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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
7.1 O CONTRATANTE que não

eguir a forma de liberação de recursos pera
pagamento do CONTRATADO, esté suje ito a ,pagamento de mu lta de 2%, meis
juros de O, 1 % ao d ie, sobre o va lor da parcela vencida.

três vias de igual teor e forma, na presença de duas testem unhas.

Piracuruca-PI, 31 de janeiro de 2019.
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 Term os de Recebimento e Aceitabílidade, apresentados nas
proslações de cont.a s, bem como o Projelo de Venda de Gên eros Alimentícios da
A gricultu ra Familiar para Nimentação 'E scolar ,e documentos anexos, estando à
disposição p ara com provação ,

Raya ne Fernanda Lemos
Secretária Municipal de Educação de Plracuruca.PI
PI CONTRATANTE

9.1 é de exclusiva responsai,i lidade do CONTRATADO o re&sarcimen to de danoo
cau ados ao CONTRATAN TE ou a terceiros, decorrentes de s ua culpa o u dolo na

LUCAS VIANA RODRIGU ES

execução do contrato, não exclu indo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CPF: 552.353.443-91
PI CONTRATADA

10.1 O CONTRATANiTE em razão da supremacia do i nteresse públlco sobre os
interesses particulares poderé:

TESTEMUNHAS:
1º) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RG/CPF _ _ _ _ _ _ __

a) modificar unilateralmente o contrato para m e lhor 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 ;

2") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RG/CPF _ _ _ _ _ __

c) fiscalizar a execuça.o do contrato:
d) aplicar sanções motiva(Jas pela inexecução t.o la l ou pa rcial do aj uste;

Esàdoilol'iltd

10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o con trato sem restar
caracterizada culpa do CONTRATADO. deverá respeitar o equilíbrio econOm lcolinanceiro, gara ntindo-lhe o aume nto da remuneração respectiva ou a inde niza.çao
P0( despesa,s j á realizadas.

Prefcituil Moobpal de Pilacu!uca

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
11.1 A multa aplicada após re,g u lar processo admlnlstralivo poderá ser descontada
d0$ pagamentos eventualmente devid06 pelo CONT RATANTE ou. quando for o
caso. C-Obtac:la j udicialmente.

12. 1 A llscalização do presente con tra to ficará a cargo do respectivo flsc.al de
contrato. d a Secretaria Municipal de Educação, da Enlldade Executora. do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo
contratante o u pela legislação.

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
CONVO CAÇÃO para o P rocesso de Escolha c m 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.

DO PROCE SO DE COLRA;
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,
l

l.l

13.1 O prese nte 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 fotm al
en tre as part.e s, resguardadas as suas condir;(les essenciais.
14 .2 O presente con trato poderá ser al terado ainda para adequar o fornecim ento às
dispon ibilidades dos prod utos produzidos de acordo com a época do ano.

l .3
15. 1 As comunicações com origem neste con tra to deverão ser forma is e
expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante
registro de recebimento, email ou por fax, transm itido pelas p artes.

2

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.e mbro§, 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

2.3

O presente Proces.so de E$colha dos membn» do Conselho Tutelar do Municlpio de

e) por ecordo entre es pertes;
b) pela inobservãncia de qualquer d

DO CONSELHO TUTELAR:

2,1
CLAU ULA DÍ!ÇIMA SEXTA:

16.1 Este Contrato, de-sde que observada à formalizaÇã o preliminar à s u a
efetivação, por carta, consoa nte Cláusula Oécima Quinta, pc,derá se r rescinclido, de
pleno direito, independentemente de notificaçeo ou in terpe laç.êo judiCial ou
e.xtrajudie<al, nos seguintes casos:

secreto e fücultativo d oo 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;
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:

s uas condiçõoo;

de 2013;

e) por QuaisQuer dos motivos previstos em lei.
MA:

Piracuruca-PI visa prccncber as OS (cinco) vagas exj tentes o colegiado, assim cotno para

17.1 O presen te contra to vigoraré da sua assinatura até a entrega total dos
produtos media nte o cronograma apresentado (Clá usula Quarta) ou a té 3 1 de
dezembro de 2019, o que ocorrer primeiro.

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,
candidarura deverá ser ioclividual, olo sendo admitida a composição de chapas.

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

à

(Continua na próxima página)
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f)

Estado do Pilul
Prcfcitu:ro Mul!icipal d e ~

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•
1.696/20 13, ~ candida!Qll • membro do Conselho Tutelar dc,wm l""l'nch• r.
cumulMivmncnte, 05 S.Cb'Uíntcs rcquisit~:

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;

8.3

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,
últim"" 05 (cinco) ano~;
li) Ter cc;,ncluldc;, o Ensino Médio;

■)

n Oll

ECA sendo ncccsdrio no mJnimo 70"/4 (,ictenta por cento) de upmvcitamcnto.
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 p rejuízo do s1cndimcnto em regime de plmlilofsobrca.v íso,
as .i m como <!1' reali~ão de outras d iligtncia e laJ'efüs ineTentes ao órgllo;
4.2 O valor do vencimento t do O1 (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 qu e 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,~
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),,

5.3

6

DA C OMISSÃ O ESPl!.CIAL ELEITORAL :

6- 1

Compele ,1 Comi>islo E,ipccial E leitoral:

"} Aooli•,r os pedi.d.à s de registro de c,,mlid•tun, e <1,,r •mpl• 1>ubliciwd0 1' rcl",;õlo dos
c:aodlda.,os inscritos~
b) 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;
e) Noti itea.- OiS candidsl.o!'i. impugnados. conccd.cndo-lhC.!'i prazo pan. ap:n:.&cntaçl.o de dcfcs~

d) Decidir, cm primeira inscincia admioistn..t:iva,. 11ce:rca da impugnaçllio das. candiclaturasl"

e)

1)
g)

b)
1)

J)

podendo. se n.c ccssário. 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.o s 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.c s 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.l o colegiado;

k) Divulgar omplnmco.tc o pleito à populaçlo. com o

locaL estimulando ao mtximo
6.2,

liL

■nx.iilio

do CMDCA e do Poder Exocu.livo

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;

O Conselho Municipal dos Dirci1os ela Criança e do Adolcscerne, no u.•o de suas au-[buiçl),cs,

7.2

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:

d) Relo,;5o dcti,;rtiV1l d08 candida10 coouidemd

iL

nmU~ dos dQicumcmtOS-i

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: • _E CA,;
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.e rad~ 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:
p leito, IUV,O ,;póol o éDCémímCD.to d@ opurílÇilO;
j) ResultúdO
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

r..,,,..

"º

Ficha de irl$criçã(I devidamente preenchida;

o) Cadastro de Pel>Soa flsica - CPP;
e) Carteira de identidade ou doc11mentQ eq\livalc,nte,

h) Ser aprovado cm tc!'i.te de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adalesccn'lc -

3.2

Diplomação e Po · · e.

8 DA JNSC RIÇÃO/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 Mu nicipal 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;

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:
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 encaminh od,.. ao
Ministério Púolico para ci.Cocia, no pruo de 03 (Ires) dias, após a publicação referida 110 hem
anterior.

9.1

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;
1 0.5 Conctuida a análise 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 1111tcrior;
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 O BJE 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.t c m. rcalizaçió dll. prow, for surpnx:ndido cm eomunicw;iio com outro Clíndiduto, bem
como ulilizaMe do livros, ooms ou lmprc:sws o.l o 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;

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 Com i ão Especial;

f)

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
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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;

Estado do Pilul
Prcfcitu:ro Mul!icipal d e ~

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..

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.

importam na violação do de ,;er de idoneidade moml que e con.,tihri num d~ requíi, ilO!I
elemenlares das candidaruras;
duran,t e 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;

DI CJPLI A
20

o,s

10

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;

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.c notcm 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.c itoral 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.d atos 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 OÉ 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-Z0 12, 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.u í;

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;

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 leitor~. dentre ou1n1.,
previstas na Lei ri• 9.504197 (Lei Eleiloral), poi embora não camcterizem crime eleitoral,

16.3 Os candidatos que praticarem quaisquer da& condutas relacionadas nos itens anteri=,

:l2 D ESTRURURA DA PROVA OBJETIV ;
12.l A p.rova objeliva será COlJIPOSta da seguinte forma;

C.oo_b.ecim,eoto especifico sobre o Estatuto
da Cri
e do Adolescente - ECA

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

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;qui valcute, 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.n do 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.r ar 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 O1 (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

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais
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ANEXOllI
FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE IMP G AÇÃO DE CANDIDATURA NA ELEIÇÃO
DO CO SEL.BO TUTELAR DE l'IRACURUCA/.Pl • :ZOJ 9

Estado do Pilul

Prcfcitu:ro Mul!icipal d e ~

DMPAlmlJI
DO REl'RESENTANTB:

Nomc.co leio:
CPFouROn":

XOJ

A_

Endereço:
Baino:
Cidade:
Contato:

ELEIÇÕES UNIFICAD.AS PARA O C O NSELHO TUTELAR
DT AL
00112019
CRONOGRAMA

DO REPRESENTADO:

DATA

EVEN'JU

Nome:

08l'OI a 03.l05/2019<1c 8b u l:Z.b

10/052019
''·

13 ê li4/0Y20l9
R,,~

linaol

"°" aDá1isc du i

hab,1-.
toao 1,a;al

pma a . . _

5.

----~-- -

6,

Apn:oa,taçlo de rccmBO jw,m i ploniria diD CMDCA

7.

R.t,toç&,
-etcrit.a
- t°'lhi'et.-rvl:li)
u...1
;nlt1 fnn"l,v.fl

'·',:J.

~ .

21/05/2019

22a2~19
29/0512019

- - para " .._

19/0712019, IIPÕ• .n:alizaoçlo da prova.

,u.•

Pdo pr-mmll! o darunc:!i;al;_lk! ...,_ .~
~~ dcDOminaoo RP.PRBSUNTA'NTI3. 0::t dento, dci
■ íamdada du
~ lftlu.düooa!'ogun cri..,.p,...;.., no c»4li<> P-1 l'lruílciro, ~ d•"I'..,..,.., .. ami.doI.dl>cmeomo pc,c1o
a t t ~ - U~
i,d<Mi Fé.

2:2 e ll/07/ 2tH9
2.S/0712019
12.

DiV\11~ diD pbari:lo oficial ap6o
.
. inw

l 3.

R.t,laçto ollclol doo

o

n,ouno conu,,

Piracun>ot.-P{,

26/07/2019

candidatooo hobfll1adoo

................. . . . . . . . . . . .

Rcprcse11taç1o n':
Nonie do R~--•~

06lt=l 9dc8b,la 17h

l!ltl~

! '! !'!!"!!!!l!!ll!l' ■ l!•···

..........:..............

iiiii,i,i,iiiiiii •• .. •• .... .. ........ . . . . . . . , • •.•

1 ·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

De OS/08 • OS/10/2019
16.

de _ _ _ _ _ _.de 2019 .

Assinalun do Representam~: _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3Q/07/2019

1

06fl00019 ,ilp6a CDC!m:n:llllmi.W dil
vm_...a1n_ no àudnõrio do cffiP.

07/10/201!> (Dw:io Oficial doo

-dle

l'rampual'CCWII00<11111110,_,lla<lodadoi~

20.

- - fiMldlQ

21.

Diplomaçk> e l'oucdot co....,lhciros cieiro•

de.

2019.

08 c09/ ICl/20I!>
tOfl o/2019 (Ollirlo ôlloial doa

ll,!iOOllla

AmnalUra do(a) n::sponsi,-cl pelo recebimento

M1:1Diiofn i011)

A
'P ICHA Oll f

Piracuruca--Pl, _ _ de _ _ _ _ _

Muni,:lnioe)

19.

10/01/2020

·XOTI

fUÇÃO PARA llLt,;IÇÃOOO O
t,;LHO1'
PIRA
RUCA - PI QUADRIÍNIO 20.20/2024

•

'l'ELAR OE

lm<.s-nçá,O N'
tDr. N flCAÇAO

•ITADO DO PTATJJ

Dubt. de N l!Sci mcnto;

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PlAUÍ

CPFn~
1

... .,_,, ém im'lr:I

1

D nllt Emi~~lg,j

1 Zonn.J

1
1

UF: 1

Offdo SN/2019.

:,;ecl(,: 1

Curral Novo do PiauífPI), 0.2 ele Abril de 2019.

U _J.,,..,,.,.,_1un.1,~
JJ.t,rroj

Excelentísslmo Senhor Presidente,
CONTATO

EMÍDO

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.

ESCOLARIDADE
M6dio ( )
EMÕno S\ll>crior ( )

Cl'I".

Sem mais para o momenw, renovo protestos de estima e consideração.

D
D

Commo,vanta.do res:ldfnc:Ja_

Em seado candida·to do 8(:.XO masculino. ecnidlo de auitoç&, com u obri a.u.lk'-..A: miliwcs.
Ccstifit:ilt.00 de wn-c:lusiõ do Em,bw M édio.
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
l

f
Pdo,

n l&tubn PtlJ"• •
c.,_,1J!n1k:.-.

111,11:lti. '1'111da~ d11 Pilr.ecwt'uCIII - 1"'1 e t'J.- M d-"- piCd.-tn• bcm cons, • tine.~

=.n:nLG::.:•,!!b;::-.;!=~ Mttlrmsio ao

t:klç,O
•ncu dtt ~ . . . . . , .

C6dt{p P~mi• UB'.llJe~ pud~ d. ■paaçto

rL. M ~ &~~

•

~MR
Cleidlana de Macedo Borges

Piracuru.ca,.rl, _ _ de. _ _ _ _ _ _di:5 2019.

Assillatun do

Candid■tm

&LÉI ÇÁODO

CPF 961.307 .503-83
RG 2.201.215 SSP/PI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10

J>ir,u:;uroco.-PJ, - - ~ ----.....;do 20l9.

Exm■ Sr.

EDNO DOS REIS URA
NWIIDENTE DA CÃMARA MUNIQPAL

CURRAL NOVO DO PIAUÍ

.
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