. 1 • - Constituir a ComisdQ Bopccial Orpn.iradora do Proccao de EacoJha d.os 
Oxuelh<>iros nm,1...., do Municlpio, para o pcrlodo de 10 de janeiro de 2020 a 10 doj"""iru do 
2024, composta pelos ac:gwntcs Comclhcirotl do CMDCA - Slo Fraocisco do Piaul-PI: 

COMPONENTES ENTIDADE/ORGÃO 
TITUC.M: JANAINA MATOS SOARES OOVERNAMENTAL 
SU PLENTE.: GENILZA MAIUA SILVA OE SOUSA 
TITULAR=RENATA VITORIA SOARES BARBOSA OOVERNAMENTAL 
SUPLllNTB.:ANA CRISTINA MORABS NUNES 
TITULAR, lRACI BORGBS oe PlOOBJREDO GOVERNAMENTAL 
SUPLENTE, FRANCISCA DAS CHAGAS R. ARAÚJO 
T1TULAR;CLOVES J..E!JT.E COUTINHO NAO GOVERNAMBNTAL 
SUPLENTE:VITÔRIA NETA DA COSTA FEITOSA 
TITULAR,PBORO EUGENIO NETO NÃO GOVERNAMENTAL 
SUPLE!NTE:MAJUA IX) AMPARO SILVA 
TITULAR=MARIA JOS.6 OOMES DA SILVA NAO GOVERNAMENTAL 
SUPLENTB: APOLINÁJUO RODRlGUÉS PILHO 

A,t. Z' • Competo a CQlni,slQ Especial OrpnimdQra! 

1 - Dirigir o processo de c,colh&, acompanhando o processo de insctl~o. ~ e apunçlo. 
"""'°°sabilizando-se pelo bom andamento de todm os tnbalhm e resol.'véodo 01 ""entuaia 
incidentes que venham a 000m,r; 

li - Adotar todas u providl!nciu n-u para• organiuçllo e, a nali7açao do plc,to; 

111 - Anali- e encaminhar ao CMOCA para homolosaçlo du c:«ndidaturu; 

IV - Receber denllnc:!u conU"& candidatos, n.os casos previstos em Lei. bem como adotar os 
proced lmcntoo ~ pou11 ■pur6-I~: 

V - Publ.icar • 1 i- doa medrio• e dos apurad.oru de vototi; 

VI - Selcci.onar, pn,fen:ncialmente junto aos 6rglos p(lblícos 111W1icjp&is, os meúrios, bem 
como seus n,spectivos suplentes, que sert<> pre,v!ainente orleotado9 l0bre eomo proceder no dia 
do pl'OCeSSO de escol_ha, na fonna da rcsollJ.96() regol&mcn.-Sora do pleito; 

Vll • Analisar e decidir, em prin,e<lra IMtlnola !Mlmmiltr&liva, os pedidos de lmpuaaaçao e, 

OUU'OS lnc,ldffltes OCOffldos no dia da votaÇlo; 

VI rr - Lav..,. a • de votaçllo, anotando todas u 000n-enc.1u; 

IX - Rcall%at• apuraçao dos votos; 

X - Proccnar e decidir, cm primeiro gnu,, sobn> u dmu'.m.cúu rc:f'erentcs i. impu-"> e, 

~de~~; 

XJ -Processa e décidir 90bie a dcmmciu refCláltcS à pn;papnda elciton.l; 

XII- Publicar o -ultado do pJeito. abrindo pra2>0 .,.,. rec:uno; 

XIII - ProYl<leneiar • confecçlo das c6clulu, confonne modelo a ser •provado; 

XIV - Escolher e di=lpr os loe&is do processo de c,colha; 

XV - Solicitar, Jun1o ao comando da Polfcl& Militar, a ~ de efetivo pano prmnir • 
ordem e ~ça dos IOCáis do proceuo de escolhi é~ 

XVI - Resolver os casos omiuM. 

Alt.3• - o, membros da PNSfflle comJuao escolberlo, emn, ~1. o(a) Presid.cmbt, o(■) Vice, 
PresidonllC e o(a) Secre1clo(a). 

Regi~ publiqUCHC e cwnpra-oc. 

SALA OE REUNIÕES 00 CENTRO OE REF6R.m1ClA DE ASSISTibJClA SCX::IAL DO 
MU !ClPIO OB SÃO FRANCISCO DO i'IAUl. 29 de MARÇO do 2019. 

~~J)........,.. ~ à.,... d-.. 
FRANCILM.AJl CAVALCANI'E DA SILVA 

Prmldnate do CMl>CA 

~ .P!lllfÍIIA......t:-- - .,_,.-.4't4 .. .......... ,._,,_ .. .__ .... . 
e:=:::-..;:~:,:._~ ~-... ... ~ .... 

PORTARIA NO 02712019 

Atualiza os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescent.e do Município de Santo Inácio do Piauií(PI) E dé outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Santo lnécio do Piauí (PI) o Sr.Tairo Mesquita de 
Moura no uso de auaa atribuições legais , tendo em vista o Disposto na le 
Municipal n• 106 de 02 de junho de 2007, e o disposto na Lei Federal n" 
8.089/1990. 

Considerando a neceaidade de ren.ovação dos membros 
Governamentais e Não Govemamentais do Conselho Municipal doa Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

RESOLVE: 

Art. Nomear oe membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente do município de Santo lnécio do Piaul ( PI) , ficando assim 
con91ituído 

1 Repreaentante. Gowrrnam•ntal• 

1 - Secretaria Municipal de AaaistAncla Social 

rrturar- Ra1 a de Freilaa Amolfm 
Suplente- Maria Alcione de Carvalho Souaa 

Secretaria Munlclpal de Sa6de 

Titular- Rejane de Lima Silva 
Suplente- Washington P«eira da Silva 

Secretaria Municipal de Educação 

Tltular-Josemar Ferreira dos Santos 
Suplent.,..Fl!manda Ribl!lro Pl!reinr 

Secretarla Munldpal de Admlnlstraçlo 

lltular-Alisson Soares da Silva 
Suplente-Marcos Antllnlo de Oliveira Sousa 

lf- SOCIEDADE CIVIL 

Represetante do Assentamento Babca Fllnda 

Tltular-Franclsco Barbosa Campo$ 
Supltmte-Jose Wilson Neri da Silva 

Represe,u.antes da Paroquia Santo ln4ido de loyola 

iltular-Aurlcella Galdlno da Costa 
Suplente-Maria de· Fatima Alves Fettosa 

Representantes do $1~ IQlto dos trabalhadores Rurais 

iltular-Antõnla P•ttrelra da SIiva 
Suple~ua,a$ Martins Vlttlra 

Representantes dll lp-eJ■ Evan1~1ca de Deus de Mtsslo 

Titu lar-Sllvana Ollvelra Santana Campos 
Suplente-Almllan@ Vll!l ra Bora:H 

Art.5,2 Esta Portaria entra viaor na data d@ sua publicação, revogadas as dlsposlçll<!!s em 

co11trarlo . 

Gabinete do Prefeito Municipal de santo ln;iiclo do Plaul,03 d@ abrll de 2019. 

<Clf&~ 44 
Talro MolU"■. Maq.•ita / 

PNtdto Maaldpal 
CPF ■•. 012.197.933-" 
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~ (' 

-2¼4= ----
TESTE SELETIV O EDITAL N R 001/2019 - RESULTADO FINAL 

t ~ d e Po,rllJ uh-CM. OCl.l - APROV.ADO 

ORDEM ,..DO NOME DO CANDDAl'O PON1UAÇÃO 
DOCUMl!NTO 

01 0000009 «o 

e., 1 Professar de Partw wils - Cód., 001 - CADASTRO DE ~RVA 

-M NtOO MOM 00 CAIGDA'JO PON1\i"""° 
DOC'UMl!NTO 

01 00001.i, 

o, t Pro"fit:U,ot dil MM ft'Witl~ - Côd~ 002 - AP'til.OV.ADQ 

ORDEM ,..DO NOME. 00 CANL'MOATO PON1\iAÇAo 
DOCUMIHTO 

0l 0000~~ r,,,.111el:feo ~ d• 5(1,t, 44-.0 

OIIDEM NOME DO CAMJIDATO PON1UAÇA(> 

01 420 

- Cód, 003 - APROVADO 

ON>EM PON1UAÇÃO 

01 

KV,A 

ON:ICM PON1UAÇ,\O 

01 *·º 

ORDEM PON1UAÇÃO 

0 1 460 

OIIDEM ... DO NOME.00 CAMJIDATO PON1UAÇÃO 
DOQJMENTO 

01 0000020 "'° 
- ow. oos - APROVAl)O 

ON:ICM ... DO DO CAIGDll'JO PON1\iAÇAo 
DOàJMilN'fO 

01 0000024 !14.0 

C.rpJ Pntt• HOr ele i n ll(M!:s - C6d. GOfi - CADASTRO OE RESERVA 

ORDEM NOME DO CANDIDATO PON1UAÇÃO 

01 IA,!! 

l\1'1(111 - C,(Mt. 007 - APlltOVAOO 

OOIDl!M ... DO PONNAÇÃO 

01 •• 
hol - 06d. 007 - ~ASfflO OI KISIJ\VA 

ORDEM PONNAÇÃO 

01 0000147 41 

C.M'O; Pl'oleuar d e EdYCaclo Físka - C6d~ OOII - AP,ROVADOS 

1 
OOIOIIM 

1 
NODO NOMl!i 00 CANOIOATO 

1 
PONNAçjl(> 

DOéUM<NYO 
01 0000065 Tam1Ht$ ~,reira dill Llm,1, 34.0 
02 OC:XX,1.9G M k:heltv C.tvalho Monteiro .. ,, 

"" J'ljJm - ~. 0011 - caDAStRO D E ~.A:V& 

,,_M NC>ME DO CANDIDATO PONNAÇÃO 

01 0000265 .... Jona.·[hH de Lima SOi.isa 33 

02 oooou• 5-ilmo~ Sol•no M'il'tldol SctM lJ.O 

"'" oi Pf'ofe::HOI' da ~~11 - C6d. 009 - APROVADOS 

OIIDEM ... DO NOME DO CANDIDATO PON1UAÇÃO 
DOCUMDfTO 

01 00001G7 11!:dlmt L1o1li d• So11i-i1 .. , S, 

02 0000011 sarrur.a d-o- sous::i OSól'IO 45.0 
03 0000,].0g Marcondvs dolt ô lh>v-lra .. ,, 
04 0000010 M,1tb d'o Ro,trlo C..,.r d• Au~ o Sllv'~ .. .o 
05 00000111 Joslene d e Andr•dc Moul.lo Da.maKe:RO . .,, 
oc; 0000013 M:arh ADl rkfda d • SowSI •2-" 
07 000000• Blllat rtr: de Moura A~l.lfO 41.0 
oe 0000026 M4rll d'it M tlmfl So..isa, "°-" 
00 000002.1 T.amllf!:I, M JH'lil Gal'\Cillhtm Ft)f'f'tllf'n 40.0 
10 0000003 F"enNnda Nbe:1rv Pwe:1~ 39·..0 

C.r.110; ~t.H w d • P'Mt:il--'"' C6d. 009 CADA.fffl:O OI: l'tlM.RVA 

OIIDEM ... DO NOME DO CANDIDATO PON1UAÇÃO 
DOCUMIN10 

01 0000025 vtvtlin c ""--rccldilo de As-sls 3g,n 

02 OOOOOlaG P•11li• DillWl,th Ciima:>o:i IPtrtiM1rQ- d•.:;, 18~ 
03 0000204 M•N AJCIIG-fto sa.;a, .f.orY,o,1ra 3S-.. 5 

°'" ~- 0:5mirlne 1.J:m • $oYA 38-~ 
05 00001.77 M ;arb N..IV'!llõ11 da Moun .37~ 
0G 0000037 Glh-ana M Hla- do Sou5,.a Pln.:tv-lro 37n 

01 0000:02 D•nlldti VJ4,'lr~ \..Oott n.$ 

°" 0000007 Fnndnei:o d,a Uma sousa 35,S 
o,g 0000048 M .. rt.. ÀYMllt;dc;irw de Mour-fl NobR.•• 41' Soei~ .. HS 
10 0000002 lf'Gf'l lldn Rodrtau.ns de SJi 

C.r,&0 1 M~klo - C6d.. 010 - Nlo t eve dustfimdo 

0lif'1~ D~ll't:IHill - Okl. 01.1 - APROVADO 

1 

1 

1 

ON:IEM 

01 

ON:IEM 

01 

OIIDEM 

01 

OIIDEM 

01 

ON:IEM 

Ol 

ORDEM 

01 

ORDEM 

01 

ON:IEM 

Ol 

ORDEM 

01 

ON:IEM 

01 

ORDEM 

01 

ON:IEM 

01 

NIDO NOME DO CANDIDATO 
DOCUMPfTQ 

000005$ An.defiOn Rllan Plnhe:lro de S:i Ca rv.alto 

O,rp; 81oqlllmloo - C6d. OU - APROVADO 

NlDO NOME DO ÇANDIDATO 
DOCUMENTO 

0000173 ítab FloJ~nclo Soares L.eiil 

°" "' ulimi<<> - C6d. 012 - CADASTRO DE RESERVA 

NIDO NOME DO CANDIDATO 
DOCUMENTO 

0000225 Morlna Paloma N ucl~ 

Ot.rwo: Fhloter-Llm - e.dei, OU - APROVADO 

NIDO NOME DO CANDIDATO 
DOCUMENTO 

000009~ D>var,,;- Clmoos d'> sous• 

uta- CÓCI , D13 - CADAS"TRO DE IIESERVA 

NIDO NOME DO CANDIDATO 
DOCUr,tQffO 

00001'5 

G: MU.k:a:1 Ve ierin,rio - Cód. 014 - APROVADO 

NIDO NOME DO CANDIDATO 
DOCUMPfTQ 
oo:xms IIOh 

Cimo; M6dlco V.terfMrio - C6d. 014 - CADASTRO DE RESERVA 

NIDO 
DOCUMEH10 

0000091 

NIDO 
DOCUMum:> 

0000174 

NOME DO CANDIDATO 

B(!n~dlto Lc-:11 de MoutD ~ur.to 

o; ÀSsbtente Socllill - c.ld. 01G - APROVADO 

NOME DO CANOIDATO 

NOME DO CANDIDATO 

car o: P:s - C6d. 017 - APROVADO 

NOME DO CANDIDATO 

Nl DO NOME DO CANDIDATO 
DOCUMEHTO 

OCXX)ll:3 Maria tlelena Ffan clsca do Nascimento FIiha 

Càrg<>: P$klÓf<Jllo- Cód. 01S - CADASTRO DE RE!ERVA 

NI DO NOME DO CANDIDATO 
DOCUr,tENTO 

Teresina (PI), 2.9 de março de 2019 

Coordena~o de Evento~ - IGE 

POlffllAÇÃO 

46.0 

PON1\IAÇÃO 

30,0 

POlffllAÇÃO 

28.0 

POlffllAÇIIO 

38.0 

POlffllAÇÃO 

J7 

PON1\IAÇÃO 

3S,O 

POlffl/AÇÃO 

29.0 

li.O 

35 

EST.ADO DO PIAll Í 
PREFEll'UAA MUNCIPAL DE SANTO INÃCIO DO PIAllÍ 

CNPJ : 06.553 .. 945/0001•17 
ENID: Pça Aurlno Luz, 26, centro. 

CIP: 64.;60-000 

AVISO OE LICITAÇÃO 
Tomada de Preços a 003/2019 

1 

1 

Processo Adm.lnl ttatlvo Nª 008/2019. Objeto: contratação de Empresa ele Bngenbarlai 
para PaV!mentação de Vias Públicas de Santo lnâcio do Piaui. Fonte de Recursos: Convênio, 
SJCONV n2 869355/2018 - CODEYASF /PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO. Data e 
horário de abertura: 23 de Abril de 2019, às lOhs:OOmin. Local: sala de licitações da 
Pr-eíeitura de Santo Inácio do Piauí, localizada na Praça Aurino Luz. 26 - Centro - Santo Inlicio, 
do Piauí - PI. Santo Inácio do Piauí • PI, 1 de Abril de 2019. Aldomar Carvalho de Sousa 
.Presidente da Comissão Perm anente de Lic itação 
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(Continua na próxima página)

PMl'Bn.1- MUNIÇIPAL DE SANTO ANTÓNIO OE LlSIIOA
PIAuf 
CNl".J 0&.553.8~/0001-97 
llUA AHAn.t. ROCHA, 32 
FONE: (IIISI) 5'49-11115 
Cl!P,_-000 
E"•maU1pr,delturad-l8,gmllll.c,am 

Portaria 17/2019 -01 -•brlJ de :l0:l9 

ftPlsp6e -bre • nomeação da Secret:irlo 

Munl.dpal de Aurk:ultu..a • outra• provldanc-.H 

o prefeito municipal de Santo António de usbo.!11 - PI, no uso de suas 

iltribul,;Oes l~als Que th confere o art.90, Inciso XXVIII e XXXVIII da Lei Org3nlc:a do 
Munldpto e 

CONSJPERANDO, que o Chefe do Executivo compete decidir sobre 
nome;,ções e ex·onerações dos tltul<1re$ dos cargos que compõe a estrutura 
organlzaolonal da Prefeltur;,, Municipal. 

RESOLVI!: 

ART. :lº - NOMEAR o Sr. f'ABIO MOURA MUNIZ., portad.or do CPF: 
887 .543.593-68 RG: 1.890.449 SSP/PI para exercer o ç.-rgo de SECRETÁRIO 

MUNICIPA.L DE AGRICULTURA. 

ART •. 20 • Esta portaria entTa em vigor na data de sua publlc:açl'io. 

ART.3º • Revogam-se todas a,5 dl$1)0Siclles em contrário. 

Publlque-se, reglstre-s,e e cumpra-sé 

Gabinete do Prefelt.o Munld pal de santo Antõnlo de U$bôa - PI, m 01 de 

8br11 de 2.019, • J~. 
...... ~. 
~ ... l'lle-1 

Conselho Munldpal dos Dlreftos da Criança e do 

AdoJe9c.ente de Santo An16nlo de Lisboa-:Pl 

ELU.ç6ES UNIFICADAS PARA O CONSELHO T 'UTELAR 

l!DtrAL Piº 001/2019 

A PRESJDl!NTI! DO CONSEutO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA I! DO ADOLESCE,NTE DE SANTO ANTONIO DI: LISBOA, no U$O da 

atribuição que lhe é conferida pela LEI Nº 278/2001 e regulamentada pela LEI N.,. 

437/2015,. toma público o presente l!DrTAL DE CONVOCAÇÃO para o Proc.e:sso de, 

Esoolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadrlj?nio 

2020/2024, aprovado pela. RESOLUÇÃO NO 001/2019, do CMDCA local. 

l . DO PROCESSO OI! ESCOLHA: 

1-1• O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei NO 

8.069/90 (Estatuto da O-iaon1,a e do Adolesceflte), R.esolUl,.&o N<> 170/ 2015 do 

ConselhO Nacional dos Direitos da Crian1,a e do Adolescente - CONANDA, a~m como 
pela, Lei Municipal Nº 278/2001 e r~u1amen~d11 pela lEI Nº 437/2015, do Conselho 

Municipal dos Direitos da 01ança e do Adolescente de Santo Antônio de Usboa, senda 

rea11~at1o sob a responsabllld.ade deste e flscallzação do Minlst.?rlo Público; 
1,2. Os membros do Conselho Tutelar local ser:!io es,:olhid0s me<Hante OI 

5ufr.iglo universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do munldpio, em d<'!tlt de 

06 de olltldlto de 2019, sendo Que" posse dos elelto.s e seus respeçtlvos suplentes 

ooolTl!rá em data de 1.0 de i•neiro de 2020; 

t.3. Assim sendo, como forma de dar Inicio, regulamentar e aml)4a viSlbHidade 

ao Proce'5SO de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar par~ o, 

quatrti!nio 2020/2024, toma p6bflco o p.resente Edital, nos seguintes termos: 

z. DO CONSELHO TUTeLARt 

2,1. O Conselho Tutelm- é órgão permanente e autflnomo, n3o Jurlsdlcional,, 

encarregado pel1> SOCJe<lade de zelar pelo cumprimerito dos direib>S d& crtan~ e do 

adolescente, sendo composto por OS (cinco) membl'l)S, esoolhldos pela comunldiKI 

local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante 

novo processo de escolha em igua'ldade de escolha com os demais pretendentes; 

2.2. cabe aos meml>rOs do Coriselllo Tutelar, agindo de forma colegiada, o 
exerdclo das atribuições contidas nos art. 18-B, par. únlco, 90, §3º, Inciso li, 95, 

131, 136, 191 e 194, todos da Lei n° 8.069/90, observados os deveres e vedações 

estabelecidos por este Diploma, assim oomo pela Lei Municipal n° 278/2001 

2,3, O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do 

Santo Antonio de U~, visa preencher as 05 {cinço) vagas existentes o colegiado, 

assim como para seus respectivos suplentes; 

2,4. Por força do disposto no art. so, Inciso li, da Resolução n° 170/2014, do 

CONJ!.NDA, a candidatura deverá ser Individual, n3o sendo admitida a composlç3o de 

chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS C#.NDIDATOS A MEMBRO DO 

CONSEutO TUTELAR: 

3 ,1, Por força do disposto no ,irt. 133, da Lei ,w 8.069/90, e do art. 20, da Let 

Municipal n° 278/2001, os candidatos a membro do Conselho Tutelar de~m 

preenciher, cumulativamente, os seguintes requisitos; 

•> 'Reconhecida idoneidade mora1; 

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um ;,nos); 

e) Residir no muniópio; 

d) Estar qurtes com as obrigações eleltorals e no gozo de seus dfre.ftos: 

políticos; 

e) Estar quites com as obrigações militares (para candidatos do sexo 
masculin.o); 

f) Nilo ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho 

Tutelar, nos últimos 05 (cinco) .mos; 

g) Diploma de Ensino Médio. 

3,2. O preenchlme,nto dos requisitos JegaJs deve ser demonstrado no ato da 

candidatura. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAçÂO: 

4 . 1. Os membros do Conselho utetar exercer.1o suas atividades em regime de

dedicação exclusiva, durante o horário prevl'sto no art. 4° da Lei Municipa l n°' 
437/2015 para o funcionamento do órg~o, sem prejuf20 do atendimento em regime 

de plant.!o/sobreavlso, us!m o,omo da reall.zação de outras dlllgêncla e tarefas; 

Inerentes ao órgão; 

4,2. O valor do vencimento é de: ll$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito 

reais). Salário mínimo estabelecido pelo piso nacional; 

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá, 

optar entre o valor da remuneraçao do cargo ele Consetneiro ou o valor de seus 

vencimentos, Hcando-lhe garantidos; 

a) O retomo ao cargo, emprego ou função que exercle, assim que findo o seu 

mandato; 

b) A contagem do tempo de servtço para todos os efeitos legals, exceto para 

promoção por mernclmento. 

5, DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tut.elar os cônjuges, 

companheiros, ainda que em unlao homoafetiva, ou parentes em linha reta, colaterci l 

ou por aHnldade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da l ei 

n° 8,069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2'014, do CONANDA; 

5.2. Existindo candidatos mpedidos de atuar num mesmo Conselho Tutetar e 

que obt,enham votação suficiente para figurarem entre os OS (cínco) prime,lros 

lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver- maior votaçio; o candfdato 

remanescente será reclasslflcado como seu suplente Imediato, assumindo na hipótese 

de vacância e desde que não exista Impedimento; 

5.3. Estende-se o Impedimento do conselheiro tutelar em re1,ação à au.toridade 

judiciâria e ao representanl'e do Ministério Público com atuação na Justiça da Infâncic, 

e da Juventude d'a mesma com11rca; 

5 ,4 . É tamt:>ém Impedido de se Inscrever no Processo de scolha unll'lc:ado o 

membro do Conselho Tutelar Que: 
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(Continua na próxima página)

Canselho Munidpal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santo Ant6nio de Usboa-Pl 

a) Tiver siCJo empossaCJo ,para o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de 

Janeiro de 2013; 

b) iiver exercido o mandato, em regime de prom,gac;3o, por periodo 

lninternipto superlo.r a 04 (quatro} anos e melo. 

6, DA COMISSÃO ESPl!OJU. ELEITORAL! 

,,.1. O Conselho Munldpel dos Dlreltos d111 Criança e do Adolescente instituir-d, 

no prazo de 10 (dei) dias, a contar da publicação do presente Edital, uma Comissão 

EspecialI de composição parltá.r1a entre l'l!Presentanlies do governo e da SOCiedade 

civil, para a organização e conduçllo do presente Processo de Escolha; 

6,2. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

a) Analisar os ,pedidos de registro de c:andldatura e dar ampla ·publiddade à 

relação dos candidatos Inscritos; 

b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam 

os requisitos exig idos, fornecendo protocolo ao Impugnante; 

e) Notrficat os candidatos Impugnados, concedendo-lhes prazo para 

ap.resentaçio de defesa; 

d) Decidir, em prlmeirn Instância a<lmlnis~rativa, acerca da lmpugnaç3(1 das 

candidaturas, podendo, se necessár1o, ouvir testemunhas eventu.tlmente arroladas, 

determinar a juntada de documentos e a realizaçao de outras dillgências; 

e) Reall:zar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da 

campanh.t .tos cand datas considerados habllftados ao pleito, que firmarão 

compromiSso de re~peilá-las, sob pena de indeferimento do registro da candidatura, 

sem P!"Eljuliro da imposição das sanções previstas na legislação local; 

f) Estlm1.1lar e facllltar o encaminhamento de noticias de fatos ,que constituam 

violaç·:!o das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

g) AnaUsar e decidir, em primeira instânâ.t administrativa, os pediClos de 

Impugnação e ol.ltl'OS Incidentes ,ocorridos no dia da votação; 

h) Escolher e divulgar os locais de vot.iç.Jo e apuraç!o de votos; 

1) DIVurgar, Imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; 

j) Notlflair pessoalmente o MiniStér:io Público, com a antecedência devida, de 

todas as etapas do certame, dias e loc:als de reunião e ,clecEsões tornadas pelo 

colegiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito à popuraç&>, com o auxiJlo do CNOCA e do 

Poder :Exe<iutlvo local, estimulando ao máx.lmo a participação dos eleitores. 

,.,. Das decisões da Comissão E:Special Eleitoral caberá recurso à plenária da 

Conselho Municipal dos Direitos da Cr1ança e do Ado lescente, que se reunirá, em 

caráter extraordlnárlo, para decisão com o máximo de celeridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DI! ESCOLHA: 

7,1. O Conselho Mun dpal dos Direitos da Crlança e do Adolescente, no uso de 

suas atribuições, fani publicar editais espeofficos no Diário Oficial oo melo equivalente 

para cada umii elas fases do processo oe escolha de membros do Conselho Tutelar, 

dispondo sobre: 

a) 1nso-ições e entrega de documentos; 

b) Relação de cand i<latos ln$0'itos; 

e) R~lac11o pretíminar dos c.,ndidatos oonslder;,dos habilitados, apÕs a análise 

dos documentos; 

d) Relação defin itiva dos c.indld.:ito5 considerados habilitados, após o 

Julgamento de eventuais impugnações; 

e) Ola e locais de votação; 

f) Resvltado prelimioar <lo pleito, fogo após o encerrameoto da apuraç.1o; 

o) ReS1Jltado flr:ial do pleito, após o Julgamento de eventuais Impugnações; e 

h) Termo de Posse. 

8. DA INSCRlçÃO/l!NTREGA DOS DOCUMENTOS: 

a.1. A particlpaçllo no prese,,te Processo de E:Sc04ha em Data Unificada Iniciar• 

se-á pela Inscrição por meio de requerimento Impresso, e será efetuada no prazo e, 

nas condições estabelec.ldas neste Edital; 

8.2. A lnscdçlo dos candidatos será efetuada pessoalmente na (:Snyra, 

Municipal de Vereadores Palklo Arlindo Cipriano, Avenida Lino Rodrla- r 

"º 290, nesta cidade, no.. d as 15/Abril/2019, 16/Abril/2019 e 
17/Abrll/2019, d.as 7:00 • 13:00 hora. 

8.3. Ao realizar a inscri~o. o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena 

de lndefef'lmento de sua aindldatur.t, apresentar original e cópia dos seguintes. 

documentos: 

a) carteira de Identidade ou documento equivalente; 

b) Título de eleitor, com o comprovante de votac;!io ou Justificativa nas 04 

(q1.1<1tro) últimas eleições; 

e) Certidões negativas civeis e Criminais que comprovem não ter sido 

condenado ou esnir respondendo, como réu, pela prática de infração peni!III, 

administrativa, ou conduta lncompatlvel com " função de membro do Conselho 

Tutelar; 

d) Em sendo candidato do sexo mascullno, oertidiio de qultilçào com as 

obrigações militares; 

•> Certificado de conclus3o do En no Médio. 

8.4. A falta ou Inadequação de qualquer dos documentos acima rel11cionados 

será imediatamente comunicada ao candidato, que poderá suprH11 até a data•limlte 

para Inseri~ de candidaturas, prevista neste ditai; 

8.5. Os documentos deve~ ser entregues em duas vl.ts e apresentados os 

documentos or1glnats; 

8.6. Eventuais entraves à inscnção de candidaturas ou à juntada de 

documentos devem ser imediatamente encaminhados ao CMOCA e ao Ministério 

P(ibUco; 

8.7. As Informações prestadas e documentos apreseritados por ocasião da 

Inscrição são de total responsabi lidade do candld.tto. 

9. ANÁUSE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

9.1. Encenado o prazo de lnsaiçio de candklaturas, a Comissão Especial 

Eleitoral designada pelo CMOCA efetuará, no pr•o de 18/Abrfl/2019 à 

23/Abrll/2019, a análise d;i doc1.1mentação exigida n.este Edital, com a subsequ.ente 

pubti.c.açll.o da relaç~o dos candklatos ln!ilCrltos; 

9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão 

encaminhadas ao Ministério Público para ciência, no prazo de 24/Abri l/2019 ao 

26/Abr1V2019, após a publrcar;;Ao referida no Item anterior. 

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS= 

10.1. Qualquer cidadílo poderá f9C1Uerer • lmpuonaç:lo de candidato, no 

pnizo legal de •~ OS {cinco) dln i'at•• da data da publlcação da relação e 

candidaturas inscritos contados da publlcac;ão da relação dos candidatos inscr1tos, em 

petic;!io devidamente fundamentada; 

10.2. Ando o prazo mencionado no item S'Upra, os candidatos lmpugnedo9 

Ndo notfflcados pessoalmente do teor da Impugnação no pnuo 015/ ... io/2019 

à 07/Maio/2019, 

10.3. Comec;ando., a partir de então, o prazo de 8 (oito) dias i'atels para o 

candidato Impugnado apresentar sua defesa; 

10.A. Após ap-ntação da defesa pelo(s) candldato(s) lmpugnaclo <11 

Com issão E$Pecial Eleltol"lll terá o pra- 15/Malo/2019 à 21/Malo/2019 para 

decidir sobre• lmpugneçlo; 

10.S. Conduíd.t a arnílJse das fmpugnações, a ComiSsão Espeôlal Eleitoral fará 

publicar edlt.111 contendo a relação prellmlnar dos candidatos habllltados; 

10.,s. Ocorrendo fàlsidade em qu;ilguer informacllo ou documento apresentado, 

seja qual for o momento em que esta for desooberta, o candidato será exclufdo do 

pleito, sem preJui:zo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para 

apuração e a devida re$Ponsabirtuc;8o legal. 

11. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

11.1. O Processo de 1:Seolha de que trata este Edital serJ realizado em 02 

,(duas) etapas: 

•1' Primeira etapa - Prova Obj etiva; 
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(Continua na próxima página)

Conselho Munidpal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santo Anl&nio de Lisboa-PI 

b) Segunda etapa - leiç!o. 

12. PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO OE ESCOLHA - PROVA DE AFE.RIÇÃO DE 

CONHEQ'.HPfTO 

12.1. A prova aferiçllo de conhecimentos versará sobre a Lei Federal n°. 

8.069/90- Estatuto da Criam;a e do Adolescente (ECA). 

12.2. A prova de atenção de conhecimento avaliará a ca~ldade de 

interpretação do texto leoal. 

12.3. A prova constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha,, com 5 

(cinco) alternativas para cada questão, sendo cada quesUlo no valor da 01 ponto, 

perfazendo 20 (vinte) pontos. 

12.4. O candidato terá 02 {duas) horas para reaUzar a prova . 

12.5, Acontecerá uma ai~taiç&o no dia 01/Junbo//2019 •• IA honas, 

referente a Lei, Federal n° . 8.069/90- Estatuto da Crlc1nça e do Adolescente (ECA). 

ll.6. A prova...,, realizada"° dia 02/Junho/2019 00111 Inicio à 8 •• 

10 horas, no 11ndeniço d■ seda Clm■r■ Municipal de ve.-..clores Paliclio 

Arlindo Cipriano, Av. Uno Rodrigues Nº 290. 

12.7. Os candidatos deverão comparecer ao local de1 prova com ■nteoedlncl■ 

minlm■ d4I 30 (trinta) mlnum-. antes da hora marcada para o seu inicio, munidos 

de 'lápls, bomIcha, caneta esferográflc;a de tinta azul ou preta, protocolo de Inscrição 

e de documento oficial de identldêlde ou por outro dooumento oficial de identificação. 

12.8. No momento da prova não será pennitida coosulta a textos legais nem 

tampouc;o à doutrina sobre a matéria. 

12..9, Em hipótese alguma haverá prova fora do local e Mrlirlo determinados, 

ou segunda chamada para as provas. 

:u.10. Será exduído do, processo de escolha o ca,ndidato que, por qualquer 

motivo, faltar às provas ou, durante a sua reallzaçi!io, for Hagrado comunicando-se 

com outro candidato ou com pessoas estranhas, por gestos, ora lmente, por escrito, 

por melo eletrônico ou 11~0. 

12,11, Será automaticamente exciuldo do processo de escoltia o candidato que 

não devolver a folha oficial de respostas ou devolvê-la sem o nome completo leglvel 

pOf" extenso. 

12.12. O cand clato, com deficiência ou 111<>, que necessitar de qualquer tipo de 

condição especial para, a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ata 

da inscrlçllo, indicando os recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual 

será, atendido dentro dos critérios de viabilidade e raz.oabi lidade. 

12.13. A candidata lnscóta em rase de amamentaçlio que sentir necessidade 

de amamentar durante o periodo de realiz:açlo da prova, deverá levar um 

acompanhante, que fie.irá com a criança em sala reservade1, determinada pela 

Comlss:lo Organizadora. Dul'ante o processo de amamentação a candld&ta será 

acompanhada apenas por uma l'lscal, devendo o acompanhante retirar-se da sala. 

12,14. Pela concessão à amamentação, nlio será concedido qualquer tempo 

adicional à candidata lactante. 

12,.15. Os tris últimos candidatos que ,permanecerem na sala das provas 

somente POderlo sair após o ténmlno de1 prova. 

12.16. o candidato é Inteiramente responsável pejo preenchimento do cartlla 

resposta, sendo que as ortentac;ões serilo dadas antes do Inicio da prova. 

12.17. Será nula a resposta dada pe'lo candidato quando: 

a) O cartJo•reSl)()sta apresentar emendas etou rasuras, ainda que legíveis, nãa 

hc1vendo possibilidade de sua reposição; 

b) A questão .apresentar mais de uma opção assinalada; 

e) Nlo estiver as:sinalada no cartão-resposta; 

d) Estiver preenchida for-a das espeelficaç.ões; 

12.18. O gabarito será divulgado pela Comissão Organizadora em até 24 horas 

da realização da prova de conhecimento, sendo afixado no mural da Prefeitura 

Muni(;ipal, da a1mara de Vereadores, Centro de Referência de Assistênc;ia Sodal 

(CRAS) e na se-de do Conselho Tutelar. 

12.19. Serllio aprovados aqueles que atingirem no mínimo 60% da pontuação 

total atrlbulda ii prova. 

12.ZO. Após publlcaç:!o do gabarito da prova de conhecimentos espedfloos, o 

candidato poderá Interpor recurso no prazo de 3 (três) dias pa~a Comissão Espooal. 

12.21 . A Comlss.'io Especial terá 3 (três) dias para ani!IUse dos recursos. 

pertinentes. 

12.22. A relação dos candklatoil aprovadol: seri dlll 18/Junho/2019 

publlcada no Diário Ofldal do Município e afixada no mural da Prefeltul'"cl Munldpal, da 

Cllmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar e do Ce11tro de Referênc~ de

Assistência Social (CAAS) . 

13, DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL! 

13.1. cabe ao Poder Públlco, dar ampla dlvulgaçllo ao Processo de Escolha 

desde o momento da publicação do presente Edital, lnclulndo Informações quanto ao 

papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras informações 

destinadas a aSSl!!gurar a ampla participação popular no plelto; 

13,2. É vedada a vinculação polítlco-p.irtldária das cand daturas, seja através 

d.a indicação, no material de prope1ganda ou Inserções na midla, de legendas de 

partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou 

Indiretamente, denotem tal vlncul&Çllo; 

13.3. Os candidatos poderão dar Início à campanha eleitoral após a publicação 

da relação definitiva dos candidatos hablHtados, pl'evistil no item 12.23 deste Edital; 

13.4. A propaganda eleitoral em v as e logradouros públiCQS observani, por 

analogia, os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do 

Município, garantindo igualdade de condições a todos os candldatos; 

13.5. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, 

por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não causem 

dano ou J)efturbem a ordem pública ou particular; 

13,6. As lnstituiç<les públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores,. 

rád io, igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos 

deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo 

de membro do Conselheiro Tutelar; 

13.7, Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 

organiza.dores a todos os participantes e à Comissão Especial Eileitoral designada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 01 

(um) dias de antecedência; 

13.8. cabe à Comlssao Especial Eleitoral supervisionar a realização dos 

debates, zelando para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os 

candidatos nas suas e.xposições e respostas; 

13.9. ~ vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos velallos de 

comunicação em geral Uomal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e 

outros meios nao previstos neste Edita l; 

13.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a cam,oe1nha 

eleitoral, Séndo vedada a propaoanda irreal ou Insidiosa ou que promova ataque 

pessoal contra os concorrentes; 

13.11 .. Não será permitido qualquer t ipo de propaganda no dia da eleição, em 

qualquer local público ou aberto ao públiCo, sendo que a aglomeração de pessoas 

portando Instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem 

utilização de veícu los; 

13,12. A vl.olação das reoras de campanha Importará na cassação do registro 

da candldabJra ou diploma de posse do candidato nesponsó1vel, após a Instauração de 

procedimento administrativo no qual seja garant ido ao candldato o exercíeio do 

contraditório e da ampla defesa. 

14, DA ELIIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TVTl!LAR: 

1A.1. A eleição para os membros c:kl CMselho Tutelar cio Munldplo de Santo 

,Antonio de lisboa re.allzar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, 

conforme previsto no art. 139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução n° 1S2/20L2, do 

CONANDA; 

14,2. A votação deverá ocon-er em umas de lona cedid<1s pela Justiça Eleitoral, 

observadas as disposfC-Ões das resoluções aplicáveis expedidas pelo iHbunaJ Svperior 

Eleitoral e Tribunal R.eglonat Eleitoral do Estado do Piaui; 

14.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão do 
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Especial Eleitoral; 

Canselho Munidpal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santo Ant6nio de Usboa-Pl 

14.• . Nas cabi,nes ele votação serao fixadas llstas com relação de nomes, 

codinomes, fotos e numero dos candidatos a membro do Conselho Tutelar; 

14,5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segunclo mod@lo

fomeoido pela, Comissão Especial Eleitoral, nas Quais Sf!!rao registradas eventuais

lnren:orrêndas ocorrtdas no dia da votação, além do numero de eleltore!l votantes em 

cada uma das umas; 

14.6, Após a ldentific:açl!o, o eleitor asslnará a lista de presença e proceder.) a 

votação; 

14.7. O eleitor Que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital 

como forma de Mentlllcaçao; 

14. B. O ele itor poderá votar em apenas um candidato; 

14.9. O voto em mais de um c:andic1aoo ou que contenham ra,suras que n.l!a 

permitam aferit a vontade do eleitor serão anul'ados, devendo ser colocados ern 

envelape separado, conforme previsto no regulamento da éle çllo; 

14. 10. Será também oooslderado lnvá11do o voto : 

a} cuja oé.d1..1la con~enha, mais de 01 (um) candidato assina'lado; 

b) cujêl cédula ncl!o estiver rubrlcada pelos membros da mesa de votação; 

e;) c11Ja cédula nl!lo corresponder ao modelo o!ilda f; 

d) que tiver o slg.ilo v iciado. 

14.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitO•S os 05 (clnc-0) 

candidatos mais votados, ressalvada a ocorrência de alguma das vedações regais 

acima referídas, sendo os demais candidatos considerados suplentes pela ordem de 

votação; 

14.12. Em caso d e empate na votação, será consideràd0 elelto o candidato 

com Idade mais elevada. 

15. DAS VEDAÇÕIS AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 

15.1. Conforme previsto no art. 139, §3°, da Lei ,-,o 8 .069/9D, é vedado ao 

ca,ndldato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleltOr t>em ou vanta.gem pessoal 

de qualqu1Jr natureza, lneluslve brindes de pequeno valor; 

15.2. é também vedada a prática de condutas abusivas ou desle-,is que 

acarretem vantagem Indevida ao candidato, como a "boca de uma· e o transporte de 

eleitores, dentre outras prellistas na Lei no 9 .504/97 (Lei Eleit.oral), pois embora n!io 

caracterizem crime eleJtorar, Importam na vjolaç.'!io do dever de ldone dade moral que 

se constitui num dos requlSitos elementares das candidaturas; 

15.3. Os candidatos que praUcarem quaisquer das condutas relaclonadas nos 

itens ar'lteriores, durante e/ou dep0is da campanha, inclusive no dia d.i votação, teril:a 

cassado seu registro de candiclatura ou diploma de posse, sem prejuízo da, apuração 

da responsabilidade civil' e mesmo crlmlnal, Inclusive de terceiros que com eles 

colaborem; 

IS.4. caberá à ComissSo Especlal Eleitoral ou, após sua dlssoluçl!o, à Plenárl111 

do CMDCA, decidir pela cassação do reg.istro da candidatura ou diploma de posse, 

ápós a instauração de procedlmer'lto admir'IIStratirVo no qual seja garant ido aa 

candidato o exerdcfo do contraditório e da ampla defesa. 

16. DIVUl.GAÇÃO DO RESULTAOO FJNALt 

115.t. Ao nnal de t odo o Processo, a comissão Especial Eleito~! encaminhará 

relatório ao CJIIIDCA, que far-á divulgar no Diário OHdar ou em melo equivalente, o 
nome, dos 05 (cinco) cand datos eleitos para o Conselho Tutel•ar e seus respectivos 

suplent es, em ordem decrescenb! de votação. 

17. DA POSSE: 

:l"l.1. A posse doiS membros do conselho Tutelar será concedida pelo 

Presidente do CHOCA local Câmara Municipal de vereadores Palácio Arilndo Cipriano 

NO .290, no dia 10 de janeiro de 2020, oonforme previsto no art. 139, §2°, da Le. 

n° 8.069/90; 

17.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar 

posse, pelo menos, 05 (cinco) suplentes, tambem observada a ordem de votaçao, de 

modo a assegurar a continuidade no t\mclonamento do órgão, em caso de férias, 

llcenças ou Impedimentos dos titulares. 

18, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18. 1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissllo Especial Elettoral 

dele decorrentes serão publi<:adas, com destaque, nos órgãos o1'idals de píibllcos, 

bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Cãmara de Vereadores, na 

sede do Conselho Tutlllar e do Centro de Refe.rêncla de Assistência Socla l (CRAS) e 

Centro de Refetên<:ia Especializados de Assistência SOdal (CREAS); 

1a.2. Os casos omissos se~o resolvidos pela Comissíio Especial Eleitoral, 

observadas as normas legais conti<las na Lei Federai nº 8.069/90; 

18.3. ê de inteira responsaDUidade dos candidatos acompanhar a publicação de 

todos os atos, editais e comunk:a<!os referentes ao processo de escolha em data 

unificada dos membros do Conselho Tutelar; 

ISA. É facultado aos candidatos, por si ou por rneEo de representantes 

credenciados pe,.i nte a Comlss/lio Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do 

processo de ~olha, incluindo as c;erlmênlas de lacração de umas, votação e 

apuração; 

18.5. Cada candidato poderá credenciar, a~ 48 (quarenta e oito) horas antes 

do pfelto, 01 (um) representante P0'" local de votaç3o e 01 {um ) representante para 

acompanhar a apuraçllo dos votos e etap.is preUmlnares do certame; 

18.45, O descum primento das normas previstas n.este Edital implicará n at 

exdus3o do candidato ao processo de escolha . 

1PubHque-se e cumpra-se 

Santo Ant&nlo d• Usboa - P., 03 de abri l de 2019. 

vie Rodr ues Carvalho 

Pr,nidente Cio CNDCA 

ESTADO DO PlAUf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 00 PIAUI 
Rua Sete de Serembro, nº 426, Centro• CEP: 64.615•000 
Santana do Piau_i - PI 
C PJ Q 4t.S22.137 /0001-93 
www.santanadoplautpl.gov.br 

AVISO DE LICrTAÇÃO 

A Prc,fcltura Municipal de Santana do Plau! toma p11b llco que rcallzarA a. 

a.bem.ar de Pregão Prc,acnclal abaixo citado, na confonnldade da Lei Federal n• IO.SZQ/02, 

O\lb ,;i.di,;rio. d.o. l,;l n• 8.666/93, bt:ru Cvi'"-'> '"' colüéO. il. dl&p,;,;lçi!b> d o,; .,,,.,,,.,,,.,.do& P,.,."'

prestar qualsquer e:!lclattclrnen.to:9 a ttapeito do O!l"la.rne U:dta.tórlo. 

Podc:rllo participar &. lidto.çào oo r~neocdorcs que tiverem especialidade 

coi-tt:sponden te ao objeto Udtado e mantrestem aa.i i.n~~s~ Junt.o a Pre(eitu ra Mun.idpal de 

Santana do P!aul-PJ. 

► Pn:gdo Pre,;enclru. n•. 041!1/2019 

► Pt'QQl::J!lO Adtniriino.i.tivO: 0 5 6/ :uJ 19 

► Objeto: • CONTRATAÇÃO DB EMPRESA lll\Sl>JDCJ.ALIZADA VISAlfDO A ADMIN18TRA.ÇÃ.O 

li QIIRBNCIAIBNTO DII PROTA EM RZD.111 D.Ili POSTOS CRBDBNCLUIOS COM 

l!OR!fECJME:NTO DE COMBUSTIVEIS A.UTOM.OTIVOS, POR M:EJO DE SISTEMA. 

111.IITRÕNIC:O OOM CARTÃO MAON&TJOO, PARA ATIINJ>JtR A DBMANJ>A DAS 

SBCRZTARJAS DA l'JtBJl'JtJTVR:A MUNIC.IPAL D.Ili SA11TAKA DO PIAv:I - Pl". 

► Tí_po de l .ielu,Ção: Menor preço OWBAL 

► A.djudtcaÇão: POR ITB'.M 

► Suporte legal: Norm•• Corai• da wl ,-..,;onll n• 10 .1!120/ 02 •111>8ldiula à t..1 ,. .. 

8.666/9,3 1111 •u.•• ilil.b.a.alizaç6e•• Le.l n• B.883/94; Le:l Comple:ment.ar 123/2006 de 

14/ 12/2.006 • o• demai• diapoalt-lvo• lepi• pertln•Jtt-. 

► Fonte de Recu:n,o; FPM, JCM8, IPVA, nrNDEB. PNATE, PROIITE, FlfAS, Q<SE, M8 E

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS. 

> Valor -estlmado: 2,6 '% 

► Dtl.tn da Abertura: 17 d .é abril de 201.9. 

► Hon1, dá Ab-W"à: 09:30luo 

► Local: S.tor do Llclta,;lo da l'Ml•lw.r& Mwtlclpal de Santana do Plaul - PJ. 

:11.IU'ia de J'•tima Mour• 

Ptt&:oe-:lra 
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(Continua na próxima página)

l!!ITADO DO PIAUI 
PR EFEITURA MUN ICIPAL DE SANTANA DO PlAUI 
Rua Sete de Setembro, nª 426, Centro - CEP: 64.61S-OO0 
Santana do Pta ul - PI 
CNP) N" 41.522.137 /0001-93 
www.santanadopla u l. pl.gov.br 

AVISO XII!: I..ICl'TAÇÃO 

A Prefei.tuti:I M uniici.pttl de SàntAnà do Pi.ti.ui tomil. público que ~ à 

ubértu:rtt d e Pn:gào Pt-c!5encial ubAbc.õ dtAdo , nu c onton nidade da Let Federal n • 10 .520/02, 

subsidiAria da r..e; 11• 8.666/93, bem como se ooloca. A disposiçAo doo bm,reo,udos para 

~51.â.r quaisquer ~iu::làr'êcim.entm .:11 r~peit õ d o éértw'.r'L~ lic::iWtóri.ó. 

Poder4o- participar do. llo:ito.çAo .o,s ío:m.~dottl!t q u e, tiVe:t"@m eepeci4lldade 

correaponde.nce ao objeto .tlcltado e manif. 1nem .seu :l.ntereaae junto a Pretdru.ra. Munlclpal de 

Sa.otana. do Ple:u.J-f11l . 

► Pr,gào Pr sendal n•. 0~/2019 

► IJrocoeao Adm.ln..lstratl"'o: 057/2010 

► ObJ to; "CONTRATAÇÃO li>B BMl'ltS8A PARA Pae&TAÇÃO DB QRVlÇ08 DB 

DCPI.MITAÇÃO, llffUUilll!:DlAÇÃO l!: ADMIKISTRAÇÃO DE SISTIO.MA INll'ORMATlZADO li: 

Ul'T-BGJtADO li>B GBRl:?l'CL\MS!fTO DB PltOTA DII!: ~1.ITBNQÃO PRJW-A li: 

OORRZ'l'IVA, DE vácm.os, PAR.A ATZNDltR DEMANDA D.AS SECR.l!:TAJUAS DA 

PJU9'EI~ MU?l'!ClP.U. DE ~ANA DO PlAtJt • Pln, 

Tipc, d,t; J..içii t.(.lÇâQ: M .en.õr preço GLOBAL 

► l\dJw;U.,.._~, POR JTBM 

► S uporte ~: Nõ·rma.il cera.ia da Lei Federal n • 10.~20/02 ■ubaldiária ã Lei n• 

8.666/93 • auaa i1.tu.allza96-ea, Le.l .llª 8 . 883/94. Lo.i Com.pl.-.m.on.til.r 123/2006 do 

l.4/ L:1/2006 o - 4omata 41apoolt.lYO■ lopio pertLne,atH. 

► .Fw.1ü !: d4!! R~o~ FPM, ICMB, IPVA" FVRDBB,. PNATE,.. PROET&. FNAS, QB.E·,.. IIIS l!:i 

OUTRAS RBCltfTAB PROl'R:IAS. 

J> Valor eallmado, 2 ,6 'l4 

► Data d& Aooctura: 1'7 ck al>rll do 2019. 

► H.,,-a da Abertura: 10:30ba 

► l.ocru; Sotor do l.loltaçf.o da Pfffoltvro. Munk>ipal do 8aJ,,taJM do Pia .. 1- PJ. 

s,,,n,uia do Plaul - PI, 04- de "-brll de 2019. 
Ma.ria de IF'6,tl~• You.n1 

ELEJÇ()l!S UNIFICADAS PARA O C ONSELHO 'íUTELAll 

Y.DITAL N" 011201!1 

A PRESIDENTE DO C0 ~U-10 MU IClPAL DOS DIREITOS DA 
CIUANÇA E DO ADO E Cl!NTE Df: Al\'T. ROSA DO PlAIJ l, oo uso da iWiboíçiló que lhe 
é cuoforiclo pela Lei nª 10712006 ah;crada pela lc:i 11• 018512015 toma público o pn!$enl.á' l,(H"íAL 
J) CO · VOCi\Ç,\O pcu;a o PTOOCSSO de Eseo.lba tm Data Unificada pua membros do Co05elho 
Tutcl...- p.,,r;o o <1uadticnio 2020/2024 , 11Jrovndo pela Rl!SO[.UÇÀO N" 01//lC>l.9. do CMDCA 
local 

1. 00 P R.O ESSO DE ESCOLHA: 
1. 1. O Processo de Escolha em Dlíl.ú Uniliciliélii é cliscipLínndQ p:111 Lei n• 1:1 .069/llO (Estatuto da, 
Criança e doAdolcsccnic), RC$0luç3o n• 170/201 S doCóru:elho N■cio-1 dós Oiroim,, da Cria,iça e 
do Adolc:seenle • CONANDA. assim como pela Lc,i Municipal n• 01&$1201$ e Rc:soluçãu n"' 
00112019, do> onl'tlhoo M tmicipo.1 dos Direitc,s da Criança e doAdolcs.ccnm de Sanui Rosa do Piaw. 
sc: ndo reali7.ado wl:> ~ rzsponsabilidade deste e fisealimção do Ministério Publ ico; 
1.2. Os meml:>ró$ do Conselho Tutelar lc:,cal scrãoo .,..,.,1h;c.lt,s mcdianle o ..,frâgio unívcrsal. direto. 
secreto e füculuttivo dos clcitote.1 do município, em dala do 06 de oatubl"(> • l0J!>. $endo qu<> ,. 
posse do• cleilos e seu.• rc,;p<ài,·O!\ $üplente.s OC.,,ll"re"I em d;;i,; de 1 O d., j:■nciro de 2010; 
1.3, Ass" n scnd.o, como forma de dor ínicío. rcgul1tm0cnt.ar " ampla "isibiJidadlc ao Ptoc,csso d 
Esoolha Cll! Dais U"'ificada. pua membrm do Conselho Tu.tela, para o qWllliênio 2020/202'1 . to:orn■ 
público o P'"""''" Edital, noi ~irites termos: 

2. DO CO SEl.DO TUt"ELA.ll: 
2.J. O Coruclbo Tutelar é órglo pcrmanenrc e au1l>n01DC>. ~ juriruic;i0111>l, cDCaITCgad<> pela 
soei<:diode de zelar pelo oomprimmto do• di:rmto1 do. criançe. e do adolescente, se.MO com posto po,-
05 (cinco) membros, ese<,lhidloo pclu oomunJdude lóee.l pum mandato de 04 (ql.lBITo) ■n.os, pcrmitidll, 
0 1 (uma) rccc;mdução_ mediaoo, oovo pocesso de e:soolha cm igualdade: de c:scoltlll com°" dl:mais, 
preténdc:mcs; 
2.2. O;l)e aos tnembl'M do Comellio Tutelar. agindo de fonna colqpada, o excrc<eio das atnl>1Jiç6es 
contidas nos an. 18-8, p,ar. únicol. 90, §3• , incisó l l . 9"5, 131 , 13õ. 191 e 194. todo:; da l..ci n~ 
8.069/90. ubscn-.dos os dcw,res e w,diaç,.°ie$ ~•beleeidOll por es1c Diploma, assim como pc,la Lei 
Municipal n• 0185/20 15; 
2.3. O pRSen.(~ Prooes1;0 de F..scolha dos membro$ do Conselho 'fulelar do Mun.icipío de San1a Ro5,B. 
do Pinui visa pn,t:DChcT as 05 (cinco) vasa-~ existentes. o colegiado, oulm como para "'"" 
rcspoc,ivo.s .suplentes; 
2.4, Por torçn do disposto DO ut. , •• ineiso n. da RcM)luçlo 11• 170/2014, do CONAN'OA. a 
cumlidatura devem ser indiv,dual, nlo ,;cndo admilidill a composição de chapas. 

3. DOS RE QUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS D0s C DIDATOS A MEMBRO DO 
CONSl&LHO TUTE.L.Ul: 
).1. Por força do dispos10 no nrl. 133. da Lei n• S.Oó9/90. e do art. 23º, da Lei Muni cipal n• 
0Ul,5/2015. o eandidaw a membro do Conselho Tutelar d"'°crn prcer,chcr, cumulatlvami,.nt~, °" 
segui ntcs rcqW$j to,: 

a) Reconhecida idoneidade moral (a idoneidade rnanil comprovada atrav.!s de ~(ll8çiio de 
certklão negai ·.,a da justiço cnmina.l MládunJ): 
b) ldad~ igu I ou s~p,,rior a 21 (vinte e um) mo;;: 
e) Residir no municlpio Ili mais de O 1 (um) ano; 
d) f'.star no 110zo dos dircnos politioo.s: 
<1) Expcriêlléiíl 11115 áreàs promóçllo, l"otl..;.:llo ie dcfÇ$1\ ~ direitos dlll criaaç11 e do adolescente de no
minim<J O l (um) ~no. comprovada aU,;vés de dccllllllçllo emitida ?(>r et:1tidiuk,; por cotidac:les. 
governamentais e n/io govcmamcotais devidamente iqjstradas oo Coruell:io municipal dos Oi1Ciló$
da Criança e do Adolescente 
'I) Não ler $ide, pcnolimdo com" destitwção da fuoçllo de membro do Conselho Tutelar. Dos O.l lirnos. 
OS (cioco) 11100: 
J.l. O preenchimento dos requisitos lcg11Ís dc,,-c ser dcmo:Mtnul.o DO 111D da candidatura. 

4. DA .JORNADA Dt: T RA.ALHO f: Rt:MU E.RAÇÃO: 
4 ·.l. Os membros do Conselho T L.t1elu él<érCCrao SW1$ arivi,dadc,; Clll rcglmc de dedicação e~l11Siva, 
dlU'elflte-o horário pn;vi51o no a.rt. J8 da Lei M\ll'licipal n• OJ8S/201S pa.rao func ioJWl'IClllO do ÓfJlão, 
sem prej ufzo do atendimenlo cm regime de plantio/iiobrcaviso, usun 0DIIIO ela rcallr.açlo d.e outra, 
diliger1efo e taretas inerenlcs ao órgllo: 
4.l. O valor do Yéncimcnt(I é ele l(um)~io mínimo vigente; 
4.J, Se eleito para integrar o Conselho TUlclar o ..,rvidnr mw,icipa.1, podem <>piai' entre o v,dnr da, 
innuncra,;:ilo do cwgu w, Comclhcito ou o Yalor de seus vencimentos,, ficando-lhe garantidos: 
•) O retomo ao cargo. empcego ou fllfiÇlill que exercia, ILS$U:n qu<l fmdo o seu mandato; 
b) A COnlll!lcm dti 11:mpo de serviço para todos os efeitos legais, e-xceto pmo promoçlio pc,r 
merecimento, 

5. DOS IMPt,D IMKNºll()S: 
!.J. Silo im])Cdidos de :;crvir no mesmo Comclho Tutelar os cônjuge&, companheiros, ainda qco, em 
uaião bomooli,tivn. ou pu-eoles cm linha reta, colatL-n.l ou por afinidade, até o tcrwiro grau. 
inclasiv", cnnfnnne previsto no an.140. da Lei n• 8.069190 e &rt. 15. da Resolução o• 170/2014, do 
CONANDA; 
5.2, fatislindo cand.idaloli impedidos de aruar num mesmo Conselho Tulelar e qLJC obtenham 
vol1,çio ~uficicnt~ p!IJ1I figuranmi cntn: os 05 (c:ioco) primeiros l~gan:~. coosiacrar-504 ~leito 
11quelc que tiver ma.ior votaçllo: o CMdidlllo remnne'IOer'l1r s.,rá rcclusificado COlll(I $CU su?ttnlc 
imt<liato. ll~t•mindo R!l hipólçsc de Yacã,,cia e desde que ,.ao eo,ista impedimenlo: 
5.3. Estcndc-:\C o impodimcntó do conselheiro tutelar cm rclaç.Jo à ilUtondadc j Lldiciária ~ an 
n.-prca,r,IB:ntec do Minbt<!rio l'(iblico com awaçlo na Justiça da lnflncia e da Juwnrude da m~1ru1. 
t-0.tllllfCU.1 

5.4. t também impedido de se inscrewr no Processo de Escolha unificodo o membro do Con.<:élhó 
Tutelar que: 
al ti"cr sido em~sado para o segundo mandato consecutivo a té o dia I O de joeiro ele 2013: 
b) tiver cx.ciado o mandato, cm ,q;imc de prorro~. por pcrlt:xlo ini=m,pto supcrio1 a 04 
(qua1ro) imos e meio. 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL: 
6. 1. O Conselho Municipal dos Direitos da Cfiança e do i\dolcseenic instituirá, no praw de 10 (dez 
di!L!l, a conw da publicaçlo do presenltl Edilal, uma Comju.lo Espeeial de composiç/lo parilitia 
cnu,, roprcsenwitcs do govaDQ e da sociedade civil pan. 11 wganimyão e corulução do f)IC<Knte 
l'rooesso de Escolha: 

<,.2. Compete à Co,nissão Especial Eleitc,'111: 
•l Anàlisar os pedidos de registro de candidarura e dar runpln publicidade à. relllçoo doo l':àndidalo:;. 
i.nscri(o.s; 
bl Receber as impugnaç.ões apres:enladas contra candidatos qu.e não atendam os requl$itos c,xigidos.. 
fomec.:ndo pro1ooolo aó impugnnnle; 
e) otifica, os candidatos impugnados, concedendo-lhes pl\tt,O para apre!alntaçlo de clefo-;,,~ 
d) Decidir, em ptimcfra instincia adminirtrariva, ac= da impuenaçl!o das candida1uras. pooc.oou. 
se nccc:ssàrio. ouvir tcslcmunbas cveotual.mcntc uroladas, dcu,nnimu a _juntada de documentos e a. 
real i:mçilo de ou.Iras diligêncií>.«; 
e) Reoli73r rcUJ11 illo deSlil'lllld4 a dar cooh,cimcom li:,nn■J du:s tegru:, da enmpimlw ail$ candidatos 
c<ioslderados h.abilitados ao plci1o. que fimwl!o com,promisso de respeitá-las, sob pena de 
iDdefe:rimcDIO do rcgislro da candidatura, sem preju~ da imposição da.5 ~ pl"C"istas na. 
legislaÇão IQéw; 
f) Estimular e mcililm o cnauninhlu:nento de no1Jcias de fotos q l.lc cónsl:ituam violação cta, n:gru de 
campanha por pa,tc dos candidatos ou á sua ordem; 
g) Analisar e decidir. em primeira lMdncia admmi$ltllbva, 1)$ pedidc,s de iOJJ)UlPlllçlo e outro1> 
1..ncidc11tcs ocom~ no d.i.a da , ·otaçlo; 
b)Escolhc, e ,fürulçar n~ locais de votação e npum,;lo de wr1os; 
i) Div uJi;ar, im.:diatamc11tc •~ 11. af>W'IIÇio. o té>Ulü.dó ofrciâl d~ vo1ação; 
j) Notífi= pc:ssoalmcotc o Ministérío Públi°"> com a antecc&nda devida, de todas as et;jpas d<, 
certame. dillS e IOQlis d e ,e1Jni!lo e decisões tomadas pelo colegiado: 
k) Divulgar amplamente u pleito à po~açilo, cum o auxOio do CMOCA" do Poder Exec~tivo 
local, cstimula.ndo ao máximo a rw,:icipação ~ deitorcs. 
6.J. O;,$ dççisõcs da Comimo l!spc,cill.1 Eleitoral caberá rcc,,urso à plenária do Coruclbo MUt!icipal 
dos DireitO<S da Criança e do Adolc:scc111e. que sc reuniri, cm cari.u:r cx1raord:(n.6rio, para da,isão 
co·m o màximo de cu1"ridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCl'.SSO DE ESCOLIIA: 
7-l. O Proce!<!o de Escolha para membros do Conselho l'utei.t' oMet\'al't o uletld.6rio anexo à.(), 

presente Edital ; 
7.2. O Om.dho Municipi,I dós Dín,itos da Criança" do Adul=tc, n<> uso de ,uas alribuiç&,s. 
fará publicar edilals cspecifioos no Diário OCícial ou meio equiYa.lente para cada ..ma dilS Cases du 
prooc5so de c,icolha ó,, membros do Conselho T LIIClar, dispoodo , obre: 
11) L!ISCri~ e eoirega de documenro:s: 
t,) Rel■çãg de candidat<X< i"s:cri•~ 
e) RclllÇlo pn:ltminar dos candidatoo oonsidcrado!! llabiliwlos, a.pós a análise dos documentos: 
d) R~wçãó defió.il:ivo dtn caudídam ooo,idc~ l:llibiJliados. ap& o jul~ulO de c;'éntuais 
impugllll9')es: 
e) D ia e IOC3i• (li, vnl8Ç!o; 
1) R~ulu.do preliminar do pleito, lfl80 &p,M o mUmmento eh apuração; 
a) RtSu.11lldo final do pi cito, após o julguncn.to de c"Cntuais imp1.1gr,aç(lcS; e 
h) Tctmu de Pu,;si,. 

8. DA lNSCRl,ÇÁO/ENTR.EGAJ)()S DOC lENTOS: 
& I. A participação no presente PTOcesso de Escolha cm Oa1a nificada inicw"K•i pela inscriçla 
por meio de rcql,IÇl'i.mc,,to irnpres;so e será efolua.da no pr,ml e n&S 0<>ndiçõcs e.labdecidas neste 
&lilAI: 
8.2. A inscriçilo w:,s candidi110$ ~rá cft1wda pe$$()àlliiéllte nA $cdc do Centro de Rcfef!ncia de 
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Assistb>cla Social de Sania Ra..sa do Pio.ui, sinwlo é R,.,- Silo ·,ranci&co. nº SIN. ncsla cidade>, d<l$ 
08;00 ás 13.30 cntro:os dias 08 dt: abril de 2019 a 10 de maio óe 2019, 
8.J. Ao rc•I~ • itLscriçllo. o caodidato do:verà, obripl.Oriamcn1e e sob pena de illdeferimm(o de 
""" çandidwma_ :q:m,o;cnlar original e cópia óoo se&ui111es documentos: 
•) Caneifl\ d<: idénticlado ou documento equivalente; 
b) T itulo de c loitor, com o comp,o.w..,tc de voh,9ilo ,m j ""1i.ficurive DJI~ 04 (quatro) úlliUI"$ elei~; 
e:) Ccrti<iõc:~ nc:ptivas dvc.is e cr{m_ii(IB.ii5, q1,1ç C0fflPf0Yem n4o ter .sido condenado ou estar 
respo,wendo, como rê", pelo. pniliu de inf11<yllo pcnal. administrativa. ou OOQduto i,,comJl"l{vo:I 
<'.otn a funçllo de membro cio Conselho Tutelar, 
CI) Em sendo eandídilto do sexo ma.,sculino, certidão d B quitaç3o com as ohriea~ militnres; 
e) C<.>mprovlntt:: de exp,:riõncia ou C5pccialimção na lirca da iolliocia e juventude 
8.4 .. J\ falta ou i:madequaçl,;, oo qualQUéO' do• (l(>(;wn(:nto• acima rcluci<>nll<lo, 5en\ ímedialamente, 
comunica&. ao eandidnto, qtlC podcri sul'Ci-la até a dal;o-fünru: pata i=riÇIO de: canwdatwa.<,. 
prc,-i,ta neste Edital; 
8.5.. O. documcnto,i dcvcrlo 5CI" cmn:gue:s cm duas viu pera fé e oo,:,i:n,f,!; 
8.6. Docwl'lémos dia;it;illi.i;do. """10 00<1sidcradm vtilid0$, (k.s,dc que tarnbtm apcesen:mdos os 
originais ou exhU!DlieS apenas éi'n fornlilJó cligitnl; 
11.7 •. Escntu.1is entra""" â in..<>Criç,Ao &,, candida1u_l'3S ,;,u â Junrado de da,cumelllóS devem ser 
iJT'IAlu:atmnen1C enauni nl:m.dos ao Cli,{[)CA e ao M in.isté'ri.o Pílblico; 
li.li. A• infürm3Ç{lçs pr-csla.bs e doo;~- aprc::renladus por °"""ilo da inseriçbo sao d•· 10ml 
réSpónsàbll1da.dt: do cand.1dato. 

9. ANÁLISE DA DOCUM AÇÃO EXIClDA; 
9.1 . • n,;e.modo o pruo de ínscril'lo de c-andidawras,. a C.omjsslQ Especial Eleitoral dé,;illlJlida pelo 
C MDCA•fC1uru. oo prazo d!: \O (de,:) d 1<1s . a. IIJlálise dn documcntaç.lo cxigúll nesu, Edital, eom 111 

~ub.equcntc publicaç.llo da n,1.-çio dos eandidaros i nscrit,;,o;: 
9:2- A rclàçk> dos candidaKls inscritos e a docwncntação 1t!1pect1va ••rio e-=minhadas oo 
MitnlSlerio \>íiblico p&ra ci!ncia, no pr;azo de OS (cinco) dias, ap6s a publicaçlo referida oo i~ru, 
wu.erior. 

1.0. D1" IMPl!G /1,.Ç,\Q ÁS CANJ>J1MTU"RAS: 
10.1. Qualquer cidadão poderá rc:quer,:r ~ i1t11'1'8Nçl,;, de ca!'.ldidato, tto pq:ro de 03 (t~) d,,.. 
<:00~ da pubti~ da relllÇlo dos canclidalm insaitos, em pmçllo deviclamcntc lündamcumda; 
10.2. Findo <:> ~ m,e nçionodo no i1l::!D S•J)<l\. os 04Jldidntoo lmpugnndos :scr~o notifü:_,, 
pcssoalm<:nle do teor da impugnação nc:, pra7.o 02 (dQi•l di8$, con>"'?"'do, a partir~ enl.1<>. ~ correr 
o pr:,n, de 02 (dois) dias J'Clr.l o,presenw- Süa defesa; 
tOJ. A C-Omisslo Especial Blleiloral anaJlsari o teor du impupções ~ deresas aprc:,c,11...:t.. pelos 
e.&ru:tidalos, podendo solicitar a qualquer do• inlen,ssados a. junmda de documc,i,t,;,s • outrils pr'CMIS 
do alepdó: 
10.4. A Comissllc, B.spc,cial Eleitoral Wri o pra,,,:, de 02 (dois) dias, contado<! do término do pril2D 
pan, nprcsc:n!aA;,llo de dc:fes■ pelio<s cBDdidal.os impugnados. para decidir sobre a impugnaçào; 
t O.:s. Cooelu_fdll • w lise dM i.mpug11~, a Comisslo E speciOLI lcitoflll fan\ p,,,bli.,.,- cditlll 
contendo" rclaç.Ao preliminar dos candidatos habil ilado11 a l)llrtiçil)(l•em do P- de Eseolha em 
dAto UnJ lieadn; 
1.0.6. As deeis&s da Comiulo ~eial l,leiroroíl ,cnlo fundamm~ del.u ckv.:ndo •cr dada, 
ci~ a aos int.cr~:iados, para fin s: de interposição dos recur$0$ previ si O$ nesae BditoJ; 
10.7. Da. decisões dll Comissão t;sp,cclal Blcitonal cubení rccw:so i Plenária do CMDCA, no pruo 
de 04 (qm lro) ,!i:Ls, 0D"~ <la dltuo <la wbli~~o do edi l31 referido no i1em ~nteri _ , 

10.8. Esgotada a fue l'éCúm>l. a Cornissllo Espcc,ial J;lei toT'!II !lira publ icar a rcllOÇlo ócfi_nàiva do,; 
caDdidatO<S baabílilado,; ao picho, com cópia a.o Ministério Públ icc,; 
l0.9. O<»rren4o fnl,idrule em qualquer informaçto ou da,cumo:nlo aprcsenlado, ooj a q.,,.1 for a 
momcnlo em qu., esu. for de:ooobcrin. o c.andidato scri exclwdo do pleito, ,a,m prcjuf~ do 
encamínb,uncnto dos falos li aulori,d!ade c,ompc=1e para apuração e a devida rcsponsabílizaçlla 
kpl. 

J 1. DA AMP llA E DA J'ROPAGANDA Ll:ffORA.L: 
11.1. Cah ,I aQ Poder Públ óco, oom u ooJabomçllo dos óralos de imprenso locais, dar ampla 
divulpção ao Procc~so de Esr;olho desoJo o mom ento da pubbc"""o do ·~ Bdiral, 1'nclü/ndo 
ónfomw.yGes quo.rno ao p&pel do 0:msclbo Tutelar, dia, horforio e locais de voi,,çao, dtrntre ouuus 
inf""";"çllc,, dcsli,\lldas ~ assegurar " ampla putici paçlo popular no pleito; 
11.l. 1::: vedru:I\ Q vinculaçllo politioo-partidána d.u cudlclaturas, i,c:ja alrlivês da indicação, na 
material de. propi)gM(la ou inscrç&s na miclia , de lcaendas de p&nidl)s ~ti.cos, slmbo!OS,. .slogans, 
nomes ou fomg.,.lla, de i,es._'IOOS q u.e. diteca ou indin:mmcnro. denotem 1al Yittcule,çãu: 
11.3. 0$ candidáto:. poderão dar inicio i ca,npanJ,a ch,ito,,.l 11pôs a EJUbl icução da relação definitiva, 
dos cru1didat0$ habililados, JlfC',titú no ilem IIU dc$1C Eclii.l; 
11.4. A propaganda c le itorol em VW e logrMlouroo po\blicos observará, por analogia, os limites 
impn= pda legisl~ c.lcitoml e o C-Odigo do l'o:J,!ufü., ,_i,,. Mo.niclpio. pnmb.ndo icuaJdade de: 
cond1ç&, a 1odos os canclidatos:; 
li.$. Os eanclidàtós pOdcdo promOVH as s..as eandidawns junto a eleitores, por meio els deh;iles . 
entrevistu e dislrib.uiç.'k, Jc f>ú"fl e10s. dcs<k: que nlo causem dano ou pcrtwbcm a urdem pública 
ou parti.:uhu; 
11,6.. As insti1ulç,õcs públicu ou pertic ulo.re5 (!!$COias, CAm.ua dle Vcre.don::s., nldio. igi-cj11$ =.) 
que tCT\l'l.affl intcn:ssc: c:m pro·movcr d.cbm.cs com os can<füiah» dê-v~ fc,tn'IL1.l i~1r Convii.e: a todos 
ãqu<,lo:s que ""'-"""'m apto~ ~ çoncorra ao cargo de membro do Conscthciro Tutelar; 
11. 7. Os débotes d'°"erãó 1cr rcl!:ulnmcnto prnprio. a ,er 1>p.-nl0do pdOJ ~ • a todos os 
panicipanrc,, e à Comis.s3,;, <poeiiJ;J. Eleilórul de.Ígollda pelo Conselho Municipal dOJ Direitos da, 
C riança e do AdolC'5Ccntc com pelo menos 05 (cinco) d ii;s de Ml~iii; 
11.&. O>.be 1\. C omiUilo Esp,:eiG.I E leitoral supervisionar a r..alw,çll.o dios debo.te , 2elaodo (>11111 qur: 
scj wn proporcionadas is,aais oportllJlidades a tódos os candida1os nas ,rua.scxpooiç,õcs e fe~ln$: 
t 1.9. K vedúdn o propopnda. aindn que gn,1ui1;11, por meio d,;,s ...eículoo de =municaçl.o cm geral 
Oornal, rádio º" tclc.-i- ). flW<líS, ouldoors, c:unisw,, booo,i " outras mei,x, Dão previslos neste 
&lil l; 
11.1 O. Ê ""·""" d<, ..,.,n,J ó.duto poruu--,e com urbanidade dunntc a campanha cl ciroral, scndi> v..duda a 
pMpaGllDda im:al ,;,u in,idi058 ou que promovo. •taq1,1c pessoaJ contra os ooncorrentcs: 
li.li. Nio ..,r,1 permitido qualquer tipo d" propagJUJda oo dia da el"1çllo, em qualquer local publico 
ou aberto ao p\\btico. sendo que ;< aglomo:n,ção de pessoas portando i ns1n>m,m10<s de po-c,p,,s,'\lldn, 
cil.ractcri:,a DUUUicstaçilo colcôva, com 0111 sem u1i lu~lo de ...efou los ; 
ll ,J2, A vlolílÇilO das l'Cf!IU de campanha im,portarà na eauaçlio do regjslJ'C> da undldatura ou 
d iplo ma d e$ posse do i::.:iOdidlttu res ponsúvel. llpós a ins1aumção de procedimento adm_ioJSD'aCivo no, 
qLllll seja l!:au.mtido ao candidato o c,ccrcóeio d,;, contraditório e d& ampla defesa, 

12. DA 11!.1.F.IÇÃO DOIS MEMBllOS DO CO~SELHO TIJTELAR: 
12.1 . A eleiçilo pan, oo membros do Conselho Tw:lardo Mutlic!pio de San.la Ros:a do PiauJ n:,,Jí:zar
SN oo d.i~ ,1)6 de outob.-o de 2019, dos 08b às 1'7h, conforme, previsto no art. 139, do Lei ,i• 
8.069190c Rc,ooh,çllonº 1521201 2. do CONANDA; 
11..1. A. votilyOO dc"er.i ocorn:rá em urna..'I. c_lcuf)nica...1- cedida..,- peta Ju.!J,tiça Elcit.Qral~ ( ,b..s.ei0~tdõs i.l$ 

dispo.~.íçôes dM resQluç&s aplicá'<eis eicpedidas pelo Tribuoal S11perior Eleitoral e Tribunal 
Regio!UII Sleiooral do Esmd<i oo Piaul; 
ll.J, N4s cabines de votação serão fixadas lista.~ com relação de nomes, oodinomes, fotos e número 
dos candidal.os a membro do Conselho Tutelar; 
12.4. As mesas rcccp1oras dA: votos <k\-crao lavrar~ $Cg,mdo modelo fom01;ido pela Comisdo 
Especial Eleitoral, na_~ quais seriQ registradas eventuais in~ias ()(l(lfJidas nc dia da vou1~0. 
além do n(lnero de eleitores votantes em cada uma das umas; 
1 Z.5. Após a identificação, o eh:itor assirwií a füw dt; presença e procedtml a. voiação; 
Jl.6. O eleitor que oão souba ou nlo puder assinar, usará a impressão digiml como forma de 
identificação; 
12.7. O eleiu,r poderá votlir em p.pe:Da$ W!ll c.intlidato; 
J 2.ll. Efetuada a apuração, saio oonsidcrado5 dcitos os OS (cinco l candidatos mais votados, 
ressalvada a oconcru:ia de alguma das vedações legais acima n.1feridas, sendo os demais cand:í~ 
COr1$iderados w plenle:s pela ordem de 'll)Ulçio: 
12.9. Em caso t:k: empate na votaÇào. ressalvada a cxistcncia de outro critério prc~to na Lei 
Municipal local, sem considerado eleito o candidato com idnde mais elevada. 

13. DAS VEDAÇOES AOS C,.J•iDlDATOS DUlt.\.'ITE O l'ROCISSO DE ESCOLIIA: 
11.1. Confonne prevtsk> oo an. 139, §3', ~ L.ei n" 8,0691'90, é vt'ltlado ao candide.lQ d,w, ore«CCJ, 
prometer ou entrei;ar w eleitor bem ou vamagern pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor; 
13.l. É tambcrn vedada a prática de wndutls abusivas O!J desleais que acarretem vantagem indevida. 
au candidato, Cólllo a .. boca de urna" e o lramportc de elcitote~, denlré OUIJ'llS J)l'CVi!iWi na U:i 11"' 
9,504/97 (Lei Eleitoral), pois embora não caracteriiCl:n crim.e eleitoral, impol'1aln na violação do
dever de idoneidade moral que se coostitui num dos requisitos elementares da.~ candidaturas; 
133. Os candidatos que p~ quaisquer das coodulas rclacioniutas. nos üeos anteriOl'eS, 
durante c/O'J depois da camprnba. inclusive no dia da vooição, lel'Jo cassado seu registro de. 
candtdatura ou diploma de posse, sem pn:juí2JO da apuração da teSponsabilidado civil e me~o 
crimi_nal, inç\usive de terceiro. que com ei1.es colabor=; 
13.4. Caberá à ComiS&ilo Especial Eleitoral ou. apos sua dissolw;iio, /i Plenária do CMOCA. decidir 
pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a ÍDSlawaçio de procedimento, 
adminisuativo no qual seja garan1ido a.o candidato o excrc[cio do contraditório e da ampla defesa. 

14, DJ\iULGAÇÃO DO RJ:,SlJLTADO FINAL.: 
14.1. Ao lin.al de l.odo o Prooe:sso, a Comissão Especial Eleitoral eooanun.hllfá relatório ao CMD A, 
que rará. diwlgar no Diário Oficial ou cm meio equival.cntc, o nome dos OS (cinco) candid&los 
eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, cm. ordem dcc;n:sçcntc de vot.a.ç!o. 

15. DA POSSE: 
15.1. A ~se: do$ membros do Con.ie.lho Tutelar será concedida pelo J>residen1e do CMDCA IOCIII, 
r'll dia 10 de janeim de Z02it, confonn.e previsla no art. 139, §2°, da Le i n" 8,069/90; 
15.l. Além dos 05 (cinco) caDdidatos mais votados, tambêm devem tomar po.w:, pclo menos, 05 
(ci_noo) suplentes, tambán observada. a onlcm de votaçlo. de modo II nssegunr a oonlinuidade no 
fuoo1onameoló do órgão, em caso de férias, licença, ou impedi nlllnlos dos titulares, 

16. DAS DJSPOSIÇOES FINA : 
16.1. Cópias do presente Edi1al e demais atos da Comissão Especial Eleitoral déle decotrentl:$ scrao 
publicadas, com ~taque, nos óipos oficiais de imprensa. no sitio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Santa Rosa do Piauí, bem como afixadas oo mural da Prefeitura Municipal, da. 
Cimara de: Vereadores, na sede do C-Ollllelho Tutelar, do Conselbo Municipal dos Direitos dai 
Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referàlcia de Assist!ncia Sooial {CRA.S),. 
Centros de Referência &peciali2.ados de Assist!ocia Social (CRBAS), Postos de Saúde e &colas da 
Rede Pública Municipal; 
lU. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, ob5ervadas as oonnas 
legais contidas na Lei Federal n" 8.069/90 e na lei Municipal rf 018512015; 
16.3. E de intc:in. n:spollSllbilidade dos candidatos afflllpanhar a publicaçio de todos os atos, editais 
e comunicados refcrenles ao processo de escolha em data unificada dos membros do Ccoselho 
Tutelar; 
16.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes «edenciados perante a 
Comissão Especial Eleitoral, 11C001panhar todo desenrolar do processo de escolha, Ílleluindo as 
cerimônia., de lamção de umas, vol&çio e llpll[àÇlo; 
Uí.5. cada candidato poderá mdenciar, até 48 (qummla e oito) bom antes do pleito, 01 (wn) 
rcprcscntanle por local de votaçlo e 01 (um) rq,rescntantc para acompaobata apnçlo dos votos e 
etapaS preliminares do certame; 
16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encernm com o envio de relatório final 
contendo as mtcroorrêocias e o resul1ado da voeaçlo ao CMDCA; 
16. ?. O desc11111primento das normas previstas neste Eclital implicará na exclusão do candidato ao 
procesw de escolha. 

i•caaiabe-te cópia ao Milliôério Pí:blklo, Poder J1dJdbio e Cimra Muicipal locais 

Santa Rosa do l'iauf, 06 de abril de 2Dl9. 

~.14-n_'4(p, jd,lvfl,n,(, Ji r!t«w.lú ~ Jo. r; ... ~J .... 
Fnnmca lddvue de Carnlbo Mwliz da Costa Miruda 

Pmideate do CMDCA 
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ca eeena-.m.a. w ....... 
M~INM'OIC,■ 

CRO OGRAMA DI. ELEIÇÃO DO CO SELHO TUT&LAllANO/l0l9 

P rovidincia Pruo 
~ PubüCIUll.n do edital oo oonvocacão 06deabril 
Re'1i"'1'o de Candidatura 08 de abril 1110 de lllllÍO 
Análise dos DOdidos de reaistro de, candidatura 13 a 23 de maio - - da relação de Ul$ÇO~ 24 dcmaio . 
lmpumacão de andidarura 27 a 29 de maio 
Nocifi.caçlo dos candidatCIS impugllldo$ pen 30131 de maio 
deíl!Sa 
Apresentação de defesa pelo Cllldidato 03 a 04 de j111_1ho 
i.m011211ado 
Anilise e decisão dos oedido$ de ÜlJDUllllllClo os 8 06 de iunho 
lntllltlOsá cão de l'tlC\Jrsos 101 12 de junho 
Anilisc e decisão dos recursos 13 a 17 de junho 
Canaciwio oara oo emiidalos inscritos 21 de junho 
Prova i:l imi1111.tória. 30dc iunho 
1 ntemosicão de recunns 01 a 02 de julho 
Publicado dos candidatos habilitados lS dc juloo 
Reunião com candidalos habilillldo.s para firmar 23 dejullx:i 
cotonmm.isso 
Blciclo 06 de outubro 
Divull!do do rcsu.hAdo da csool.ha 06 de outubro 
RC$llltadc final da dciclõ li de outubro 
Po$sc dos Coo:;db.eiros 1 O de ianciro 

RESOLUÇÃO N" OI, DE 02 DE ABRTI . DE 20!9. 

:, 
~ 

Dilpõe s.obrt edital cb eleição do 
ptoeeUO de eseolh• do Conxlllo 
Tutelar do Mu■icipia de Sa■ta Rosa 
do Piauí. 

O Conselho Mimicipid dos Din:itc>s da Crianr.:a e do Adolcsi;emc do município de 

Santa Rosa do Piaui, oo 050 das atnlnúçiões legJis estabelecidas na Lei MU!ll(;tpal nº 

0185/2015 e, considerando a unificação do processo de escolha do Comelho Tuttlar. 

RESOLVE: 

Art. 1 º Aprovar por wwrimidade a abertura do pro«:ss0 de eleíyão dos membroo 

do Conselho Tutelar para o período de 10/0112020 a I0l0l/2024, bem oomo aprovar ai 

minuta do edital anexa a~ resolução. 

An:. 2ª Esta Resolução emrará em vigor na dala de sua publi~o. 

Sanla Rosa do Piau:I, 02 de abril de 20!9. 

f~ !Mw.,u. .. JJ. ~p,<J..o ?Tlu.~ J,., f.4 ~Jq, 
Francisca ldelvane de Carvalho Muniz da Costa Míranda 

Presidente do CMDCA 

R F.c Ol, IIÇÃO OOl/201 9/CMDC A 

Institui Comissão Especial Elci lorol para eleiylo 
dos membn» do Con$elhQ Tutelar de, Santa 
L uvPT e d li. oulTil!I providência.~. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Lu:z/PI-CMOCA, 

em cum pri roenlo às Leis Federal n• 8.069/90 e Municipal a• 192/2018 e ínciso Ido Art. S", da 

Rcso.lu.ção n" 139/10 do OONANDA - Conselho Nacional do• Direito• da CriBDÇB e do 

Adolcscen(e; 

IU'.SOL VE; 

Art. J" • Instituir Comiss;lo E~pccial Blcitoral oam o objetivo de conduzir o processo 

de e,icolha dos membros do Conselho Tutelar, <:ornpom por ·Ires fuses elimir>lúóriu: 

inscriçu,, <:apeoitaçlo/e:,a,me de conhecimenm espe,clfico e el.cição dos candidatos aprovados. 

Art. 2• - lniegra a Comb silo E ~cial Elelmral os 5éb'Uintes ooJLSclhciros: 

1- teptt:;;e.n lantcs do CMDCA - ] llJlal~ Rodrig~ Nu.ncs, Jpan_na Ncry:; Fcmandc• 

Barbosa, Ani!m.io Alves Dia.s, 

· ll - rcpr-cscnlimtes da Sccn:tarin Munici.pal de Assist&x:ia Social - Ana Paula Moura 

Pontc,,i, Fnu:,ci5Ç8 Martins d ~ Ca:rval.bo, Nikaety Fe=ira Pinheiro. 

§1' A Comissio Espcolal EJ.eitoral sen pres dida pela :senhora Nil<Bely Ferreira 

P inheiro ; 

§:2" NIio podeTl.o fQet" pute da Comiss&o, os conselheiros que cooeorrerlo oo 

processo de escolha dos membros do Conselho l'u.tclar ou ,Que pos.,wun cônjuge, 

companheiro, ainda que cm unilQ homoa.fcliVlL. ou J)(ll'lmtes. ·em li.nba .feta. col.awra.l ou por 

afinidade, a~ o 1eroelro grau. como: flrhos, pois, innl.t>s, enteados, padrasto, madrasta ou t ios, 

que irilo participar do procc."50; 

§3" Caso algum membro do CMDCA venha a tomar..,;c impedido por conlD do 

dis~lo oo §2" oolé artigo, K rá a&..mdo da Comi-o, .sendo ~ub~tuldo po.r qualquer outro 

coasclh.ciro, inc:lusivc suplente. 

Art.3" - Para auxiliar a Comisdo podenlo iiér crilldas s:uboomis:;&:; sendo o::sta5 

composta$ por oooselb.ciros titulares 011. supl.cmes, caso seja necesslria, 

Art.4° - Compete à Comissão Especial. Eleiloral : 

§1° Rcalizac .r=nilo destinada a dar coàhecimento fQrmal da$ tég1l\S da c;,.mpanhà aos. 

candidatos considerados habili111dos ao pleito, que fi rmam> compromisso de respeitá-las, sob 

pena de ímposição das sanções previstas na legislação m.unicipJI; 

§2" Estimular e faci litar o encammhammto · de noticias de fillos que constituam 

violação das regras do processo de ekiçlo, por parte dos candidatú$ ou à $uá ordem; 

§3º Analis.ar e decidi.r, em primeiIS instância administrativa, os pedidos de 

impu~ e outros incidentes ocorridos no dia da prova e da \'Otaçlo; 

§4º Providenciar a conf~ dos màl<::riais nceessários para o processo eleitoral, bem 

como os locais de II01aÇ;lo; 

lS- Escolher e dillU.I çar os locai$ de prova e votação; 

§6" Selecionar, prefeteDcl'.almerne j unto 110S órpos pl'.iblicos municipais, os mesários e 

escrutinadores, bem como .seus :respec1i1100 suplerttes, que s«:nlo previa.mente orientados sobre 

como proceder no dia da II01aÇ;lo, 

§7" Solicitar, junto ao Comando da Policia Milica,-, a designação de efetivo para 

garantir a ordem e segurança d0$ locais de votação e apuração dos \'olos.; 

§Sº D ivulgar, imediatamente np6s a a~. o iesultad<> oficial da vo1ação; e 

p · Resolver os casos omissos. 

Art.5" • Esta Ré!IOluçlo en.tn em vigor a partir da data de sua aptm,'açilo, revogadas as 

di$p0$i~ Gm contririo. 

Sanm. Luz - PI, cm !" de abril de 2019. ro,f;o :Xbd,.,· ,,,, ~ 
ÍÃNAISA RODR10~NUNES 

Presldea.tc do CMDCA 
Sa.ma l..~ - PJ 


