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e), B.c$idir DO município;
d) Esw- qui1"" c:om u obri~ oloitoraia e no goro de 11CW1 dir<,i- polltkos;
e) Estar quites com as obrigaçl5c,i miliw.re,, (p&rll c.llld,ldal.Q~ dD
f) Nlo t« sido pcnall:i:!ldo com a destituição da funçao de membro do Comelbo Tutelar, nos ~timos

listado do l'laul

PRFFEITURA MUNICIPAL DE IUBEIM DO PIAUÍ
CNPJ NºOl.612..604/0001•51
Praça Coronel fooé Borges, s/n -Centro
CEP Rl~lra do Plilllí - Plaui
profeiturad,rp@pn Lcom

"""'° ~ ) ;

6-1'.ns.-,ooo -

OS(ol:.oco)anos;

1) C!liOOJ.aridadc mlnimn cm nlvcl de c::asino m ~ compl.elo.
3.2. O pmcnchimcnto dos requisitos lepis deYe ser demonstrado no ato da carul:idalun..

EXTRATO DE TERMO ADITfVO

I STRUMENTO: SEG

DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" (JJ:1_/2017/TP.

OBJETO: A finalidade deste Termo Aditivo é prorrogar o prazo de vigência do
Contrato n• 021/2017/l'P, vinculado a.o Processo I.icitalório na Modalidade Tomada dePreço n• OCN/21)17, celebrado em 05 de abril de 2017, e prorrogado por mais 12 (dar.e)

meses em 04 de abril de 2018, entre as partes supracitadas, estend.endo sua vigên.cia
na forma a seguir: por mais 12 (doze) m.eses, podendo ser prorrogado confo:cme
interesse das partes, nos le.rrnos d.o art. 57, ll, da lei n" 8.666/93.

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO PIAut, oom sede à Praça Coronel José Borges, s/n
- Centro, Ribeira do Piau1-PI, CEP 64.725-000, neste ato representado pela Prefeitura
Mu.nl.cipal de Ribeira do Piauí, na pessoa do u titular ARNALDO ARAÚJO
PEREIRA DA COSf A.

CONTRATADO
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS 6 R6FORMA LTDA - M E,
PJ:
21.376.282/0001-04, situada na Av. Pa.d re Joaquim Nonato, nº 576 - Sala 01, Centro,
Demerval Lobão • PL doravante COmRAT ADA
Data da assinatura: 03 d.e abril de 2019.
Signatários: Arnald..o Araújo r~ereira da Costa, l"refei.to Muruci.pal de Ribeira do f'iau:i •
PI. pela CO!IITRATANTll, e MA OEL Q UALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS

E REFORMA TOA- ME, CONTRATADO.
Permanecem inalteradas todas a.;; demais dá.us uJa.;; e condições do Contrato original,
anteriormente. acordadas.

ê

PREFEITURA MUNIClPAL DE BARRO DURO

E.L EIÇÔES U lFlCADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL N~ OJ/2-019
A PRBSmENTE DO CONSELHO MllNlClPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA i: DO ADOLESCENTE DE BARRO DURO.PJ, no u,io da atribuiçGo que lhe ~
conferida pela Lei Municipal nº OI de 18 de Fevcr,:iro de 2000, toma publico o pTCSCnte i:O(TAL

D& CONVOCAÇÃO put1 o P ~ de Esoolha em D1m1 Uoifiead.à par3 membros do Comelho
Tutc!"r pum o quadrien.io 2020/2024, aprovado pela R ES(l,l,"(JÇÃO • 01/2019, do CMDCA IOCill..
1. 00 PROCESSO D E !;!SCOLHA:
1.1. O P1"00e$80 de Eséolha cm Data Unlficad:li é dit;.:,iplirlàdo pcl.à Lei n• 8,069190 (&1atu10 da
Criança e do AdoJe...,.,nte), RC!IOluçSo n• 170/2015 do Conselho Nadonal dos Dlrei= cb. Ccimça e
do Adolc:secmc • CONANDA, assim"°"'° pela Lei Municipal n• Ol/00 e ResolUÇãO n• 0112019, do
Conselho Munld~ dos Dir,:ítos ~ Criança e do Adole:scente de Barro Duro, sendo n,alizado sob a
rcopo...,,bilid.aclc deste " t1$Cali,zação do Ministério Nblico;
1.2. Os membros do Conselho Tutelar local ot:rlla CSJC<>Jhido, mcclientc e;, ,ufiilgio unive=I , di.re!o,
secnto e &eultativo dos eleitores do mWli.clpto, cm date. de °' de Outubro d" 2819, sc,ndo quo a
po•sc dos dei.t os•·..,.., respectivo• suplentM ocorrorá em <lata de 10 de Ja11riro dé 1020;
I.J. Assím sendo, <-<>mo fonna de dar inlçfo, n::gulamenta:r e ampla visibilidade ao Processo d,e
R(>O<;llha. om Oata Un:if\~a pMI me,nbr0$ do Conselho 1\Jtelar pa,a o q untrltnio 2020/2024, torna
p6bD.co o piae.n'l.e Edital,. nos ~n~ tem";J.Q:!J,.:

2.. DO CONSELHO TUTELAR,
2.1. O Conselho Tu1.c lar é órglo pcnnancnlc " autônomo, ,ião j~sdic iooal, onc;u:,:cpdo pela.
soc.iedade de zelar pelo cumprúncn10 dos dí,,;itos da. crim9'1 e do ad<,lc,,QC11tc, sendo oomposto po,05 (cinco) mcmbrm, cscolhidc;,, pela comunidade local pora mandato de 04 (quatro) anos, pcrmitícla
01 (uma) l : W O ~, mcdiuntc nm·o p.,x,e""'° de c:ocolhn cm igualdade d., e,,colha com os ~fflllÍ$
~nd=te•;
2..2. Cabe """ membros do Conselho Tutelar naindo de fomm co.legiada, o exerolcio d.n:, ntribuiç&,,
conu&ls nos o:rt. 18-B, pm. ünicol, 90, §3°. inciso II, 95, 131, 136, 191 " 19◄ , todos da L.eí r,•
8.069/90, observados os dc>e-cres e vedaçô)C$ éóiu.bc.lccido:> por cstc Diploma, o,;sim como pda Lei
Mw:ricipal oº Ol/00, de 18 de r-.-•e""i:ro de 2000;
2.3. O ptexnle P,_o de Ea<>Olhn do,; membro$ do Coll$elho Thti::h1r de Barro Ouro-PI visa
prccnchcr" 05 (cinco) vagas existentes no colegllldo, e&lm como pllill '""" ~•vos ,uplen!CS;
2.4. Por força de disposto no ari. 5•, inciso 11, da Resotuçiló n• 170/2014, do CO ANDA, a
cand.idalUlll devc,,i Ser individual. nlo sc:nclo admitida a compos!ç.ãc de chapes2.
3. DOS REQ lSITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDWATOS A MEMBRO DO
CONS LHO TUTELAR:
3 .f. Por !orça do d.ilP()Sro no art. 133, da Lei nº 8 ,069/90, e do 11r1. 23, da Lei Municipal 11• Ol/00 os
cancli~ a membro do Conscll,,o 1\rtdar devem preencher, cwnula.iivamcnte, oo seguinte•

requi,itos:
a) Reconhecida i<IQncidade moral;
li) ldad.c igual ou superior a 21 (vintc e um) anos;
1

rcmunc:TD98o do cmgo de Con.selbol.ro ou o valor <ie s,ws vaicimcntos, ficand~lhc garanti~:
a) O n,tomo ao caqio, cn:,pn:11<> ou fimçao que t!ller<:ta, assim que findo o seu 1114Ddlll0;
b) A oontagcn do tempo de scrviç,o para todo, os efei,to, l•IIJÔ•. ""'ccto para promQÇl!o por
mcrccimcnto.
5. DOS IMPEDlMEN'l'O&
5.1. Slo impedido• de servir no mesmo Con,oelhó Tutela, os cõ.qjue,,s, < O ~ ainda q1l<> c,m
unlllo homoafotiva, ou parentes em linha reta, colataal ou por afinidade, at<! o tz:rociro gnw,
inclu,ii"c, confunnc Pf'C"ÍSU> no an.140, da Lei o." 8.069/90 e art. IS, da Resoluç.lo n• 170/2014, do

CONJ\NOA;
5.l. Bxisti.ndo camlidatoo i m ~ de D.um mesmo Q)n.,el.ho Tuttlar e que obte<tham
vou,çio su.lici- para fisur,m,m entre os OS {cinco) primeiros lup-res. coo:ri.d . _ . eleito
aquele que ti;,u maio< 11otaç10; o cimdidato rerDlU'.IOSQGntc ,c,rá rt:ela&.'lificado como ilé:l.l •uplcntc
imediato, 8'10umindo na hipólcac de "'1C8ncia. e desde qoe nlO Cl<.ista i.mpedim••tto;
s.3, &téude-se o impedimoo.to do cons,,lhdro l>W!lar e.m n,laçlo à autoridade judiciária e ao
representam• do Ministério Públi.co com aroaçlo .o.a Jusliça da lnlllncia e ela J uvontudc da mesma
com.uç;a;

t

Jaml>ém impcd'.idQ de ,e i.nscrevc:r no Processo de ~llia willicad.o o membro diO Comdho
Tutelar que:
a) ti VCI' sido cmpo,138do pmao Ka,.mdo mandato consecuüvo al6 o dla 10 dej~ro de 2013;
b) tlYCr eMl'Cido o ma:ndato, om tegimc de pro:rmgaçAo, por periodo ininté!rrupm súpcrior • 04
(quatro) &nos e meio.

S.4.

6. DACOMISS.ÃO ESPECIAL ELEITORAL:
6.1. O ConsclhO Municipal do;. Oireito• d& Cri~ e do Adolé;cen1e instituiri,. no prazo de l O (dez)
dl115, a contar da publl~açflo do presente &lilal, uma Cornissllo S.pccial de compooiçlo paritária
cmn: ~ " " do 80""""' e d& ;,o.:,k:dàdc civil, pm11 à o ~ e Cóoduç.lió do p.-ie
Processo de Escolba;
6.Z. Compete à Comiss:lo B.spcc:lal Blcitotal:
a) Analisar os podidos de n,gistro de ,:andidffllra e dar an:,pla publicidade à rclaçlo dw, candidato•
in,cnto:,;
b) Reecbet as l m ~ s apJ<oSC;111adas contra caruildatos que não aumdam os requisitos mcigidos,
fomcccodo protocolo ao imp_..,,
e:) Notíficar °" camdid■- impugoadcs. ooncedendo-Jbeis prazo para ap,esen1-9io de dçf-,;
d) Dc<iddir. em pti!Miffi instAocia odministrati"II. = i , da impugnação das c,andidaturu, podendo,
"" nc:ccMmio. ouvir m.stcmunhM eventwdmcntc mroladu, d--.nlnu e. j u,itad,;. ~ doeum<?ntos e a
realmçlD de omrao dillgenciu;

F.SrADO DO PM ui

l

41. DA JORNADA DE TRABALHO E R EMtlNEJlAÇÃO:
◄,1. Os mambro• do Coruclho TUk:lu CXel'CedO suas illd.vldados em ~ - de ck,dlcaçAo exc.lusiva,
dl:.=e o borárlo prev.i sto no art. 22 da Lei Municipal o• º 01/00 pua o f\mciolJámeoto cio 6,:glo,
sem prtjulzo do au:ndiménto em ,eeiGX de plantlol.10bteavlso, sim como da realização de oulnt$
dillaêoota e tarefas Inerentes PD ól'llllo;
~- O valor do vcncimcmo 6 doarordoeom o 3al4rlo mlnimo iri1,1c:gtc: R$: 1.006 ( mil e •ci,, n:au):
4.3. Se eleito pan. iutcgn,r o conselho Tutelar o sc:rvioor municipal, podérl. Optar onn o valor da

l,,.__J)Cla Lei ,_. IJ.Olll/2014.
OBS: A olelçAo por mela da 'c:hapea' acaba llmltandD aa posoll>llldaelea ele et,OOINI dO - • • NMndo

e,,-.

e) Reel.i:zar =ilia destinada " dar conhl>Cim.ento formal. clu regrwi da campanha ~
consid«ados habiliw!os ao pleito, que firmm'io compromisso de respoiUl•las, ,ob pena de
indeferimento de;, registro da candl.<lalura. sem prejuízo ela impoii'içlo das ~ pn::~ na.

lc~olocal;
1) Estimular e !àcil,it:111" o ~
to do notlciu der-aros que oonstlwam vlol~ das reg,u de,
campo.ha por parle dos .,...didams 011 à sua o..tem;
1.) Analisar e de<:i.dir, em primeira i.nsl&\eia administrativa,
pedidos de lmpllgnaç-10 e ouirincidont.c>, OQO:rrido,;: no dia d.a VótáÇ&O;
b) ~ e divulgar o$ locam de vouiçao e apuraçao de votos;
i) D ivulgar, imediatamente após a .a puniçlo, o mnll.t ado oficial da votaçlo;
j) oti 6ut pessoalmente o Mini~o Piiblico, com a autc:<:<:>&ocia &vida, de todas as eupas do
c:ertmnc, dias e loeab de minião e <lcci.!lleo, tomada.. pelo oo!egiado;
k) Di\'lllp;r ampllu:oeotc o pleito à popul~o, com o awd"lio do CMDCA e do Poder &ecutivo,
local, csti:mul,mdo ao máximo a pa,ticlpaçao dos e.leitota.
O. Das dec:i.oõc:s d.a C'1IIIÍSSIO Especilll Bloitoral ceberá reç,.no à plcnAria do Col15Clho Municipal
cios Dileitos da ~ e do AdolC!SCfflltc, qw:, ~ ~m, cm cari.mr cxtni0rdin6rio, J>lllá dcclslo
com o ~ o de celeridade.

º°"

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7.1. O Pro«<$$0 de Escolha Pllr4I membro, do ConscJ.bo 1\Jtcla: o ~ o calendúi,;, lll!CXO ao
~Edital;
7.2. 0 Cooaclbo Municipal <los DirreilOS ela Criança e do Adolé$0Cllle, no uso de mas alri.huições,
fano publicar cd.imi.s c.!pCC!ficos oo Dl6do Ofici.a.l ou -10 equiV&lellle para cada uma das ases do
J'fOCC.'!50 de """°lha <ic: membros d.o Conselho 'Tutelar, dispondo sobre:
■) Inscrições e cdlrega de documentos:
b) Rclaçlo de can<llclatos. inscritos;
e) Relação preliminu dos Cilllclidaro, =iduados babili~. &PQ~ a anál.ii;c, d,;>$ do<;umcnto,;
d) Relação dotinitiva dos cand:id.ams considerados habiliradoo, ap69 o j ulgamenta de evt:nmm
imp~

e) Dia e IOCãi, d.e vo~;
oResultado pJellminar do piei.lo, I0IID ap6s o enearamento tia ap,.,raçAo;
&:) Resut.t ado final do pleiio, após o julpmcoto de 4"mtuais
b) Tmno de Posso,.

w~;e

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGADOS DOCUMENTOS:
8.1. A participeçlo no _IIZCSifflte Promsso de Bscolha em Data Unificada iniciar-~ pel.a iMcrição
por meio ~ requerimento mpresso dou rormulArio elc:i:õoico, e ec:ri efetuada DO ~ e """
condições embeleeid.as l'.IOStc Eàimi;
8.~. A iMcriyllo dos ~idatos sc:rt efetuada pçswalmcom oo l!C<lc do Co~lbo Municipal. ~
Dtn,itos da Criança e do Adol""""'11<: de Barro Duro, qw: fica localizada mi ...ia de consi,lhos do
Centro de Rcf-..cla da Assisttncia Sociol, Praça Jo~ Silvino , n• 455 Centro, ~ <:idade, das
08:00 b 12:00 horas, c:ntn: MdiflS08 de Abril de 20 19 e 03 de Maio de 20193;
8.3. Ao realízar a i ~ o cancliclalo doveri. o.briptoriamcntc e ,ob pena de indeferimento de
j\111 CMdidatun. apresentar oril,linal o i;ópia dos SCll,\linlel! doQuncntos:
a) Carteira de i<k,oli,;l.i,do ou docum<:nto c:,qwvalCllte;
b) Titulo de cl.c i10r, com o comprovanlé de "VOtaÇIO 011ju.stificativa nas 04 (q:<ílllm) 1i.ltim&9 eleiç&:.;;
e) Certídõc:3 ru,gi,tivu civeis e criminais que COIJIPl'O"em nilo ter sido condenado ou éSlár
.respondendo, oomo réu, pela pi:6tíca de infraçlo pená), admioimatlva, ou cooduta íocompatfvel

assim de dnestrmuk> à aua , ~ ç à c no ,plello, rBZAD pela qu.al d - aer
e-. nl/JQ..
1111 ,l )feYlsio de osoolna do. ma mblo.. do Consalho TUbtlar po, melo de "chapn" na Lei Munr,,..1 local,

3

aug~ sua alli!!teii;:lo ,

...,_ dg - - 4"-ltu, l;Jai!l.ada.

-de.- ...

To.to. º ' _ . , .iw,, d<_, -ad<qüaoot d< l.00-«im rulldidc domUlllclplo, llm
doEdi4l"-" ...--1,liadoil,d....,.i,,"""°_.,.,,. _ _ ~_Odl006d.O-.,do2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
com a função de membro do Conselho Tutelar;
d)

em >CDdo candidato do - . , ~ o . certldao de quíl&ÇilO oon1 as o b r i ~ miJJwes;

8.4. A falta ou inadoquaçllo de qualquer do• documento • acima n,lm:Íonadm 5cr:á inmdm1amcotc
comunicada ao candidato, que poderá oupri-la at.ê a d:ata-liru.itt, para i:mcriçAo de, candidaturas,
prevista MS(e Edital;
8.5. Os documc,ncoi; dc:ve.rão ser cnttegucs cm dWlli viu pua f6 e conlmf'é;
8.~. Do=entos ,;!igjlali~J ~ c:oruiidcrados v6lid<;>", ~
. qu, também ap~tado, <»
otiiin&is ou exlsteo.t es a,,ecas e.m. formalo diJlilal;
& 7. Eventuai.. ent:rovcs à in.wriç;llo de candld3lur«s ou à j untMll do:> do,oum..,ro. <l<'Ym> """
imcdiatnmcntc encaminha.dos ao CMOCA e ao- Ministcriô :Públi.co;
8.S. As irúormaçl!es p.rcstadas e documentos ap,__tados por oçastllo da inscriçlo sllo de 1°'81

ICSJJODSlbilidadc: do caodidlltO,
!>.
ÁLISE DJI. DOCUMJ!lNTAÇÃO EXIGIDJl.,t
!>, 1. Enocrmdo o prazo ~ !nsmç!o de ~ a Com.bsll'o Especial Elelwtal destana,da pelo
CMDCA e:f'eruan,. oo pmzo <k: 10 (dt>.Z) ~ t. linlili;,,, da doaumen~ exigid:à nc:811: Bdilal, com a
subscqucn.tc publi.c açllo da rclaçlo do• candidatos inscrito•;
,.1. A rclaçlo d(>s caruiictalos in.,crito., e a d~iaçao rospe,ctiva serio e 1 1 ~ rw
Mini.s'lério Público pou;íl ç i!nci>i, no pcàZú <k: 10 (dez) diu, ■pós a publicaç&o ref"crida no item
anterior.
J O, DA IMJ'l,JÇ AÇÃ.O ÀS CANDIDATURAS!
10.l, QualqlJ(!t eidad!lo podetâ requerer a impugnaçto ~ eandldt.to, no pmzo de 5 (cineo) dias
contados da publiçaçllo dn n::laçlo dos candlda!M ins(:riioo, cm petição devidamente fundamentada;
IO.l. Findo o pmro mel)CiQJ>Sdo no item ""PTB, QO candida!Q$ w,pugnados ~ noúliOM03
pessoalmente do
da lropu~ n.o PfUO 5 (oineo} dias, começando, a pmtir de então, a com:r
o prm.O de S (étooO) dia:, pun, ap.....,nlilll" :sutl. defesa;
10.3. A Comisdo Especial Eleitoral analisam o t00r das impugnaçllcs e dcll,,,as apresentada! pelos
candidato,, podendo sollcitar a qualqtmr do,i intct'e$Sados a juntada de documeoJOS e outras prova3
dooJogodo;
10.◄. A Comlnlo Especinl Elcitonu terá o prllZO de 7 (!íCtc) dias, co.n tado• do 1énnino do prazo para
•~!llç,IQ de defesa pdos ~dato, impqgnados, p!!ra decidir sobre a impu~.;
10.S. Coil'Ohnda • mi.ili.se eia. i m ~ s , a Comissão Especial Eleitoral lluá publicar edital
contcn.do a n:l&Çllo preliminar dos "811djdatos babililado• a participarem do ~ de ~colha em

"'°"

=

data Unificada;

10,.,, Ao ~ da ComJ:s.sao S,pcc,ial B!eitoral sctao fllndMle:nwlM. delas devendo
dada
ciência aos l n t ~ . para fins de mlt:xpô<sição d.os n,cursos prcvisios neste Edital;
10.7. Das dcci.s&s da Cami$$11o Especial Elerum,J cabaá re<:W'30 à Plenária 4o CMDCA, no PfUó
de !I (cinco) dlas., ç,:mtados da (1;11.a da p u b ~ do edital referido DQ i ~ m,lcrior4:
•
10.8, ll.$Sotada a fase recursai. a Comlssao Especial Elei1oml !má publicar a n:laçlo definitiva dos
omididato;. luú,iliwlas no plcilo, c:om cópia no Minisi.;rio Público;
I0.9. Ocorrendo fa4,;dadc cm qualquer informaçllo ou docUffl.e.nto a ~ d o, ~• qual for o
momcnm cm que for dcscobertt., o Cillldidam scri cxclu!do do plc.ito. sem prcjulzo do
c:ncaminham=to do5 fatos à autoridade compd""111> P""l apwaçllo e a devida !'(l@Onsabilk.ação
legal.

U . DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITO RAL:

11.t. Cabe ao Pode,: Público, com a colabornçilo do• ó~o• de imprcruin

loc:■.t., dar ampla
Processo de Escolha - e o momento da publícoçllo do pn=ntc E,ijtal, incluindo
lnfonn~s q..- ao papel do Conselho Tutelar, dia, bodrio e loealll de vol6Çlo, ~ue ow:ras

divulj;DÇlo

4

DO

"'Com.._ eai,,,dal c!eY1t~ defln

a forma ele apf8Nfltaç6<> do"""'"'°'

inlom1açôes oostinadfill a assegurar a ampla particípação popular 110 plcíto;
J 1.2. É vedada a vinculJlçio potitioo-particüria das candidaruras, seja através da indícação, no
material de propaganda ou inserçlles ria mldia, de legendas de partidos politicos, s[mbolos, slogims,
nomes ou fotografias de pessoas que, di:relll ou íodiutamente, deno1ffll tal vinwlaç4o;
11.3. Os candidal0<5 podemo dar inicio à campanha c:leiloml após a publicação da relação definitiva.
dos caodirhtos habíJitados, previsla no ilml 10.8 desle Edital;
11.4. A propaganda eleitoral cm viu e loBJ&douros públicoo observará, por analogia, os limites
impo, 1os pda legislnç:ão cleitornl e o Clw:IJgo de PO$UU11$ do Mllllielpio, gmn1indo igualdade de
condi9õe$ a todos O<S ctmdidacos;
11.S. Os caDdid.atos poderllo promover as suas candidaturas junto a. eleitores, por meio de debates,
entrevistas e distri uição de panfl<:toS. desde que não causem dano ou pffllll'bem a ordem píiblica
ou pa.~icutar;
11.6. As instituições públicas ou particulare11 (escolas, C!mma de Vereadores, nldio, igreja.$ etc.)
que tenham in.iercsse cm promover debates com os candidatos d.ever!lo formalizar convite a 1odO<S
aqueles que eStíverc:m lipCO$ 11 concQm:,r ao co:u-go de mémbro d" C<,n,;;clhciw Tutelar;
11.7. Os debates devcião ter regulamen.to próprio, t. ser apresentado pelos organizadorcs a tOdos os
participantes e à Comissão F..speeial Eleitoral desigNtde pelo Conselho Mantcipal dos Direitos da
Criança e do A.do.l ~oe,ue oom pelo =nos 05 (cinco) díi1$ de antecc:dênci~
11.3. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a tca.limção dos debates, uland.0 para que
scjarn/roporcionadas i11uais o~unidades a t~os os can~idatos MS suas expo~çõ~s e rcspostilS;
U.,. vedada a propasancta, rur,dn que 8J1U'IUW. por meio dos veículos de oomuruc:ação em geral
(jornal, rádio ou televis5o), fuix11S, outdoors, camisas, bonés e outro, mcl0$ não previstos oeste
Ediu,l;

11,10. É dever do Clindid;'lto ponar-se com u~dade durante a campanha eleitoral, sendo vedada o
propagw,,da iireal ou insidio:sa ou que p.romova acaque pessoal coolr'II m coocommtes;
11. 11. Não sert permitido qualquer tipo de propagmds no dfa da eleição, em qualquer local público
ou aber1ó 110 público, sendo que a 11glomeraç4o de pessoas poruu,do ÍIJ$trumcn1m de propagmda
camctcrfaa manj festação coletiva, com. ou sem utilização de velculos;
11.12. A violaçllo das reg,as de campanha. imp011Bn1. na CSS$11ç.lo do registro da candidatura ou
diploma de posse do candidato responsável, após a insla.uração de prooedimcnto administrativo oo
qual seja 8Jlmlltldo ao candid81Q o ex.crcicio do contradi!ório e da 11mpla defesa,
12. DA ELEIÇÃO DO
_, M.BROS DO CO SELHO TITrE'LAR:
12.1. A e!eiç.lo para os membro~ do Conselho Tuu,btr do Município de BámJ Duro-PI realizar-se-á
no d.ia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, oonforme previsto no lll1. 139, do Lei 11• 8.069190 e
Résoluç:ilo ri' 152/2012, do CO ANDA;
12.2. A volaÇão deverá ocorrer prefe.-encial,nen1e cm uma,s ele!IÕ.oicas cedidas pela 1usriça
eleitoral, observadas as disposições das resol\19ÕCS a.pltcáveis ~pt,d idas pelo ribunal Superior
Eleitoral e Tribunal Re8ional Eleitoral do Estado do Pia.ui;
12..3. A$ c6du.las pan, votação manual serão elabomd:os pel11 Comíssão do &pccial Etcitoral.,
adorando pal'!meiros simílarcs aos empregados pela Jw;ttça Eleitoral em sua confecç1i'o;
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12.4. Nas cabines dé voraç,ão serão fixadas listas com relaç.ão de nomes, ooclinomc:s, fooos e número
dos cand.idat0$ a membro do o.selho Tutelar,
12.S. As mesas rcocptoras de votos d.everil.o lavrar ata,i segundo modelo fornecido ~la C.Omisslo
Especial Eleitoral, nas quais~ regisll"adu eventuais interw~ias oçorridas no dia da votação,
alfm do número de clcitorcs vomntcs cm cada uma das Ul'!IM;
12.6. Após a idenlrncação, o eleitor as.'linará 11 lisla de presença e procederá a votação;
12.7. O eleitor que não souber ou nllo puder assinar, usará a impressilo digital corno ocmu de
identificação;
12.8. O elei.tor poderá votar em apenas um candidato;
12.9. No caso de votaçllo manual, votos cm mais de um candidato ou que contenham rasuras que
n!!o permitam aferir a vontade do eleitor smlo anulados, devendo ser colocados em envelope
Sépàr8do, conforme prcvis,.o no regulamento da eleição;
12.10. Será também considc,ado inválido o voto:
a) cuja cédula contenha mais de OI (wn) candidato assinalado;
b) cuj.a cédula não c:sti ver rubricada pelos membros da mesa de vomção;
e) e,ga oédula não COrtC$pond.cr ao modelo oficial;
d) que tiver o sigilo violado.
12.11. Efetuada a apumção, serão considerados eleitos os 05 {cinco) candidatos mais votados,
i;es.wvooa a ocorreooia de a\guma das vtdaç.ões legais acima referidas, sendo os demais candidatos
considerados suplen~ pela ordem de vqtação;
12.11. Em caso de empate na vol:i!Ção, l'CS$lllvada a existi!ncia de outro crité:rio previsto na Lei
Municipal local, sera considerado eleilo o candidato com idade mais elevada.
13. D
DAÇÕE AO ANDIOATO DURAl\'TE O PROCES O DE ESCOLHA:
13.1. Confonne prcvisro no art. 139, §3•, da Lei n• 8.069190, é vedado 110 candidato doar, oferecer,
promew- ou entregar ao eleitor bem ou van!âgem pessoal de qualquer natureia, in.clU$ive brindes de
pequeno valor;
13.2. É também vedlld.a a práli.c:a de cooducas abusivas ou des.leais que acarretem vantagem indevida
ao candidato. como a "boca de uma" e o transporte de eleitores, dmtie oulms pre\'ÍSlllS na Lei n•
9.504197 (Lei EleitoraJ), pois embora n.llo caracterizem crime eleitoral, importam na violaçllo do
dever de id.oncidade moral que se constitui num dos requisitos elementares das çandidaturas;
13.3. Os eandidaoos que praticarem qoo.isquer das eonduws relacionadas oos itens aotenores.
d.urante t/ou dep0is da cmipwiha, inciusi e oo dia da vote o, te~ cassado $i!U registro de
candidatura ou diploma de po55e, .liCm l).rtjuizo da apuração da responsabilidade civil e mc:smo
criminal, ind~ive de tc,ceirol, que com eles colaboran;
lJ.4. Caberá à Comissão Bspecial El~itorw ou, apó$ sua di1-Wlução, à Pl.erulría do CMDCA, decidir
pela ~ do registro da çandidatnra ou diploma de ~ após a insta~Qo de ~ímento
administrativo no qual seja 11;arantido oo candidato o exercicio do contraditório e da ampla defesa.

14, Dl
GAÇÃO DO RESULTADO INAL:
14.1. Ao final de todo o Prooesso, a Comissão Especial Ele.íro!al cncaminharâ relatório ao CMDCA,
que .fart divulgar no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 {cinco) candidatos
eleitos para o Conselho Tutelar e seus iespeotivos suplmtes, cm ordem ~ nlt dt votliçào,
15.DAPOS E:

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar sera oonoedidll pelo Prcsiclente cio CMDCA local,
no dia lO de j.aneiro de 2020, confonne previsto no an. 139, ~2•, da Lei n• 8.069/90;
15.2. Além dos OS (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse, pelo menos, 05
(cinco) SUJllentes, também observada a ordem de volllÇffo, de modo a assegurar a continuidade no
funcionamento do órgão, em caso de férias, liccnç ou i.mpedime.1110s dos titul=.
16, DA I>I l:>OSIÇÕ . 1'' iNAl :
16.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comi.5$ão &pecial Eleitoral dele decoTTentes serão
publicadas, com destaque, nos 6rgãos oficiais de imprensa, no s,tio ele!r6nko da Prefeitura
Mwl.icipa] de Barro Dw-o- PI, bem como a.fixadas no mural da Prefeitura Municipal, da <:Amam de
Vereadores, na sede do Conselho Tuttlilr, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e do Centro de Referência de AssistSncia Social (CRAS), Postos de aúde e
Escolas da R«le Pública Municipal;
16.2. Os casos omissos sera<> JCSOlvidos pela Comissão Especial Eleitoral, obs«Yadas as nonnas
legais contidas na Lei Federal r." 8.069/90 e na oº 01/00, de 18 de Pevereiro de 2000;
16,3. É de iate.ira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais
e comunicados referentes ao processo de éseolha em data wüfieada do$ membros do Conselho

Tutelar;
J 6,4. 1:: facultado aos candidatos, po.r si ou por meio de representantes credenciados perante a

Comissão Especial EleitoreL acompanhar rodo desenrolar do Jlrocesso de escolha, incluindo as
cerlmõal.is de lacração de umas, votação e apuração;
16.S. Cada can,didato poderá c«denciar, até 48 (quaren.ta e oito) horas antes do pteito, 01 (um)
representante por local de votaç!o e 01 (um) n:prcsenlll.lltc para aoompanhar a apura~o dos votos e
etapas prelimi.oares do certame;
16.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se enocrram com o eovio de relatório final
comendo as itneroorrêooias e o resultado da votação ao CMDCA;
16.7. O dcsownp.,imcnro das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidalo ao
processo de escolha,

Publique-se
l!.ntaminht•&t cópias ao Ministério Pú.blioo, Poder .Judiciário e C6mara Municipal locais

Bal'l"O Duro,03 de M~ di:2019

':'.f?,J'M'.OM.A f& l 1/\ Jo_
Bclkiaiie Alves da Silva
Presidente do CMDCA
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