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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.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
ADOLESCENTE DO MU'Pl,"lci:PIO DE SltBASUÃO BARROS
MUNICIPAL W 0'25/2001 ALTERADA PELA LEI '0 33/2015.

E DO
PL LEI

3.

DOS

REQUISITOS

BÁSICOS

EXIGIDOS

DOS

CAJlo'DIDATOS

A

MEMBROS DO CONSELHEIRO TlJ'l'ELAR:

ELEIÇÕES UNlFICADAS PARA O CONSELHO Tll'l'ELAB..

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

Muni cipal n" 033"2015. os candidatos a membros do Conselho Tutelar devem

EDITAL~ 01/2019.

ptt,cne:bcr. cutnulativaro.ente, o, ~gUinte<s re(juisitos;

Duplle '10bN a abeflura do prlmdro
P:roc:aao d ." E9eolll.a Un:lftcado para

a - R ~ i d a idoneidade moral;

memb._ do Couelllo fitelar p....,_ t1
quadrll!loJo 2028/2024 de SEBASTIÃ.0
BARROS-PI, esta,b eiecendo, atada. todo t1
pi-oc:eao
d"
C9CO 11a
e
dl.
oufn1u1

b • ldade SQperior a 21(vurte e um) 800$;
e - Res dir no munldplo:
d·

pl"Ovtdl! ■ du.

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):

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIOJPAL bOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLFSCENTE DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS - Pl. no
da atribuição que lhe

t conferida

pela Le.i

r-

uM>

"'02.ll/2001, de 28 de maio de 2001. c,.-,,r,

g • ter oonclwdo ens.ino m6dio;

rcdnçAo dado. pela Lei Municipal n• 033/2015, ú:z publicar o prc,cnte EDITAL DE

b - ter. no mfnimo, 02 anos de

CONVOCAÇÃO para o Prime.i ro Processo de Escolha em Data Unificada para

mcn,tno3 do Conselho Tutelar para o

Nlo ter sido penalizado com II deslituiçlo da fimçlo de membro do COD$Clho,

Tutela!', nos últim.M 0S(cinco) anos;
~

comprovada na olrea da criança e de.

adolcseentx::

quadrienio 2020/2024, aprovado pelas

3.2. O preenchimento dos rç,qWllitOll lc:pis deve $Cf ,;1,;monstrsdo n.o ato da caru:lldo.tum.

RESOLUÇÕBS N" 01/2019 e 02/2019, do CMDCA local.

4.. DA .JORNADA DE TRABALHO lt REMUNERAÇÃO:

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:
8 .069/90

4,1. Os m.e m.b r~ do Conselho Tutelares ~ercenlo suas lllividades em regime de

(BCA). alteroda pela Lei 12.696112. pela Resolu~ nº 13912010 e alterada pela

dedieaçlo exelu.s:iva, dunmm o bonirfo previsto na Lei Municipal N" 025/2001, com

Resol"v40 n• 170/,!014 do C o n ~ Nfte!omol dos Direitos da Criança e Adoleseente-

-iaça:o dada pela Lei M.unlclpal n• 033/201S;

J.J. O f'roces.."0 de Bsc:olba em Dalft Unificada t disciplinado pela

OO'NANDA. assim CQmo pela Lei Municipal n• ()2512001.
redaçao dado. pela Lei Municipal

~

~

Lc,i

n:•

4.l. O valor do verwimento 6 de• RS 998,00 (novecentos " oovcnia e oito reais).

28 de mai.Q de: 2.001. CQlll

conforme previsto em Loi Mwúcipal;

033/2015, e Rcgoluç,l!cs 01/2019 e 0212019 do

pam in1egrat o Conselho Tutelar o sen(dor municipal, podcri Optar entre

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescen1e Sebastil.o Barro.s, sendo

4.3. Se eleito

realiado ,wt, a responsabilidade deste e flscall2açl.o do MiniMmio P6.blico;

o valor da n:ntunenç&o do cargo de Conselbeifo ou o valor de seus vaocimcnl0$..

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

• -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

outllbro de 2019, sendo que a posse dos eleílos e seus respectivo.. suplentes ocon>erllO

por merecimento,

fiçandQ-lbc aiuanrld0$:

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-

5.1. Silo impedidos de senrir no mesmo Conselbo TutelBT os cõnjugcs, companheiros,

quadrieoio 202.o/2024, tom.a pflllleo o PreSCl'.lte Edital. nos .seguintes tcnnos,

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.

2. DO CONSELHO TU'l'ELAR;

15. da R.esoluçl(> N" 170/2014, doCONANDA;

5.l. Estende-se: o impedimento

a<;>

c(u,_-..,1h.,iro tutelar"'° rclaçlo à autoridade judloiária

.2 .1. O Conselho Tutelar 6 ~ permanente e autônomo, nllQ juri5dicional, CflCIUTcpdo

e ao representante do Ministtrio POblico com atuaçllo na Justiça da lnfilncia e do.

pela sociedade de zelar pelo cumprhnentn dM dlrcitc;,s da crian9a e do adol.,_nte,

Juventude da mCSU1B C>OmBJ'Cà.;

sendo oomposco de 05 (cinco) membt-os, escolhidos pelá populnçlto lo<:al pera mondmo

$.3. 8xistindo candidatos Impedidos de -

de 04 anos, permitida 01 (uma) recondução, medíani.. novo processo de escolh1> cm

obtenham votaçao suficiente para fiprarem entr<: os 05(cinco) primeiros lupres,

num mesmo Conselho 1'\Jtelar e que

igualdade de escolha com os demais p.retend.enlc:S;

eonsiclerar-se-4 eleito aquele q'-"' tiver maior v o ~ ; o candidato rcman.e sccnle s..Tá

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

que nao exista l:mpedh:ncmto..

.luslficado como seu suplente imediato, 8"Umindo na hipótese de vaclneia e desde

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

6. DA OOMJSSÃO ESPEClAL ELEITORAL:

CONANDA. a candidatu,n devem ser iDd.ivldual. não sendo admitida a composiçllo de,

6.1. O Conselho Municipal dos DiRitos dtl. Crümça e do AdoleSQeffle insUtuJrá,

chapa,;
2.4. O Conselho Municipal dos Direi.t os

cm Criança

e do AdoléSCentc deveni institui.-

prazo de 02(dois) dias, a

conw

=

da n::publicaçilo do presente Edital., \lma Coml$$11o

uma Comissão Especial Eleitoral de composição poriUria entre rcpre&entantes do,

Bspe,cial Eleitoral de composiçllo paritÁria errtm representantecS do governo e dai

governo e da soeledade civil. para a real.i2:açaó do primeiro Proéé$$0 de Escolha

sociedade civil. Plffll a organ.iiza.ça:o " conduÇIO do pn,xnte Processo de Bsoolha:

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.$,p cé[Jicos no oi.rio Oficial ou meio equivalente para
~ a uma da$ tàse!i do f>"""CMO de e;;oolhA de con:w,lheiros tmelnres, di.spondo sobre:
■

- A documentaçllO exigida dos candidatos;

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: ,,.;; i m p u ~ aprcscmladas conlnl candidatos que nlQ atendam m
requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante:

(Continua na próxima página)
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9~. Ao .realizar a inll0rlç&o,. o candklato deYm,i, obriptonameme e 90b perua do:

ESTADO DO PI.Á.m

PIU>F'ElTURA M'VNICIPAL DE SEBASTIÃO JlARROS

inckfcrimemo ele sua carul.ldatura. a p ~ oriiPJl8]. e cópia dos seguinres docwneuk>$:

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

• -Carteira de Identidade ou doc.w:ncn1D cquivall!Dte;
~ l o 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

e- Notlflcar os candidato,; impugnad0&. concedendo-lhes
de.f"csa:

pn,7,0

pa,a

Opt'éKnto,ções

de

lnémnpatfwil .,.,..,. a timçeo de membro do Caoaclho Tutelar,

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;
""Cf'C.ll da i m . , . . ~ da$ candida.tums.
eventualmente aJTOlada!i.. detern'llnar a,

Decidir cm primeiro irut6ncia administnmva.

podcndc. se necessário, ouvi,-

t.,-...,1,,...

estar ,-pondendo, oomo n!u, pela pritica de lnfniçlo penal. admimsffa1iva, ou condlíül
,d- Em sendo candidafl) do .-o muoulino,.c ertidao 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

juntada de docwnM1tos e a ~ de ou1nls dillgeaci.as;

iruicriçllo de c:andidllturas. prevista DCslc B<libu;

r - Esttmuw e raem.w o

9.!I. Os docum~s dC'VCdo - - -.,;,.ics cm duas vias para !'é e Cón:1raf'é;'

eaeaminh&mcnto élo noticias de fim>• qu<> consthuam violá,;110

~

da,; regras de campanha por pattt dos cmdidiir.to" ou 6 sun =dem;

9.6.

a - AJUillM>r e décldir, em prim.eira instAncia adminlslratlva. os pedidos de i m p ' - l ~ e

apresentadol os originais ou mcisti,ut.,s apeau em flmnuo digital;

OúU'OS i.ntcidmtcs <X:onidos no d ia da votaçao;

9,7. Evartua:ls cmni,es l 1nscri91,o de caod.i.dshu1IS ou àjuma de docwnentos devem ..,..

h - E4oolher o dlvuljpll" os lOCfllá de votaç&o c

1- Divulg..-. lm.édlawn.ente o:.p6s a.

DplllUÇfto,

d.igi1allzados sedo coruildaados "6.1.ldos_ desde qw, tarn\>tm

apuraçao de votos:

imecr.- e m e ct1camlabed0'1 ao CMDCA e ao Ministério Pllbllco;

o resultado oficial da v otaç.ao:

9.8. Ai, ~ p,eltlldas e docwnen1ns nprqco1:ados por ocuUlo da lnscriçllo 1111o

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()ecutiv o 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

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'

,d esignada pelo CMDC'A e ~ no prazo de 03 (tz't5) diM. a a.nálhe da documentoç4o

c:adl.cr cxtnwrd.i nãrio, para decido com o nulxJm,<;> de ..,.,1,m.4a;le.

,e xigida 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,

7 . DA COMISSÃO EXAMJNAOORA,

clenola, no prazo de 02(doia) dias, ·"PÓ'!' a publi.caçao referida no item ■-ioc.
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

11.. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURA$;

E xmninndo.m composta com os _,...,,..,.,tantes da 6tea Iundfou. (Advogado). da
A..sl,renc.j a SQcial (Assls-te SocW), da BducaçSo (Pedagogo) e um Auxiliar

11.l. Qualquer ctdadlo podenl n , q - a l.mpuan&9&0 do eaadidalo, no prazo de 0l(wn)

Administrativo, pana o

dia contadoa da publtcaçllo da ~ dos candidatos inscritos, em petiçao devidamente

procc,o,;o

de claborayDo e correçliO do e><mne de e<:mhccimcnfos

especificas na coruluçllo do presente ProcCSBO de Escolha;

f'undamentada;

7.2 • C ompete 6 Comisslo E.....aminadoro:

• -

11.2. Findo o ~ mencionado no Item anterior, os candidatos impugnados serão

lo.bon,r/àpti""'" a Pmv;, dé ,x,nhecimenlóoo E,q,c<:lfü::o,;

noti.ficados pessoalmente do teor da impu.gnaçlo no prezo Ol(wn) dia, começando. a.

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

partir d e então, a com:r o P1JlW de O 1(um) dl& para a ~ t a r Suá dcfc5a;
11.3. A Comissão Especial Bl.eito.r al mmlisari o teor ~ impugnaç(!es e defesas

OS(cii;,co) dias;

apresentadas pelos candidatos, podendo $0llcitar a qua!qucr dos inteTessados ajunta d.e

d- Roocbcr e analisar n,cursos de im,pugnaç,(l<es.

dOCUrné:Dt()'> e Oul:nl$ p.r óvas do Blegado;

8. DAS

11.4. A Comisslo EspedaJ Eleitoral tcd o prazo de 01 (um) dia. contados do t6rmino do

TAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:

pr-azo para aprcscntaçl.o de defesa pelos candidatos impugn,;dos, para decidir ~bre 111
8.1.0

Processo de

Escolha para membros do

Conselho T\Jtclar obsu....Cllt'6. o

lmpugnaç.110;

CRONOGRAMA ancx,;, ao p,..,_,te Edltal;

J 1~. Coneh:iJda a ai:ullise du impugnaçoes, a Comido Espeela.l Ele!t.o ral fanl. publiuúr

8.2 - O Cónsclho Municipal dos Oireito• da Criança e do AdolC$CC!llc, no u so de s.....s

editlíJ cooteodo a. :rclaçao pn:limlnar dos candidatos bal)llltados a partlcipa:rcm

atribui91!cs, f"anl publicar Edita.is cspecfflcos no Diário Oficial on melo ,oqu.Jvalcnt.c para

Processo de Escolha cm data U nificada;

cada uma das ftL~ do processo de csço!ha de membros do Conselho Tutelar. dispondo

11.6. As decisões da Comi$Sllo Especial E leitotal

sobre:

ser dada c\&lcia aos intffeSsados, para fins de mterpOsiçllo dos recursos previstos neste

•- ln&e:riç,õcs: •e entrega de doc:un:tcntos;

t<c:dlo

oo

fum:buncntacl= delas devendo

Edital;

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;

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;

e- Dia e locais de votaçt!o;
Resultado preHm.ina,- do pleito, loao ap6J1 o e n oernimemo da apuração:

11.9. Ocorrendo falsidade an qualquer infoffllllÇ4o ou documento apresentado. seja qual
~

Re$w1'11do final do pleito. !ll)ÓS o julgamento de eventuais itllpagnaç,llcs;

for o momen.t o em que esta for dellCOberla.. o candidato

ca.peeltaçao para os Consclhei1'os Tutclun,,,: e

prejulzo do er,camiabaau,n.t o dos fil.tos à autoridade compctc,;rtc para apuração e 111

cxx::.lufdo do pleíto,

SCtll

devida responsabilizaç,lo legal.

l-Tc:rmo de Posse.

9. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS::

12. EXAME DE CONHECIMENTO ESPEctFICO:

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,

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:

cstabclccid"" neste lldilBJ;

9.Z. As lnsoriç,Clc, do:, candi- !ICrllo en:tuadas pcssoolmcutc na prefei tw. munwip;,I.

12.2. A re!açilo dos ápmvados ncstD. etapa OCQJ.TCffl no dia 181061Z01,:

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 i as 09 de abril de 2019 ,.

12.3.

09/0S/2019;

Eleitoral;

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.s sllo Especial

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
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ESTADO DO PIAUt
P ~ M U N ' I C I P A L D E SEBASTIÃO BAJlROS
SECRETARIA MUmCll'AL D . ASSl~CIA SOCIAL
A'Yc:nJda 1"' da ..1·a .ndro.. sln. Cculn:lj,

14.S.

375

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.r al da Comarca de Corrente- PI;

CEP , 64. 985.000
CNP.J: O.l. 6 1 . 1 . - 1 " ' 5 9
l!'o...,, (119) 3564-GOl!iti

14.6. As mesas n:ceptoras de 'Votos dcverilo lavrar atas segundo mode lo fornecido pela.
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

~pecctir;:os,

oc;,n~-

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.

1.3... DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL~

cognomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar,
13.1. Cabe ao Pode,, Pdblico. com a c o ~ dOII órgSos de lmpn:rua local. dar

a,npla divulp,ç90 ao Proccao d,: Eacolha desde o

moDllllJIO

Edital. inclumdo inronnaçõ<:,I qmmto ao papel do Conactbo Tutnlar. dia. boririo e loco.is
de votaçllD, dcnuc
popular A<'> pleito;
13.2.

é

innmnaçõcs dcmnada& a -

OUbaa

14,10. Após

III

idcntifica.çllo, o e l e i t o r ~ a lista de: presença e proccdcri. a volaÇ~

da publicaÇllo do pn:aam:
a

ampla p&mçipaçlo

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;

'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.b olos, &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.

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 O1 (um) candidato assinalado;

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

b- cuja cédula nllo estiver rubricada pelos membros da mesa de volação;

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 - . e a n ~ Junto a ele.1-$. por mciQ,

e- cuja cédula nao coue9PODder ao modelo oficial;

de debóites. envevútas e dl.stribuj9flo do

~

d....ie que

nao

causem dano ou.

penutbem a ordem p11blica ou particular,

d- qui, tiver o sigil.Q violado;
14.15. Efetuada a apuraçlo,

~

con.sidentdos eleitos os 05 (cinco) candidatos mais

vota.dos. ressalvada a ~ d a de alguma das vedações lepis acima referidas, sendo

13.6.. As lrull:ltulç,llcs pclblleas ou p,u1:íc~ (c,oolas. Cbnam de V ~ t"1.io.

os demais candidatos considerados suplcotcs pela ordem de votaÇão:

igrejaa etc.) que tenham lnl:crcs4IC em pomo,,cr dlcbatcs. com os CUtdidatos devedoo

14.16. .Em caso de empate. tcnl prcfbrencia na classificação sueessivamente, o candidato

formalizar coovile a todos "4ue1- que esdvercm aptos a

cow,on'CI'

ao cargo de membro

do Corui<>lbeiro Toldar;

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

13.7. O,. dcbelm dcvafkJ t1:r n,gulameuto Pf'Ól>l"i.0. • - ~ pe.los OtpDtzadorcll
os pa:rticipm11cs e 11 Comias&o l'lspcdel S lekonll dcsftmada pelo Cmoclho

a todos

Munk:lpal dos Direitos da Crianç■ e do Adolescente com pe.l o men0& o, (cin.c o) dias d.::

adolesceote. Persistindo no empate. o candidato com idade mais elevada.
15. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE

ESCOLHA EM DATA UNll"ICADA:

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,

15,1.Cont"onne previsto no An. 139,§ 3°, da. Lei N" 8.069190 e Resoluções 01/2019 e

suas cxpo.s içõcs e respostas:

02/2019 do CMDCA de Scb&stilo Barros, ~ vedado ao candidato doar. ofcn:cer ou

13.9. ~ vedada a propaganda. ainda que ptui!3. por melo dos vele.,..los de comwticeçao

cntregnr -

c:m S("BI Qomal, ri.dlo ou televislo), filJx8s, outdoots, camisas, bonés e outros mo!· os

pcqu.eno valor.

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.

15.2. ~ tambc!tn vedada a pniti,ca de cot1du:1M "1bwi;ivw, ou dcsleai.s que acarret.cm

crime eleitoTal, importam

sendo vedada 11 propá8lllld:a irreal ou in-.idiosa

num dos roqu.isito.• elemental'el! das Cándid..turas;

011

que promova ataque pessoal contra os

eon.eo:rrentcs;
13.12.

eleitor bem ou vantagem pcMOll]. de qual.quer ~ inclusive brindes d.e

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
M

violn.çllo do dev"". de idoneidade moral que se com.trtui

15.3. Os candi.d atos que pnlliearem qu.alsquer du cond1,1tas relt10icmadas nos itens

a.o .eri. penrtitido

quàl.quer tipó de pi:O~d& no dia da clciçllO. em

qu■lquer

anteriores, d\&nntc e/ou depois da campenlm.inch.1$ivc no dia da votaçao, _térllo cassado

local piibll.GO o u aberto ao pílblloo. sendo que o. nglom<:rn91l0 do pessow; portnndD

seu .registro de cundidatura ou diploma de

in!itnlmcnros de pi,opa.ganda earacteriza nmnife~ coletiva. com

responsabilidade civil e mesmo crlmlnAl. Jr:,olusive de tcn:ci~ que com eles colabottm;

m1 !ICIYI

utiUzaçllo

de velculos;
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 docontTaditório " 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;

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"'
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

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.e cidos nesle Edila.l;

16.2. IuJgi,.dOá os =raos, o l"OSllltado f"lnal sení homologitdo pelo Presidente da.

8 .069190 e Resolução 1:5212012,do CONANDA;

14-3. A votaçAo deverá

scw prtj ufzo dA apumçllo d11

15.4. Caber.!. 11 Comi.ssflo Especial Eleitoral ou_ após sua dis,oluçllo, à Plenária do

13.13. A vio!açAo da$ regra,, de cam.J)IUlJ,a importari na ~ o d o regi$tl'O d.a

14.2. O

p055e,

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.

Comissllo Especial B ld.tonl do Processo de .Eocotha cm .D ata Unificada:
16.3. O candidato poderá liel' acesso às dc;;ísões da. Cmni.ss.l.o Especial Bl.c itoraJ 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.

l'..leltoral. adotando parAmetros similares aos empregudos pola Justiça E lcltoml em sua

noc""'° l

COII~;

dcci•llo oom o mllJ<imo de eelerid&de,;

plcruiria do Conselho M:unicipal que .i!C reun.irá, em can.tcr extraordlnll.rl.o parn.
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PIU>F'ElTURA M'VNICIPAL DE SEBASTIÃO JlARROS
SillCRET.Á.R.lA MT.Jmcn>AL 0 8 ASSl~CJA 90CJ:AL

PREFBITIJRA MUNIC1PAL D.E SEBASTIÃO J'IARROS

A'Yit:B.Jda l"' din .Jand.ro.. sln. CeniTã;,

A'YCQÍda 1° de Janeiro, s/c., Centro,

CEP , 64..98$.000
CNPJ: 01.6ll.805.-.l00l..S9
li!'<>-• (119) 3564..oOfiti

CEP: 64.985.000
16.5.. A

dcx,i.do proferida nos

~

pelo CMDCA 6 hffconfvel na

CNPJ: Ol.612 ..805/000 1-59

Pone: (89) 3564-0066

~

admi~va;
16..6. Bsgoálda a &.., r,,çursaJ. a Comi.s dó fiam publ icar a m ~ d(,tr, candidatos
eocolb,idm, nc;, pleito, com c,õplo ao Miniabmo P6blico.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DlllEITOS DA CRIAN.ÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE

SEBASTI.IO 8ARROS - PI. tEI MUNICIPAL Nt 025/2001.
17. DIVULGAÇÃO DO Rl!SULTADO l!'lNAL:
CRONOGRAMA PARA O PltOCESSO DE ESCOLHA EM DA.TA UNIFICADA PARA CONSEutEHlO
TUTEIAR.

17.1 - Ac;, f!:oal de todo o J>:roeesso, a Conü...., 8-clal Elaittmd eneamlnbanl. relal6rloao CMDCA, qoc -

. ....... . .-••••• PASSOS....................

d l vulpr 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.

PRAZO DE EXl:CUclo- -

1 Publica~- do !:ditai:
2 - Fónnaçlo d• <:omlsdo bpedail Ehiltoral do PnJcauo
' 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
municipal
1

presença de U>d0& os candidar.o!i Eleitos (Titulares e Suplentes) com earp. bor6ri-.

loc;.al e a bom da realhaQao da capac:itaçl.o;

18.3. A ~haçao obrlflldÓIU. _,.,.,tccc:l'll
<>DIUO

1;10.!!I

dia,;

u; o 27 dc novembro de 2019

e tcril

legü,liu;oe,, perti,_.be1!1;
:U l.4 . A carp !x>rmia da capacltaçllo llCri de 16 bmu

a,_. realizada cm 02 (dois ) dias.

19. DA POSSE:
f)OflC• dos

09/04/2029
'19/04/2019

De

09/05/2019
Das oa:oo u

u~oo h

mem~ do C<>iUelho T\rte:lar

~

pelo Bx,celentiMl mo Prefeito

Municipal ou. pcs-1 por ele designado no dia Ili 4c J . .ctro de 28'1 9, 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

6 - PubNcaclo da 1~ dos Candlcl.- com Inscrições

De 13/05/2019

7

-

Prazos

pata

RecuBD

contra

lndaf.rlrnento/deferifflllftto d• inKl'lc6es;
Ardiflses dos recursos pela Comissão Especial

8--

De • 14/0S/2Ó19
17/05/2019

publicados, c:om desatquc, nos 6TB1os oficiais de lmptenm,bem como' of"ixadns

De 20/05/2019

:CM_~
11-Julnmentos dos recursos nelo CMDCA;
12 - Dlvu!pçlo dos recunos e publlcaçlo d■ n t ~
definitiva dm candidatos. hab lltados após recunos •

31./05/2019
07/06/2019
1,1/06/2019

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;
-15:. Praz:o pera Recul'$0 lcandldatosl:

16/06/20J!J
18/06/2019

11[0fõ a 25[06/2019

.1

ru;>$

2Jl/06/2019

onselho Municipal dos Di.roitos da Criança e do Adolcsoente(CMDCA) no CRASCcntro 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,;
AS

o m ~ ,,.,.-Ao n:solvidos pela

~/10/2019
07/10 2019

Comissl'o &peeial. S bmoral. observadas.

De
08/10/2019
1 10 2019

notmas legais, contida,, DIL Léi Federal nº 8s069/9o c na Lei Municipal n 9 02~12001;

20..3.

E de inteira responsabllldadc dos cm1dldtrtos IICl>mpmiliar a pubUc~lkJ de tód.O s 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 d c ~lac do prc;,ccs.so d e
escolha. incluindo as cerim&niM de 18':raçlk> de Urruu;. votação e aplll'll91lo;

21 - JulaamelltO das lmpicnaç&!5 ao resultado da
ele n·
22 - Publlcaçlo do rwultado do Julpmento das
1
ao resultado da , ■ 1■ o·
23
NICUl'$0 quanto ao Ju pm•nto dos
contra nisultado d■ ■lel o·
do resultado do ~lcltmento

dos

20.5. Cada candidato poderi. credenclar. em ~ · 48 (quarenta e oito) homs antes doo
pleito. OI (um) ~ t a n t o 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

final c~ndo " intcrcou-C1lc~

"º"io de relatório

e o f'C!'.lull3do da votaçl[Q ao C MDCA:

25 - Proclama
do rwsult■cfo Final da Ele o;
26 - Dlvulpçlo do local e hora d■ reallzaçllo da
ca.
dos ConMlllelros eltiltos e dos 5u ntas

27 - Citpad!:11'-'o pan os Conselhell'OS Tutelares Eleitos
• 5u lltnlll!s·

14/10/2019
16/10/201:9

De
21/10/2019
24/10/2019

25/10/2019
28 10
19
29/10/2019

D•
27 1

26/11/'lOl.9
-19

20.7. O dc""umprimenro dos dispositivo s legms previsros n este E di1al implicam na,
excluslo do candidato ao processo de escolha.
R~tn:-.c,

Pabllq■ o-ae

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

m1>rais da Pn:feituno Munic;paLcamua de Vereadoces. na sedo do Conselho T U~lar,do

CàSooi

- àj

Eleitora 1,

2(U. Cópias do n:fcrido Edi1al e demais alQ$ da COUtUJ$11o Bspeçial Eleitoral serllo

20.2. Os

a

deferidn;

C<>llt.:ódo prognm:,litico o Estatuto da Crillnç:a e do Adolc10entc (l!CA} e demais:

19. l. A

09/04/1"19

10/05/2019
11/05/2019

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,

1 OS/04hfilg

e C1tmpra-ac.

Sebastllo Barros - PI, OS dll abril de 2019,

SebutUlo Barros - PI, 05 de abrll de 2019.

lracem.a Lob.7""'1llllo Cava,kanfl Lem,,.

l"r-Hldente cio CMDCA
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