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JOÃO COSTA, 01 de levereirode 2019 ~ 
GILS O DE ASSIS 

PREFBTO 

ELEIÇÕE.S UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N" 01/2019 

O (A) PRESIDENTI: DO CONSELHO MUN CIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA .E DO ADOLESCENTE - CMDCA - DE LAGO.A DE SÃO FRANCISCO -
PIAUÍ, no uso da. atribuiçao que lhe é conferida pela lei de NO 231 de 02 de Abril de 2015. 
toma pt'.iblico o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em 
Data UniflCllda para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, 
aprovado pela RESOLUÇÃO N" 01/2019, do CMDCA loca11. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei n° 6.069/90 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Resolução nº 170/2015 do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei 
Municipal n• 23112015 e Resoluçao nº 01/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Lagoa de sao Fraicisco.PI, send'o re~lizado sob a 
responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Píb~co; 
1.2. Os membros do ~lho Tutelar local serao eseolhidos mediaAte o sufrágio 
universal, direlo, secreto e facultativo ôos eleitores do município, em da1a de oe ds 
outubro de 2019, sendo que a posse ,dos eleltos e seus respeclivos suplentes ocorrera 
em data de 1 O de Jam,iro de 2020-, 
1.3. Asslm sendo, corno forma de dar inicio, regulamentar e ampla visibilidade ao 
Procei;so de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para _a 
quabiênio 2020/2024, torna público o presente Edítal, noo seguintes termos: 

2. DO CONSELHO TUTElAR: 

2.1. O Conselho Tutelar é 6rga11 permanente e autOnomo, nã.o Jur1$dlcional, encarregado 
pelil sociedade de zelar pelo c1.i11prlmemo dos direitos -da cl1ariça e do adolescente. 
se do composto por 05 (cinco) membros. escolhidos pela comunidade local para mandato 
de 04 (quatro) anos, pem,itlda 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha 
em igualdade de escolha com os demais pre!Bndentes; 
2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelai; agindo de tomia oolegrada, o exercício das 
atribuições oontidas nos art. 18-8, par. Onico1 , 90, §3", inciso.li, 95 131, 136, 10, e 194, 
todos da lei n" 6.069/90, observados os deveres e vedações. estabefecidos · por esle 
Diploma, assrm oomo pela Lei Municipal n",231/2015; · 
2.3. O presente Processo de Esoolha dos membros do Conselho Tutelar do M1.11iefpio de 
Lagoa de sao Francisco - PI visa preencher as 05 (cinoo) vagas existente& no colegiado, 
assim oomo para seus respectivos suplentes; 
2.4. Por forçado disPoSto no art 5", inciso li, da Resolução n" 170/2014, do CONANDA, a 
candidatura dewrá ser individual, nao sendo aclmlHda a composição de chapas. 

3.. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS C~DIDATOS A MEMBRO · DO 
CONSELHO TUTELAR: 

3.1. Por fofÇ:a do.disposto no art. 133, da Lei rf' 8.069190, e do art 20, da Lei Munlclpal. n" 
2311'2015, os candidatos a membros do 'Cooselho Tutelar devem preencher, 
wmu tivamente, os seguintes requisitos: 

a) Reconhooida ,Idoneidade moral; 

lnçorporado pela u,in° 13.010/2014. 
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.. AI,. =~==== :. ~ .. 
PREFBTIJRA IIUNICPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO· PI 

CONSELHO MUNICIPAL D08 DIREITOS DA CRIANÇA E DO AOOLESCENTE - CMDCA 

b) Idade igual ou superior a .21 (vime e um) anos; 
e ) Realdl r no munlclpio a mala de 2 (dois) anos; 
d) Eata.r quite com as obrlgeções eleltorals e no g= de ""ua direitos pollticoe; 
a) Estar quite cem as obrigaç,C)ês militares (para C!lndid!l1ns do -xo,masculino); 
f) Não ter sido penalizada oom a destituiçllo da funçao de membro do Conselho Tutelar, 
nos i'.ffimos 05 (çlnoo) anos; 
g) Ensino Médio Completo; 
h) NIio exeroer mandato polftico; 
1) Ter no mínimo 02 (dois) anos de e><:periAncia CQmProvada na. área da criança e da 
adolescente (por um ln:stftulça.o que at1,1e n ;11 área da c:rlllriça e do 111dolescente): 
JJ Eamr no p lenQ g= das aptidões fislca e mental para o exe;çiçio do çargo da 
COnaalhelro Tl.llelar. 
1) Nao ter sot'rtdo nenhuma condenação judicial, transitada em Julgado, nos tllltmO& da 
art.129, da Lei n• 8.069-90; 
3.2. O p.reenehimerno dos req uls.ltos leg aJs deve ser demonst,ado no ato da candidatura. 

4. DA JORNAOA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1. Os membros do Conselho Tutelar e,a1,.,.,,ao sua.a atividada■ em regime de 
dedlcaplo e,u;l1,1•lva. durante o horá.rllo previsto nc art. 38 §-1º de Lei M1,1niclpe l n• 
231/2015 para o funcionamento do õrgão, sem prejuízo do mencimento em regime dei 
planUlo/uobreavlso, assim ccmo da realização de outraa dillgênclaa a tarefaa Inerentes ao 
õrgão; 
4. :z. o \/Blor do vencimento 6 de: R$: 998.00 (Novecentos e Noventa e Oito RaaJ11); 
4.3. Se eleito para Integrar o Conselho Tutelar o aeníidor municipal, poderá OP\11.r entre o 
valor •da remuneraçllo do cargo de Conselheiro ou o valor de seus 11encimen10S,, flcando
lhe g aranttdos: 
a) O retomo ao cargo, em_pn,go ou funçtlo qw elCe<cia, assim que findo o seu mandato: 
b) A contagmn do tempo de serviço pa,a todos os efeitos legais, elCoeto para promoçA.o 
por merecimento. ' . 

5 . DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1. stlo impedidos da aervír n.o MMn'IO Con.efho Tutelar 09 cõnJus;iea, companheiros, 
ainda que em ~lao homoafetiva. ou parentes em linha reta , colatoral ou por a.finidade, a1é, 
o teroe ro grau, lnclual:ve, oonforme prevl$tc no art.140. da Lei n" 8 .0811190 e art. 115, d 11J 
Resolução n" 170/2014., do CONANDA: 
5.2. Existindo candldatos Impedidos da atuar num meamo Conselho Tutelar e que, 
obtenham IIO!ação aUflcienta pera flg1,1rarem entra os 05 (cinco) . primeiros lugareá,· 
conlllderar-se--ali eleito aquele que tive<" maior votaç&o; o candl!lato remanescente aent. 
reclasslficado como seu auplenle imediab>, assumindo na hlpól8MI de vaclllnQla ê dl!8deo 
que nllo exista lmpecllmanto; . . 
,5..3.. Estande-88 o &n_pedimanto do conselheiro tutelar em mia.çao iill aull:>rklaes& Judleiérla e, 
a.o, fêl)rMentante do Ministério Pllblico cem atuação na Justiça da lnfflncia e ,(la Juventude, 
da mesma co,narca; 
5A.. É também lmpecido de se lnsa-ever no Processo de Escolha uni ca.do o membro do 
Conselho Tutelar que; 
•l tiver ãido empoaaado pere o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de J'arieiroi de 
2013· . · 
bl ti~ e,cercido o mandato, em Mgimê de ptOm,gaO(io, Por Perlodo ininterrupto 8Uperior 
e 04 (quetro) anos e meio. 

li. DA COMISSÃO ESPECIAL. ELEITORA~ 

11:1. O Conselho M1,1niclpal dos Direitos da Criança. e do Adolesoente Instituirá , no pruo 
d• 10 (dez) dias, a contar da pUbllicaçao do preMnle edital, uma ComlHSo especial de 
composiç&o paritária entm l"C$)resentantos do go11omo e da aoctcdado civi l. pera a 
organização e condução do pre&ente Proa,sao de Eacclha'. 
11.2. Compela à Comiaa.io l!iapacfal E leltor•I: 
•) Analisar os pedidos de ...glstro de ca.ndidature e dar empla publicidade é n,laçê<> doa 
~dldato,; inecrítPB; 
b) Receber • Impugnações apresentadas contra candidatos c:i1.1e não elendam oa 
requi&l!o,; B><lgido&, fomecendo p rotocolo eo Impugnante; 
e) NotiflCàr oa candidato,; impugn~. concedendo-lhas prazo pa'l! apra&antaçao da 
defa..a: 
d) Decid ir, e m primeira inatAncfa ãdmlnls.tmtiva, acerca da imp~naç:Ao das candidãtura.s . 
podirndo, se na0811Sàri0. ouvir testemunha& eventoalm- arroladas, de rmli'la.r a 
ju ntada de documentos e a l'êllllzação de outras dUlgéncias; 
•) Realizar reunllo destinada a dar conh&c::lmento formal das regras da campanha eoa, 
candidatOG con11ldarados habililadoe ac pleito. que flrmarao oomPf'Qmlsao de .-..-ilê-las. 
$ob pana da fndefarlmenlo do n,glatro da candidatura, sem prejulzo da lmpoalçao das 
5ançõ,,& previ,.tea na lag " lação local; 
f) Eatlmular e facil r o encaminhamento de nolleias de fatos que oonstitl.lam vto·1U9110 da11 
regras de campanha l)Of' parte elas candidatos ou é ,;ua ordem; 
g) Analisar e decidir. em primeira instAnçla admlnislratlv(I, 06 i-:lidOs de impugnaçAO e 
outros incidentaa occrridoe no dia da votação; · · 
h) Escolh<9r • divulgar os loca.is d vota.-ÇA,o a SpUraçãô da votos: 
1) Divulgar, imediatameme apôs a aporaçãa, o ·fflSÚltado ollclal da votação; 
J) Nodfla,_r pessoa.Imante o Minist6rio Pl,bMoo, com a. antecedflnela devida, da todas as 
etapas do certame, dias e locais de reunião e deàsões tomadas pelo colegiado; 
k) Clvulgar amplamente o pleito à populaçao, com o aux[llo do CMDCA • do Podar 
E><eçutivo locel, eslim1,1 lando ao ~,cimo e par1ici_paç,IJ,o dos eleitores. 
&.3,. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberé recurso à plenária do Con&elha 
Municipal dos D ireitos da Cfiança e do Adolaaoenta, que 8ê reunín\, em carAtiW 
e>draordinérlo. para d.cmao com o méxlmo d;o celeridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROC;ESSO DE ESOOI..IHA; 
7 .1 . O Prooesao de Esooiha para membros do Conselho Tutelar observaré o Calend•rla 
-l<O ao pres;,nm Edital; . 
7.2. O Conwlho Mo,m lc:Jpal dos Dfrettos da Cnança e do Adoi.sc.rite, no uso de au11s 
atribuições, rara publlcer editais ,eepeclficos no Diário om::lal ou melo equlval.ente P8'8 
cada uma d8" fa<!;e:s do processo de ,e,eoofha de membros do conselho Tutelar, disp0nda 
sobre: 
a) lnsctlções e enlrega de documentos (Registro •de Candidatura); 
b) Re açao de candidato& inscrito,,; _ . 
e) Relação pn,lim.i11at doa eandidatoe ccriaideradoe habilltãdoe, apõa a anéisa doa 
documant0$; , 
d) PublicaçAo dioe nomea dos (as), candidatos (aa) prl>-habiCitados ao pliílilo para a 
rwal -Çllo de prova de conheci mert0& e&p9clt:'ocos. come rege a Lei Municipal de n• 
231/2016.Al'tigo 2◄. 
e) Rel.lÇlio definitiva doa candldatos considerados habilitados no leste. após o julgamento 
de eventuais Impugnações; 
t) Ola e locais da votaçao.; 

9) RMuliado preliminar do pleito. logo apOOJ o encerramento da apuraç;lo; 
Ih) RewHado mal Cio peito, ap0s o )Lfgamento de 81/Bntuais impugnações; e 
1) Termo de Posse. 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS : 
ll.1. A partldpaçllo no presente Processo de Escoha em Data Uniflca(la lniclar--$0-tli pçla 
inscriçla por meio de requerimento impmsM, e senll cletuada no praro e n~ oondlQões; 
estabelecicles neste Edital; 
8.2. A in8Crlçãio dos candidatos seré efetuada peaao■lmenta na Sala dos Conselhos, na 
Rua Antonio Barros, 23,5 - Praça Joao Paulo li - Centro (Sede da Secretaria Municipal de 
Assle.tênele SOclal - SEMAS), ne&ta cidada, das 8:00 As 12:00 horas, enlffl os dias 29 de 
abril de 2019 a 17 de melo de 2019r 
8.3. Ao reeltuir a inscrição,. o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pm1e de 
lndefenmento de e.ua candidatura, epreaenlar originei e cc)pia dos seguintes documentos 
(em duas vias): 
a) Carteira de Identidade {RG) ou Carteira de Habililação; 
b) Titulo de eleitor, com o comprovente de volação ou justificetiva na úHi111a eleição: 
e) 0ertldÕ$8 ~ae. ot\/éls-,e cnmlnals que comprovem riao ter sido condenado ou estar 
respondendo, como réu, pela prática de tnfraçao penal. admlnlsttativa, ou conduta 
lnoompatlve.1 com a fun~ .de membro do Oonsalho Tutalar; , 
d) Em sendo candidato do aaxo masculno, certldao .de qultaçao -com _as obrigações 
mllltaras; 
• ) Comprovante de experiência ou especlallzaçllo na érea .da lnfllncla e j uventude (dentre 
outras exigências estabelecidas na Lei Munldpal local). 
f) Comprovante da Endere90, 
g) OJploma do Enelno Médio etou CUl'$O Supenor 
h) Hislórioo 6$oolar 
1) Foto 3X<I 
8.4. A feita ou inadequação de qualquer dos documentos acl'ma relaclonados será 
imediatamente comuniceda ao candidato, que poder& supri-la até a dala,.limite pará 
inscrição de candidetures, prevrsta neste Edital; 
8.5. Os dcx:ument0$ deverão ser entregues em duas vias pare fé e contrafé; 
8.8. Documentos dlgltalizadoa serão COMíderedos vélidos, desde que · também 
apt'êSentados os originara •OU existentes apenas em formato d!gllal; 
8.7. Eventuais entraves l!I inscri9AO de candidatura& ou l!I Juntada .de documentos devem 
ser imecliatamen1B encaminhados ao CMDCA e.ao Ministério POblco; 
a.a. Ais informa.ções prestadas e documentos apresentados por ocasião da ln&Oriçao são 
<18 total re&pon&al:>ilida<le do candidato. · 

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
:e.1. En01mudo o prazo de lnsaiç;Qo de candidaturas, a Comissão Especia l Elelmral 
deSignada pelo CMDCA efetuara, no prazo de 07 (MIB) dias. a análise da documentação 
,ex<igidei oe6te Edital, com a subsequente pwllcaçllo da releçllo dos candidatos insattos; 
9.2. A ,i'êlaçllo dos candidatos lne.critos e a documentaÇIO respectiva serão encamlnhad
ao Mlnislérlo PClblíoo pare, clêncle,, no prazo de 05 (cinoo) Clieis, ap6$ a ,Pwlicação referida 
no ltern antertor. 

10. DA IMPUGNAÇÃO M CANDIDATURAS: 
10.1. Q1,1alquer cidactaa pod.eré requefer a imp'-'9naç.Qo de candidato. no prazo de 05 
(cinoo) dias contados da publi.cação da n:ileçllo dos candidllto$ inGOritoe.. em petiçao 
devidamenkl fundamentadE11; 

1D.2. Findo o prazo mencionado no ttem supra, os candidatos impugnados serào 
nottfi,:,ados pessoalmente do teords impugnação no prazo 05 (cinco) d ias,, começsndo, e 
parttr de então, a ccrrer o praz.o da 05 (ânco) dias para apresentar sua defesa; 
10.3. A Comissão Especial Eleltora1 a.na~sarâ o teor dag Impugnações e defês.as 
apresentadas pelos candklatos, podendo solicitar a qualquer dos Interessados a juntada 
de doa.Jmentos e outras provas do alegado; 
10.4. A Comlssao Especial Eleitoral terá o prazo de 05 (dnco) dias, contados do término 
do prazo para apresent.ac;:Ao de defesa pelos candidatos impugnados. para decidir sobre a 
imp'-'9naçllo; 
10.5. CQndulda a análise das lmpugnaÇOes, a Comlss!lc> Especial Eleitoral fará publicar 
edital contendo e relaça,;, ptellmtnar dos candidatos hebllitoo.os a partielparem de> 
Proeess.o de E80oll'la em c:tata Unificada; 
10.8. As decisões da Comissao Espedal Eleítoral 001110 f1,1ndamentadas, delas devendo 
ser dada ciência aos Interessados, para fins de lnterposiçao dos recursos previstos neste
Eidital; 
10.1. DEIS deCl$0ÇS da CQm!ssao E.spe®I Eleitoral cabert> recurso à Plenária do CMDCA, 
no pra.z.o de ,05 (cinco) dias , contados da data da publicaçao do edital referido no item 
anterior 2; 
10.8. Esgotada a fase recursai, e Comissão Especial Eleitoral terá pu biicar a relaçao 
definitiva dos candidalos habilitados ao pleito, com Cópia ao Ministério Publico; 
10.9. Ocorrendo falaidade em qualquer lnlOffllaçAo ou documento ap~o, seja qual 
for o memento ern que esta for descoberta. o candid;,to ser-é exclu!do do pleito, wrn 
prejul= do encaminhamento dos fatos A autoridade competente para a.puraçA.o - e ao 
devida responsabilização legal. 

11 . DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
11.1. Cabe ao Poder Público, com a calaboração dos órgãos ele imprensa locais, dar 
ampla dil1ulgação ao Prooesso de Escolha desde o momerm> eia pub licação do presente, 
E.ditai, incluindo informaQOes quanto a.o papel do Conselho Tutelar, dia., horârio e locais de, 
votação, denlre outras informações deslinadas a assegurar a ampla participação popular 
no PleitO; 
11.2. Ê vedada a vincula.çáo polit ico-par11dárla ,das candidaturas, s&ja a través da 
indicação, no material de ptopaganda ou inS(ll'Ç(i<!:S na. mfdla, de legendas de pa.rtklos 
politicos, s imbOlos, slogans. nomes ou fotografias de pessoas que. direta ou 
[ndiretemente, denotem tal vlnculaçtlo; 
11.J . OS- candidatos poderão dar inicio lll campanha e-leitora! após a public:eção da relação 
definitiva dos candidatos h.abi litados, prevista no item 10.8 deste Edital; 
11.4. A propaga.rida eleitoral em Vias e logradouros pllblicos observarâ, per analogia, 09; 

limit.es impostos pela legislaçao eleitoral e o Código de Posturas do Municlp lo , garentíndo 
tgualdade de oondiçoes a tO<!os os candidat0$.; 
11.5 .. Os candidatos poderao promover as suas candidaluras Junto a eleltores. por melo 
de debates. enlrevistas e dis1rll:,ulção de panfletos. desde que não causem dano ou 
perhlrbem a ordem pública ou particular; 
11.11. As instituições, públlcaa 01,1 particu:lares (escolas, ctlmara de Vere.idores, radio , 
,,grejas etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão 
formaliZa.r comlite a todos aqueles que estive,em aptos a conccrret ao cargo de memcro 
do Conselheiro Tutelar: · 
11,7, Oe debetee devera.o ter regulamento próprio, a se r apresen tado peloS organrzad.ore-s. 
a tOdos os partteipantes e a Comis&ao Especial Eleitora l d8$lgnada pelo Conselno 

2 A Comtaaão ~ • deverã deftnlr a forma de apresontaçéo do rewrao. 
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente oom pelo menos 05 (cinco} dias de 
antecedência; 
11.8. Cabe à Comissão Especia 11 Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zetande> 
para que sejam propofcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas 
exposlÇ)Oe$ e respostas; 
11.9. Ê vedada a propaganda, ainda que grab.Jita, por meio dos veículos de comunicação, 
em geral (jornal, ràdio, televisão ou internet), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros. 
meios não prBVistos neste Edital; 
11.10. É dever do candidato portar'Se com urbanidade durante a campanha, eleitoral, 
sendo vedada a propaganda irreal ou 1nsidiosa ou qUB promova ataque pessoal contra 0$. 

concorrentes; 
11.1.1. Nao será permitido qualquer tipo de propaganda oo dia da eleição, em qualquer 
local pô.blioo oo aberto ao p(ibrico, sendo .qu.e a aglomeraçao de pesi,oas portando 
instrumentos de propaganda cara.deriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de 
velculos; 
11.12:. A vlOlaçao das regras de campanha Importará na ca&sação do registro da 
candidatura ou dfploma de posse do candidato responsável, após a Instauração de 
procedimento admlnlstratlvo no qual se).I garantido ao candida.to o exerclcio do 
contraditóriO e da ampla defasa. 

12. DA El.EIÇÃO 008 IIIEIIIBROS DO CONSELHO TUTELAR: 
12.1. A elelçao para os membros do Conselho Tutelar do Munldpio de Lagoa de São 
Franclsoo-PI reaJizar--s&-á no dia 06 d• Outubro d• 2.019, das 08h ·à! 17h, conformEI 
previsto no art. 139, da Lei n" 8.069/90 e Re&0fuç80 nº 152/2012, do CONANDA; 
12,2. A volaÇAo deverá ocorrer preferencialmente em umas eletrônicas cedidas l)llla 
Justiça Eleitoral, observadas as dispo&ições das resol4çoes aplicáveis 8)(1)8dldas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e.Tribunal Reglonal·Eleltoral do Estado do Piaul; · 
12,3, As céd11las para votação manual sera<> elaboradas pela Comissão Espedal Eleítoral, 
adotando panlmetros similares a06 empregados pela Justiça Eleitonil em sua confeoção; 
12,4, Nas cabines de votaça.o serão fixsdaS listas com relação de nomes, codlnomes. 
fotos e nOmero dos candidatos a membro do Conselho Tutelar; 
12.5. /Vs mesas receptoras de votos deverão lavrar ata.s segundo n'W>delo fomeddo pela 
Comissão .Especial Eleitoral, nas quais serão registradas eveMuals lntercotrênélas 
ocorridas no dia da votação, além do 1nl'.lmero de eleitores votantes em cada uma das 
umas; . 
12.8. ApóS a identificação, o eleitor assinará a listit de presença e p.rocederã a votaÇiio; · 
12.7. O eleitor que não souber ou nao puder assinar, usará a Impressão digital como 
forma de idenlificaçAo; 
12.8, O eleitor poderá votar em apenas um candidato; 
12.9. No caso de volação manual, votos em mais de um candidato ou que cortenham 
rasuras que nao permitam aferir a. vontade do eleitor serão a nulados, devendo ser 
coloeados em envelope separado, eonforme previsto no regulamenlo da eleição; 
12.1 O. Será também considerado inváido o voto: · 
a) cuja cédula oontenha mais de 01 (um) candidato assinalado; · 
b) cuja cédula nao estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 
ç) cuja cédula nllo corresponder ao modelo oficial; 
d) que tiver o sigilo violado . 
12.11. Efetuada a apuraçao, sera.o considerados eleitos os 05 (cinco} candidatos m"aiS 
votados, ressalvada a ocorrência de alguma da& vedaç,ões legais acima referidas, senda 
os demais canciidatos considerados suplentes pela ordem de votação; · · · · 
12.11. Em caso de empate na votação, ressalvada a existência de outro a1térlo previsto 

na Lei Munrc.>al local, sera C011$1dorado eleito o candldalP com [dado mais elevada. 

13. DAS veDAQÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 
13.1 .. Conforme previsto no arl 139, §3", da Lei n" 8 .069/90, é vedado ao a.ididato doar. 
oferecer, prometer ou entregar ao eleilor bom •OU vani.gert, po1111081 de qualquer na!ure:i:a, 
fnduaive bl'lndes de pequeno valor; 
13.2, é tambóm vedada a prãllce de condutas abusivas ou doslelllis que acarretem 
vantagem indevida ao candidato, como a "boca de uma· e o tr:anspone de eleitores. 
dentre oulraa previl!hB na Lei rf' 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora nlo caraclel'W!ffl 
crme eleitol'&J. Importam na violllÇllo do de\ier de idonlllldade moral que ae constitui num 
dos requlsltoselementam.s das candld.uras; 
13.3. Os candidá0a que pretloa'em qual.squor ctas condutas relacion.tes nos 11Dns 
anll!lricrea, durante e/ou depois da campanha, ,lncluBi,ie no dia da volaçAo, 18rilo· casaada 
seu msi[lltfo de candidatura ou díploma die posae, gem prejulzo da apuraçao da 
responsabilidade c:MI e rne5m.o criminal, lnciuBÍYB do terceiros que oam ele$ colabarem; 
13.4. Cabaré à Comlssao Especial Eleltoral ou, após sua dlaaoluç&o, à Plenérla da 
CMOCA. decidir pela ca&SBÇOo cio '8gl5tro da candidatura ou dfploma de posse, após a 
inslaur:açllo de procedimento adminisb'atillo no qual seja garantido ao candidato a 
eXBrácio do contradl16rto e da anpta defesa. 

14. DIWLGAÇ.ÃO DO RESULTADO FINAL: 
14 .• 1. Atl triai de todo o Prooeaeo, e Comissão Espeçjal Eleitoral encamfnharé rei.torto ao 
CMOCA, que fan!i divulgar no Diário Oficial OI/ em meio equivalente, o nome dos 05 
(cinco} can.didatoa eleitos 1para o Conselho Tutelar e seus reapeclivoa suplentee, em 
o.rdem decre110&nte de volaç8o. 

16, DA PO.SSE: . 
1,.1. A poue doe ,membros do Conaelho Tulelar aenl. concedida pelo Pl86idente do 
CMOCA local, no dia 10 de J-110 de 20.20, conforme previsto no ert 139, §2", da.Lei n" 
8.009190; . . 
111.2. Além doe 05 (cinco) cendidatoa mais votad0&, também devem tomar 1)0811e, pelo 
menos, 05 (cinco) auplentea, tam)ém obaervada a ordem de votaçao, de modo a 
~rar II contrluldade no fi.Jncionamanto do órgAo, em caso da férias, Ucançes 0IJ 
lmpedlmentoa doa titularas. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
16.1. C6p-. do presente Edital e demais atos da Comi8sao Especial a,itoral dêle 
decorrentes se.ao publicad.as, com destaque, nos Orglloe oficiais de imPren!!Õ, ·no ~ 
eletrõnioo d.a Prefeilura Municipal de Lagoa de Slo Franclsoo • PI, bem como afixada no 
mural da Prefeilura Munfdpal, da Cllmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar. 
do Conselho Munldpal dos Direitos da Criança e do Adoletrc:ente (CMOCA) e doe Centro& 
de Referência de Assi&tênci81 SQcial (CRAS), Ce.ntros de IReforêncla Especializados de 
Assl&tên<:i.a Social (CREAS), Postos de SaCrde e Esoolas da Rede P(1bllca Munic1pal, e, 

Igreja&; 
18.2. Os casos omlssCII aerto resoMdos pela Comlsdo Especial Eleltol'al, obaervadas • 
normas llégals contidas na Lai Fedéral nº 8.069190 e na Lai Municipal nº 231/2015; 
16.3. É de intellll responsablUdade dos candidatos aoompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e oomunicad0& referentes ao prooeaso de esoolha em data unlflcad, 'doe 
membros do Conselho Tutelar; 
16.A. É facUltado aos candidatos, por si ou por melo de repreaenlslles credencfadoa 
perante a Comi.ao Especial Eleltoral, acompanhar todo desenrolar do processo de 
esoolhe, incluindo as cetimõnlas de lacnição de umas, votação e apuraçao; 
16.5. Cada candic:tato pod&rá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 
(um) rep,esemante por local de votação e 01 (im) representante pani IICOfllpanhar a 
apuração dos IKllOS e etapas preliminares do certame; 
18.8. Os trab.ilhos da Comfssão Especial Efeito1t1I se encenam com o envio de relatório 
final contendo u lntercorrénclas e o resultado da votação ao CMDCA; 
18,7, O descumprmento das normas previstas neste Edital Implicará na exclusão da 
candidato ao p.rooesso de escolha. 

Publique-sei 

Lagoa de São Francisco, 25 deAbrfl de 2019. 

MARCOS ÕÍÊlOSTÃ 
Presidente do CMDCA 

ANEX001 

RESOLUÇÃO N" 01 / 2019 · CNDCA 

!Dispõe sobre os atos preparatórios, a ,rece~o 
de votos, as garantias eleltorais, a t>ta1ização, 
a divulgação e as l'\OffllaS e Prc:icedimentos 
para Mesários e Juntu Apuradoras para o 
Rrocesso de Escolha dos membros do 
Conselho Tlltfller no Munlclplo de Lagoa de 
sao Aranclsco- Plaul. 

Considenndo o disposto no art 139 da LBi nº 8.069190 (Estawto da Criança e do 
Adolescente) e na Lei Municipal nº 231 de 02 de Abril de 201~ e fundamentado na 
Resoluç.ão nº 0112019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
no uso de suas atribuições 

RESOLVE: 

capítulo 1 

DISPOSIÇÕES PREUMINARES 

Art. 1•. Serao realizadas eleições para os membros do Conselho Tutelar do Municlpio dq 
L..agoe de SIio Franâsco, Piaui, em 06 de outlbro de 2019, por 11Ufrágio universal .e vota 
direto, secreto e facultativo. 

Art. 2". Nas eleições serão utilizadas umas de lona fomeciclas pelo Tribunal Region~I 
Eleitoral, 8$ cédulas aprovadas e confecc!ona.(!as segundo as otlenta90es e deliberações 
do CMDCA, bem oomo os demais recursos, humanos e material& neces1!ários pa13 o bom 
andamento do pleito. 

Parjgrafo Onlco. As umas • demais recuraos previstos no caput deste artlg_o serão 
instalados, exolusivamente em equipamentos p &viamente designados pela Cómlssão 
Especial designada pelo CMDCA. 

Art. 3". Podem volar 011 maiores de 16 (dazesseis) an011, inscritos regularmente como 
eleitoreB do Município de Lagoa de São Francisco - PI. 

Art. 4º. Em -hipótese alguma o elerto.r poderé votar fora da regional a que pertenoe, 
devendo votar em um dos candidatos "'ljlstrados na inencionacla ~ionaL 

.Art. 5". O eleitor votará u:na única vez em 01 (um) candidato de sua regional. 
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f 1°. Terão pmll!IA!incia para votar os candidatos, o& componentes da Mesa Receptora, oa. 
Promototas Eleltoml&, oa Policiai& Mílimrec; e m..mbrQ$ da Guarda Mu'nlclpal em Aervi90. 
os eleitores maiors& de 60 (sessenta) ano&. os enfermos, o& eleitore11 com daficiAncla ou, 
com mobilidada rO(IUZida a 8$ ,mulheres gré1ridaS a lactantes,. 

§ :r. São doc1.1mon.t0'> oficial$~.,_ CO!Tll)l'Ovaçao da identidade do eleitor. 

1 • Carteira de identldllde., p_.porte ou outro documento olk:ial com foto de valOr legal 
oq1,iivalonte, lnc;:lusive Qllr1olra de ~orta proflMlorial roconheclde por lol; 

li - Cerlificado de re$@rvisla; 

nl - Caneira d& trabal'lo: 

IV - Caneõra nacional de· habllitaçAo. 

1 s•. Nao lil'llá admitida a oertldao de na.cimente ou ca,;amento como pr<>IIB de 
identidade do eleitor no momento da YOt&Çao. 

1 4º. Na cabina dá YOtaçao é vedado ao eleitor portar aparelho de lélefonla oelUlar. 
máquinas fotogréflcas , fllmàdota&, <'l(luil)amanto de radlooomunlcaÇAO, ou qualqul!lr 
lmi.lrumllnto que possa comprometer o slgUo do voto, cto,;ondo flaar retidos na Meui 
:Receptora enquanto o eleitor e811"8f' votando (1.1!1I nº 9.504187, art. 9hA, pan\grafo O:,nlco).: 

1 11•. Sérá permitido o uso de, in&tmmantoc; qua auxiliem o elaitot analfabeto a votar, ·OC 

qua • serao submetidos á decido do Pres àent da Mesa Réceptona, não sendo os 
componentes da Mese •obrigados a ft>mec6•1oa. , 

1 8'>. O ell!lllor com deflcl6ncta ou mobllid.adé reduzida, ao votar, podal"é 8Br auxiliado pot 
pessoa de sua confiança. ainda que não o ll!!nha requerido antnclpadamente à C•omissAo 
Especial. 

t 7°. O PMSídente da Ml!lsa Raoeptom de Votos, wmflcando ser impr&scindlval que o 
eleltol' com dond6ncla seja auxllado p0f' peuoa de sua oonflança para votar. e utorlz:anli o 
ingresao d8ssa segunda pessoa, com o alaitor, na cabina, podendo esta, inclui'ilw. 
escrever o nomo e/01.1 aPelldo ou o nomero do candidato. 

1 8". A pesso8 que auxiliará o elaitor cem deficiência não poderé ser o candidato, seu 
flseal ou 1m' participado da campanha do Cándídat.o . 

1 9". A 8"Slst<!lncia de outra pc,u.,. 11,0 leitor con, defid6nola de_.. ser can&lgnada em 
Blil. 

Art. 8". Os locais designado& para votaçAo e apuraçii.o dos vôtos serão pubficados no sita 
eletrónloo da Pn!m!,itura. Municlpal1 de IL.lllgoa de SlliiO Francisoc, • PI. do CMOCA e ,am 
aditais aflxac:toa em locola pílbllcos com anteol!ldAncia m.lnJma de 10 (dez) dias da data do 
peito. 

Art. 7". As umas de lona que serão utilizadas para vataçao serao de11ldamonte fechadas e 
lacradaa em cerimônia eapecfflca, no dia OS de 01.1tubro da 2019, •• 09:00h na sala da 
reuniõe& do C01'15e o Municipal doe Dlreltoe da Crianç,a e do Adole$Qeme, -,ida 
oonvidad0& todos oa in1lerell&ad0& e pessoalmente notificado o representante da 

Min iatério PO:,blico. 

f 1°. ~ urnas cio contlng6ncla tainb6m serão pn,paradas e lacradas. llil!lndo identificada& 
com o fim a que "" dmrlinam; 

t 2". Os raaea das urnas descrllas no capul e §1" deste anigo. serao a-inados por doi11; 
n-...bm& d,e Comissão Especial e pelo representa,nte do Ministério PO:,blico. 

f 3°. Anles do lavrar a ata da cerimônia, os lacres nao ulillzadlCs dewrão ser 
ac;,ondic;Í(l ..,:1()$ em "'°""'OPe la,i;:radQ .,. aa$inad0 pBb, p.--,,.,,a; aquele,; ai,sinadQa e 
nllo utilizados deverão ser dostruiclos, 

f 4". A ata referida no §3• doverâ ser assinada pelos presentes e conter, dentre OtJÚ'Olll, os 
segulntes dados: 

1 - data, horário e local de lnfclo e térm'lno das alividades; 

li - nome e qua ifica.çllo dos pres;,ntas: 

Ili - quanlidelde e ic:léntiti0$çAO da$ urnas a serem di$1nbuída$ para os locais dt!t vObíçllO, 
assim como as do contingancia . 

1 $". Cópi\l da ata será afixada no local onde se ,-I1zou o, prooedlmento, mantendo-,e 11 
original arquivada na Secretaria Executiva do CMDCA. 

1 8". Na hipótl!lse de....- conslalado problema em, uma ou m is ..nas anlfls do inicio da 
votaçllo, o P,-idenm da Mto!!a Rea,ptore, na pre,;ier>ça dOr;i fiaQlir;i, pôda~ demnniner a 
substltulçllo por outra de contingência. 

Art. 8". As céduh:,s ele orais Oficiais serão "confeOQÍOnedas oonfomie mC)dalO aptovedo 
pelo CMDCA e Impressas por empresa especializada. 

Parágrafo Único. Na hil)óte,;e de o n~o de cédulas eleitorais Oficiais impres..a!II 
dlstribuldas nas ~gi0nals. não atender ao nOmero da eleitores. se.ao utmzadas ~ulas 
ram.&nejãd&s entra as Rl!IQionais, oom o devido ~i!Jln:l .,m ata. 

Capitulo li 

DA COMISSÃO ESPECIAL DO PiROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 9". Em preparaçao aos trabalhas no dia da elelçao, competa à Comlssao Especial do 
PtoOl!IISSO de Escolha. designada pt!llo CMDCA, &am prejufw de outras providAnéias: 

1 - a esc10lha dos locais de votaçllo e ap168çllo, observando, em quallqu r cas.o, a 
tacilldadl!I de aot11S50 ê populaçll.O e 85 OOndiÇõeS de aOl!l&stbi idadio!I de l!IIBitofl!I& éOfl'I 
defici6nci11., Idosos e que possuam dificuldade de locomoção; 

li - a rea6zaçllo de niunlllo destinada a. informar aos candidatos., fsscals e demaí:!11 
participantes sobre as condutas "8dadas durante a campanha e no dia da volaçllo, cem a 
alaboraçao da um termo de compromisso de que serão observadas as .nomias 
respectivas, a ser assinado pelos candidatos; 

Ili • a raalizeçao de uma ou mais audiências pObllcas, para que os candidatos e~onl'lam 
su• propostas à população. a8"gurando a isonomia entnt os mesmos: 

IV - a ampla divulgação da elaiçao Junto Ili população, assim corno doa locais e horário de 
lnlcio e término votação, tanto por melo dos órgãos o õclaís, quant0 por meio de cartazes~ 
chamadas em programas de rádio. etc.; 

V - a ampla diwlgaçAo do local e horários em que receberá denônclas acerca de 
irregularidades na p~anda; 

VI • prollidanclar a confecçllo das cédulas eleitora·$, oonforme modelo prvvlamenlo 
aprovado, criando mecanism0$ de segurança que impeçam a duplicaçao daquelas por 
ten::eíros., de modo a evitar fraudes; 

·v11 - pr0111danciar a selaçllo a adequada capacltaçao dos mesàrios. secratárlos de mesa. 
860l'Utinadote8 e demaia servidores designodos para atuar no dia da eleiçll(>; 

VIII • providenciar apoi0 junto - Orgllos de 11egurança plibHça, mediante contato pre,,Jo 
Junto aos oomandos da, Policia Milí1ar e Guwda Municipal, para garantir a segurança dOlil 
locais de votaçao e apuraça,o ele '1/0tos, além ele 00i1:>ír posei~e ab= e/ou tumult0$ 
(com o fomec:imento, a0$ lnlellrantes da proprla Comiseêo, Pre$lclen1es ele Me!MI e 
Ministério PtlbMco, dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de serviço 
no dra da vataçê.o): 

IX - o transporte seguro das cédulas a umas eleitorais até os locais da votaçao e onde 
ocorrerá a apuração dos votos, de11Bndo prever, com a antecedência devida, a forma 
corno lato ocorrerá: 

X - a de\ljda orgonlzaçao dos locais de votaçao, com a colocaç&o das umas e cabines do 
votação am locals adequados, fornecimento de canetas de cor ,padrão (e diferenciada) 
para as cabines de votaçAo, mesas receptoras a apuradoras, cartazes contendo 
Orientação• aos eleitores, a~mentaçê.o para os mesários etc.; · 

XI - o fornacimento de veículo e motorista para os membros da Comissão Especia l e 
rep-n!ar1te do Ministério Público, para que pOSllam acompanhar da parto a votação• a 
realiur o trabaJio de f!ecaliz.açllo, efetuando as diligências neoeHárias para aferir 
poss,veis inegu ridades; 

XII • a confecção. juntamente com as cédulas para vótação manual, de orachills,ou outras 
formas de identifioaçllo dos masãrios, secnitilrlos.- auxlliares. escrutinodores, membros da 
própf'ia Cornl$5llo Eepecial (alêm de outros servidoras que atuarão, ém c:arater •oflcial, ,no 
prooes.so de esçolha), assim oomo dos fiscais indicados pelo$ aindidatos, &eguinda 
modelo padrao pAtviamente aprovado, que deverlllo ser a todos dlstribl.aldos com a 
antaoedllncie devida: 

XIII - a dellnlçao do nomero méXlmo de fiscaiS clQ& candidatos que poclerao 'açompanhar 
os trabalhos de votaçllo e apuraçllo, como forma de evitar aglomeração, oom a pr&111$llo 
de que, em 86ndo neoeasãrio, hll\lerã "rodizior entre oe mesrnos; 

XIV• a designação de sel'Viclorea para atuar nos locais de votaçtlo e apuração, orientando 
eleitOfes e preetando aP<)!o aclmlnletmtivo aos rnee.ér!Oe, es.auunadoree. e à próp a 
ComfMiloo Espe(::lal. 

§ 1•. Para o adequadO aesempenho de suas atribuições a Comi~o E.speeial reoeberá 
asse550ramMt0 lécnioo, dantre outro<S, Pela Procuradoria do Municlpio ou 6tyao 
equl11a1ente CQm conhedmen10 em matéria de Direito: 

§ 2°. N0 dia da votaçao, a Comissão Espé(;ial permanéOerá em réQ lme de plaotllo, que 
,;omente ,;e 0,11<:;err.íra apôs a apur.íçã.o dos votos ., prodamaçao do re..uUado do 
prooesso de e$()(1iha; 

§ 3". Para facilitar o acionamonto dos mombros da Comissão Especial, seus telefooes de 
contato scrao fornecidos aos inlcgrantcs das Mesas Receptoras e Juntas Apuradoras, 
assim como ao ,representante do Mini&lério POblioo. 

Art. 10. A Comissao 11:spéclal enviará ao PresJdenta de cada ,Mesa Roceptore d0 Votos, 
no c:rue couber. o seouinte ma~riat. 

1- uma (s) lacrada (st 

li - lista C)l)ntendo o nomê êlou apelido e o número dos candidatos h!lbil' adas, a qual 
estará dlsponlvcl n011 recintos da& $eÇ,ÕCS eleitor.ais; · 

Ili • caoemo$ de votaçao d.os eloltores dia Scçao: 

IV - cabina do votaçllo sem aluaao a entidades extemas; 

V • c.'.ldulas eleitorais; 

V - formulérlos "Ata da Mesa Rece~ora de Votos", conforme modelo fomecido pela 
Comissão E6pecia l; 

VI • almofada para carimbo, visando à coleta da lmprcssao digital do eleitor quo n"80 r;aiba 
ou não possa assinar. 

VII - senhas para serem distri buldas aos eleitores após as 17:00 horas; 

VIII - canams a11,lerogré.fIcas nas oores azul e/ou preta e papé s neoossérios aos trabalhos; 

IX - en~alopes para acondicionar os documen.tos rala.ti11os â Mesa; e, 

X - lacre para a fenda da uma de lona, a ser COiocado após a votação. 

Par,gnifo Único. O material de que trata este artigo deverá sar entregue ao Presidente 
da Mesa Reoaptora, medlar1te protocOlo, acompanhado da relaça.o, na qual o destinatário 
declarará o que e como mcobeu, apondo sua assinatura (Código Eleltoral, art. 133, § 1°). 

Art. 11. bdas as decisões da Comlssa.o Especia l serã0 Imediatamente comuníoadas ao 
Mlnlstôrlo F>CibUc0. 

Capltulo llll 

DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

Art. 12. A cada seçao Elettoral corresponderá uma Mêsa Receptora dê Vo1011, sa1110 na 
hipótese de ill)Mgaçao ~ &eÇõé$, 
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PREFBT\JRA IIIUNICPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO . PI 
CONSELHO IIIUNICIPAL 008 DIREITOS DA CRIANÇA E DO AOOLESC'ENITI: - CMDCA 

P a r•gn,fo Único. A Comi$$.Qo do Prooe,,,:,o de EsColha,, e qualquer tempo, pçdefá 
determinar ·a ag,egação de Seções 'Eleitorais visando é racionalização dos trabalhos 
eleitorais, de,,.de que não Importe ,qualquer prejulzo é votação. 

Art. 13. Const[tulrâo as Mesas Roceptoms de votos um Presidente, um Mesário e um 
Secretério e um Suplente, nomeados e convoca.do& pála Comisdo speclal . 

§ 1•. 'Em cumprimento às Re$Oluções do CMDCA ,;ob n(Jmerns 01/2019 e 0212019. serão 
designados mesários suplentes da ordem de 10% (de,: por cento) da mlmem total , pata 
eventuais subS,litulçõe,i , 

§ 2•. Ê facultada à Com.lssao 'Especial a dlspensa do Sup:lente nas Mesas Recepto,ras de 
Vo!Olt;, bêm como a reduçAo dO nomero de membrOS du aludidas Meus, para no 
mínimo, 02 (dois) membros. 

§ 3•. Nao podorllõ ser nomeados paro compor as Mesaa Receptores de Votos, 

1 - os cand dato,; e aet$ parenlêS, con&anguír'léos ou anns, até o hlrcelro grau, Inclusive, 

li • o cõnjuge ou o (a) companheiro (a) do candldalo; 

Ili - a.s pessoos que notoriamente es~]am fazendo campanha para um dos ·candidatos. 
concommws ao pleito; 

IV - oa e léitoru menores de 18 (dazoito) anos. 

§ 1°. Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos ..-ridos nos. 
Incisos I a IV de:, §3º deste artigo lncorrer(lo ..,,_tarao suj,eilc:,tr. e sanç,oos da ordem dvil & 
administrativa, tncluslve na forma prevista pela l.e l n" 8.429/92, 

§ 2". O 81eitor dev&â a.pmsêntar ao Presidente da Mosa Receptora de Votos, o titulo de, 
ele itor a a carteira da identidade ou oul!lo documento oficial com fotografl • 

§ :l•. Eldstin.do dWlda quanto à Identidade do éléltor, o Presidente da mesa deverá. 
questlond'-lo sobre os dados constantes no título de eleitor ou no documento de, 
identiflcaçao, confront ndo a assinalUra do documento de ldontldade com aquela feito. 
p8lo 81,eltor, na sue presença, e mencionando na ele e dúvida suscitada: 

§ 4". A lmpugnaçao d Identidade do elei tor, fo,rmulad por membros da mesa, ou fiscais , 
candidatos, MlnlsM!io PObflco ou qualquer eleitor. sel'Ã apresentada vemaJ:monte ou por 
esolilo. antes de ser o mesmo admitido a votar; 

§ 15•. Con:sl3rá na olá as lmpugnliÇõéS e o nLlmoro dó votos lmpug,,ados; 

§ 6". Nas Mesas Receptora.s de Votos será permlllda e fiosCBlizaçao de votaÇêo. a, 
formulaçllo de protestos, impugnações, Inclusive quanto à Identidade do eleitor, d8"endo 
ser registrado em ala. 

Aot 14. A,pôs a a,presentaçllo do leltor para votar, o mesàrlc:> devera certif"1CSr se o nom,. 
do eleUor consta na lisiagem fornecida pelo Tribunal Re9ion11I Eleitoral . 

A rt. 16. Após a habitltaçllo do eleitor para votar. o mesmo será encaminhado cab na de, 

votação, devendo o m8Sàrio colher sua assinatura no caderno de votação. 

Art. 16. Fica assegurw:io o sigilo do voto mediante; 

1 - o isolamento do e eitor, apenas pal'\ll efeito de escolha dos candidatos; 

U. a impossibilldade de ser acompanhado, por qu;,lquer pessoa à cabina eleitor11 I, salvo 
as hipóteses p'revistas nos parágrafos 5" a 8" do art. 5°, desta Re,,oluçlio. 

Par.grafo Único. Os votoe: serSo efeWl;ldos atral/6s da cédu la eleitoral, onde o eleitor 
colocará o nílmero e/ou nome e/ou apelldo do C$ndldalo. 

Capitulo IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA 

Art. 17., Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos.: 

1 - 1'808b8r o materia l de votação, comaspoodente a :wa mesa reoe'ptora de votos da 
ComiS$ão E$pecial; 

li - comparecer no local de votaçao, juntamenté com o$ demais memDros da Mesa 
Reo,:,piora d$ Voto", até as 07 :00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação do 
foca.l, ln51alando as cabinas, conf<!lrindo e organizando o material dt!> vot;,ção; 

m • estar presente no $tO de 1;1bertl.lra e de encer ramento da ele·ição, salvo força maior, 
co.munlcando o impedimenlo é Comissão, Especial. pefo menos vinte e quatro horas antas. 
da abertura dos lrabalhos, ou imE>di;,t.,niente, se o Impedimento se der dentro de55e, 
pra,:o ou no curso de elelçao; 

IV • afixar as listas dos candiclatos próximo a cabina de vot.iça.o; 

v - pro11 dendar almofad11 com tinta para 05 analfabetos e 0& que nao puderem assiJ>;,r, 
exercerem o Mu direito ao voto, 

VI - $Ub$tltulr umas e manejar cédulas e'leltorals, caso seja neoesst,rio; 

VII - autorizar os el8itores a volar: 

vm • lnk>rma,r à Comlssao Especial, os fatos que Impeçam ou dif,cu em o inicio do 
,prooeisso dé votação; 

IX - resolver imed!atamente todatr. as dificuldades ou dOvidas que Oç(JrT8rem; 

X • manter a ol'dem,, para o que pOderá acionar a Policia Militar ou Guard;, Municipal; 

XI - consultar a Comlssao 'Especial e o Ministério PClbl"oo $0bré ocort&nclas cujas 
soluções deles dependerem; 

XII - t&oeber as lmpugnaçees dos fiscais dos cend ldatos, consignando-as em ata: 

XIII - flllcallzar a dlstr1bulçao d85 sen hae:; 

XIV - ze!Br pel& preserv..çao dus urnas, da cubin& de vo!Elç~ e d& fista contendo os 
nomes e/ou apelidos e os ,números do& candidatos, dispon,vel no recinto da Seçllo; 

XV - verfficur as credenciais doe representuntes e/cu fiscula dos candidatos; 

XVI • coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, no intuito de organ~ o 
processo de el lção; 

XV II • deelarar enoermda a, votaçao às 17:00 horas e delem,inar o responsável 
encarr89ado da ,d isti1buiÇ$0 de senhas numeradas <1D6 eleitores pres.ontes, reoolhendo 
seus títulos de eleitor; 

XVII • vedar a fenda da uma de lona com o l&u e E>proprili>do, rUbric,:.do por ele e pelo, 
Secretário o, faculh •tivamente,, pelos fi:1cais do& C<lndldat()I$ e (IO representante do, 
Mihístér'iO P,úb~co; 

XIX- re,colher todo o material de vateçao e entmgá-lo mediante recíbo em 02 (duas) vias , 
com ,. lndlcaç~ de hor;, à Comlss!IO speclal e/ou representante indicedo por e la, que 
por sua vc,: entregara o material no local designado para esQn.,tlnlo , para a contagem final 
dos votos , logo ,opós o encerr;,mento da elelçllo. 

A.rt. 18 . Compete ao Secretãrio; 

1 . elaborar a Bla da eleiçao, onde con5l<1r!io as impugnações. os incidentes ocorridos n1;1 
rur!IO de votação e o n(lme ro de eleitores votantes: 

li - distribuir aos eleitores, as 11,00 horas. as senhas c1e entreda, previamente rubricadaa 
ou carimbadas, seg1Jndo a ordem numérica: 

Ili - cumprir as demais obtlgaçOes que lhe for a.trlbuld& 

Parágrafo Ú nico. A ata deverá ser assinada pelo Seaetário, Presidenta e Mesário, além 
dos fiScai5 presente5. 

Art. 19. Compete aos Mesários; 

1 .• identificar o eloitor e entregar o com provente de wta,ç.110; 

li - substituir o Presidente, de modo que haj;i, sempre quem responda pessoalmente pela 
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ala da eleição. 

Parágrafo Único. Não compareaindo o Presidente até as 07h30mln, assumirá a 
Presidênela, o Mesérlo e , na sua falta ou impedimento, o Secrelârio ou um dos Suplentes 
indlcados pelO Coordenador oc:al. 

A rt. 20. Compete eos componentes das Mesas Receptoras : 

1 • cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Espec· 

li - registrar a lmpugn.,~ dos vol0$ (lpr&..ent(ldos pelos fiscaiilo na ata e prooeder a 
oolheita do voto em separado; 

Ili • verificar a um a de lona e o material necessllrio para a votaçAo, antes do inicio da 

eleição e , em caso de Irregularidade, comunicar a.o Mlnistérlo Públlco e ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, tomando as prollldêncías 
cablvels; 

IV •cumpriras demais obrigações que lhes forem atribuldas. 

Cap itulo V 

D A VOTAÇÃO 

Art. 21. O pl'OC8$SO de escolha seré fiscalizado pelo Mlnmlérlo Público, pela Comlssão
Espccla1 e pelo Conselho Munld pal dos Dlreitos da Criança e do Adolescente• CMDCA. 

§ 1°. Pod,erao permaJ>erer nas seções de voiaça.o, no máximo, 07 (sete) pessoas, entre, 
eles, o candidato ou seu fiscal/representante, membros do Conselho Municipal do$. 
Direilos da Criança e do Adolescente • CMDCA, representante do Minislério Público, além 
dos membros da Mesa Receptora. 

§ 2". O candidato ou pes.soa por ele designad& a repr-tá-alo, que por qualquer ação 0<1 

omisaao venha a tumúltuar ou preJudica.r o bom andamento dos trabalhos, será convidado 
pelo Pte$idente da Mesa Reoeplora de Voto,;. a se réti.rar do ocal, sem prejUl;ro da 
posterior aplicação de outras sanções decorrenl8$ de tal conduta. 

Art. 22, serao oõservados na votação os seguintes procedimentos: 

1 • o eleitor, ao apresentaN1e na Seção e antes de adentrar o recinto da Mesa Receptora 
de Voto.s, deverã postar em fila; 

li • admltldo a adentrar, o eleitor apresentara seu doc:umento de identifi.caçll.o com fOto à 
Mesa Receptora de Votos , o qual poderá ser ex:aminado pelos fiscais dos candidatos ou 
pero representante do MiniStério Público; 

Ili - o co-nponente da Me$a locall·zarâ o cada$11'0 de eleitores da uma e no cademo de 
volaçao o nome do eleilor e o confronlar.l. com o nome constante no documento de 
identlfic:açllo: 

IV - nao havendo dwida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a apor su11 
assinatura ou iml)TéSS!IO digital no caderno de votação; 

V• idern~icado, o eleitor ser.\ instn.ddo sobre a forma de dobra r a cédulE> após a ano1Bçã1;1 
do voto, oem corno a maneirE> ôe 0010~..ias na uma de IOna; 

VI • entrega da cédula aberta ;i,o ~leitor; 

V II - o e leltOr seré convidado a ae dtnglr 11, cabina pal'8 eacmver o nome &!ou apeUdO e/ou 
nOmero do candidiilo de sua pre ferência é Clobr;,r a CédUla; 

VIII • ao sair da cabina, o eleitor deposltará a oé<lu la na u rna <le !OM, fazenCIO-O, de 
m!lrn: ira 8 mos.trar a ~rte rubricada ao mllosérlo e aos fiscal& do$ CBndidatos. para que 
verifiquem . sem nela tocar. M n&o foJ substitui da: 

IX - se a cédula nao for a mesma, o eleitor será convtdado a voltar á cabina e a tra>:er o 
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PREFBTIJRA IIUNICPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO. PI 

CONSELHO MUNICIPAL D08 DIREITOS DA CRIANÇA E DO AOOLESCENTE - CMDCA 

seu voto na cédula que recebeu; 

X· caso o eleitor não Queira retornar à cabine, sel'i!i anolada na ata a ooorréncia, ficando 
o eleitor retido pela Meu Rea,ptora (le Voto., com lmod~to acionamento da Comisaár;, 
Espeóal e diO Mini&téf1o Pllbllco; 

XI - se o elei!J:N', ao receber a cédula, ou ijurante o 11to <le voll!lr. vel'fflClllr que se acha 
rasura(la ou do algum modo viciada, ou se e'lo, por imprudência, imprevidência ou 
ignorêncla. a ínutlllza.r, e&tragar ou a,S4inalar erradamenl8, poderá pedir outra ao mesário,. 
re&litulnclo-lhe a primeira. que aeni, imediatamente lnull(lzada à vista doa pMsent.ea e sen,, 
quebra (lo algllo (lo que o elflitQr nele! h~a Indicado; 

XII • após o depõsitô dll cédula na uma de lona, o mesérlo dlWOIVGr& o documento de 
Identificação ao, eleitor. 

PaNgrafo Único. Cago nece&Mria a lnutl~ção de CédulM de vo1açao POI' en-o cio 
eloitor que solicitar nova cédula, o falo devera aer regl8b'ado &&Sã fato, oom o 
rêCOlhimento e armazenamento da oé(lulár inutili2ada em sepa.rado, nela grifando a 
exp.-o "INUTILJIZADO" ou similar. 

Arl:. 23. Aa aaalnatu ras dos eleitores &etãO recolhidas not- ca(léfl'IQs de vota9llo, os qullls. 
Juntamente CQm o relatOrlo linalla1a da ateiç!lo e o matari'al reslante mrAo ent,egues na 
local doeigna<lo para apu111.çao. 

f 1 º. O ln!ln&PQ.te dOs documentos do proccNO do escolha será pro\lldonciado pela 
Comluao Especial ou pessoa ®e esta designar para eate fim: 

12ª. Cabe 6 Coml886o Especial garanllr a &ãgufl!l.nça dos enC111rregados do tranapcrtG daa 
urna:,. até o local' de apuraçao. . , _ 

Capitulo VI 

DAAPURAÇÃO 

Art.. 24. A flPUtaçAo dos VQ'IQ• QCQrr8ré fmedla1Bmento apóG o recebimento dea urnas no 
local designado para escrutínio, observados no que couber, O& proçediry,entys pre-tos 
nos arllgog 159 a 187 do Cõdlgo Eleitoral e o diaposto nesta Resoluç!lo. · 

f 1•. ,A apuraçao sen!i leilll por melo d.e uma Junta Apuradora oontendo; 01 (um), 
repreac,ntante diO Mlnis,térlô Públioo, 01 (um) rep-tanll!l dlo Policia Mllitar/Clvll ou 
Guarda Municipal,, 03 (lrêa) representanwa do CMDCA e os membro• da Comisaao, 
Eapeclal; · 

t 2". A Junta. .Al)ura(lora farà a contagem doa votos nl.ffla sala reRérVa<la. na Sede do 
Munidpio pr6-lacionada pel Comi-o Espàci,,J; 

1 3". No CUrM> do• trabalho&, todo& oe membr'OG daa Juntas Apuradoras e reapeetivo11; 
auxllfares poderão por1ar e utilaar caneta ederogniilca de cor azul e/ou preta; 

f 4°. O rep-ntante do Mlnl&lerio PfJblioC> serà notfflicado para partl~r do ato de que 
- o ,;,;,p,,,t " 011, c:an<lioatoa e mua fll!Cala credenciado• ael'Ao comoeado& POra 
acornpa.nhar os prooedtmento11 rélativoa Ili apuraçlo; 

§ 6°. A!l. Juntas de Apumçao proô&dflrão da seguinte forma: 

1 - receberão os dOcurnenlos da votação, exam inando sua idoneida<Se e ,regularidade, 
lndusl'lle quanto oo funcion mento normal d Seçao; 

li • rcc:abólrao as umas a provldenolarão a abertura <1as mesmas: 

Ili - reo6<:J1Verão Iodas as Impugnações e lncirJentas verfficados durante os trabalhos de, 
apurayao; 

IV - registrara.o todos os proccdírnentos e ocorrências em att,, especlfic;a pera tal. 

Art. Z5. Setao considietadas 1/élidaS as cédulas que corresponderem ao modelo ollc[al. 
oonforme estebelecido no C8Put do a rt. 9" de1!ta ReSOlução. 

f 1 •. Serão nulos para todos os efeitos, os votos: 

1 - que CQnlivet'9m o número t,/OU nome e/ou apelldO dá candidatos IMxls1ent= na 
regional: 

li • dados a candidatos lneleglv;i;is ou nao regisltados p ra concorrer ao plelto eleltoral; 

UI • das cédulas que nao estiverem deVida.mente ru'brlcadas, na forma, prev,ate na 
prcsenlc Resolução; 

IV • qu tornem duvtctosa a vontade do etc'lto,; 

V • das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham c:aracreres eslranhos ao Idioma Pátrio: 

VI • da& cédulas quo contenham ra&uras quo impeçam o reconhedmenlo do mlmero e/ou 
nome ,a/ou apelide do candidato; 

VII - da& cédulas que conmnham mais de um nome dO candidato à Glclça:o. 

§ 2". Em caso d dúvida quanto à va lidad do, voto, devará s r tmcdialamcntc acionada a 
Comiss~o Especial e nolificado o rel)rasentante do Mtni,;tário Púbíico. 

Ar1. 2.6. A apuração dos votos 000f1"erá num tocai único, espe,;ialmanle designado para 
tal, da seguinte maneira: 

1 - retirando-se o lacre das urnas , na presença dos candidatos ou seus fiscais, da 
Minrst6rio Pllblico e dos d<:tl'la,s e$Cl'Utfnad0tes; 

li - contar as c6dula& dapos.iladaa na uma ; 

Ili - desdobrar Blàl oédutas, uma <le Ct'lde vez, numerendo-e11 !JeqUBncialmento; 

IV - ter os votos a apor. n:Bis cé:clulas1 as expressões 11em br9oco"' ou 11nuio' .. se for o caso. 
col endo-M a rubrica do Secretá.rio; 

V - ~eencllar no mapa da apuraÇl!o o nlêlrnero da votos recebidos ~lo candidato e/ou 
d igitar no !llstema de apura.ção o número é/ou nome etou apelido do candidato: 

VI • apôs conferênda , gravar a midla oom os dados da votação da seção es.pecffioe. . 

§ · 1º. As ocorréncias relativas és cédulas somente poderão ser suscitadas, nessa 
oportunidade: 

§ 2". Os membroe. da Ju.nla Apuradora ê SêUS au:l!i liares somente des<lobreirllo a cédulei 
seguinte após a confirmaçao do registro da o!:dula antarior na uma; 

§ 3°. Os eventu,ds erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto nao tor comandada 
a confirmação final do conteúdo da cédula. 

Art. 71. Var!flcada a ntlo correspondência ontre o nCmero sequencial da cédula em 
apuração e o apresentado pela um a. deverão os esorutinadores: 

1 - emitir o espelho parcial <le cé<lulas; 

1 • comparar o conteúdo das cé<lutas com o do espalho parcial. a partJr da íiltirmt cêdula 
até o momento em que se iniciou a incoincldêncta; 

Ili • comandar a êxdusll.o dos dad,os referentes é,s cédulas lncolnciclentas e retomar a 
apuração. 

Pará11 111fo Único. Havêndo motivo Justlflcac!o, a critério da Junta Apuradora , a apuraç:io 
poderá ser reiniciada,. apa9ando•Sê todos os dados da Seção até entao regis,trados. 

Art. 28 .. A incoincidéncia entre o número de 11otan t0s 0 o de c:ódulas apura<las n.ao 
const'rtuirá molivO de nulida<le da votaçao, desde que nao resulta da frauda oomprovada 
(Código Eleitoral, art 166, §1°) . 

§ 1•. Se os membros da Juolll Apurad.ora entenderem Q\Jê a lncoiocidência resul!a de 
lra,uda, sará imediatamente aciooada a Comissao Espedal e notlfíçado o repres;i;ntame 
do M,nlstérlo PClblico; 

§ 2". Caso a Comlssãô Especial entenda necessário anular a volaçQo de uma 
determinada uma, determinará sua apuraçAo em separado e recorrerá de ofloio para a 
ptenêria do CMDCA. 

Art. 29. Conciulda a oontag1m1 de votos, os membros da Junta Apuradora pr'O'.'idenciarll.o 
a emissão do bolêtim de urna em 03 (três) v,as. 

§ 1°. Os l'.IOlelins da uma serao assinados pafos 03 (três) membros da Junta Apuradora a 
pe10$ 02 (dois) ;;i,uxiliares e, oo prnsa111tês, pelos fiscais <los candidalos ê pek> 
repre,;entante do Mlni!iitérlo Públioo. 

§ 2". Apenas os boletins de uma podera,o s«Vit c:omo prova posterior perante o CM.OCA 

Art. 30. O encerramento da apuração da uma Seça,o oonsistirá na 1m1is$âo do bolatm de, 
uma com os resultados. 

Art. 31. Condoida a apuração de uma uma e antes da se passar à subsequente, a.Si 
oédolas sertlo ,recolhidas em envelope especial, o qual será lechaoo e lacrado, ,a$$ll'I'\ 
permanecendo até 10 de Janefro de 2016, salvo se nouver pedido de recontagem 0\1 

recurso quanto ao seu conte<ldo, 

Art. 3Z. Apuradas todeis as umas, a Comiasao Especl'al reoeberá o resulta<lo dá$ 
pl&nilhas d& apuração e , nao haven<lo impugnações ou recursos. fará a totalização dos 
votos por candidato, lavrando a ala respectiva. 

Ar!. 33. Resolvidas as imp,..gnélçõe$ apresentadas durante ei v,olélção, a Comis.são 
Especial diwlgará o r(!$Uitado <le ewição e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMOCA, p((!Clamará o resu tado aa a feição, que será posieri0rTTient.e 
publicado noe, órgão$ oficiais, 

Art. 34. Ap6s a proclamação do resultado os candldatos pOde~o apresentar 
impugnações, que serão dacldldas pala Comissa.o speclal, apôs ouvida do Ministério 
Púbfco. 

P•rávrafo Únk:o. Cat:>erâ recurso, da decisão <la Comlssao Especial ao Conselho
Munldpal do& Dlmil.os da Criança e <lo Ado :scente - CMDCA. imediatamente após a, 
decisâo, 

Art. 35. Os pedidos de impugnélção referentes ao resultado geral <la eleição ou faca, 
propag,anda írregular de candidatos, deverão ooorrer no praro mlloximo dê 02 (dola) dlas 
eip6s a publicaçao ollclal do resu ltado, devendo o Con$61ho Municipal dos Diraltos da 
Criança e do Adolesoente CMDCA decidir. em reunláo extraordinária espec181menl:ê 
designada para este fim, no prazo máximo d8 05 (cinco) d ias. 

Pa.rltgra.fo único. A deciaao do CMDCA sará precedida de pareoar da Procuradoria 
J urídica do Muniefpio, oom nolillcação pmisoal do Mini.síério POclico. 

Art. 36. A pendência do Julgamento de Jecursos n o imi,ede a d lvulga,çao do rasúHado da 
1101açao. que deverá. no entanto, conter a ressalva quanto à posslbll dada de alteração, 

Art. 37. Uma vaz ju lgaclos os recursos, cabe ao CMDCA dar ampla pub icidade ao 
resUllad.o final da eleiçao, sem prejuízo da retific.>yã,O da$ public.>ÇÕBS anterlonnente 
efel,uadas, caso necessário. 

Capi tulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38. Em caw de 1m1pale na vo1ação de candida!os e d e suplentes de uma mesma 
Regional, será considerado eleito o candldalo mais Idoso (Código Eleitoral, ar1. 111). 

Art. 39. Serão cons,lderados supte,ntes dos candidatos eleitos todos os demais candidatos 
pertenoanles é meama regional que não forem elel~s. na oroem deaesoente de votaçQo. 

Art. 40. Ao final <los. lrabalhos, a Juntél de Apuração e seus auxil res preenchenl,o 0:1 
relatórios por regiona! (mapas da apuração) conforme modelo !ome<:ido pato CMDCA, em 
duas vias, as quais serão assinadas e rubncadas por todos ós componentes da referida 
Juntél, fiscais dos candidatos que esdverem presentes e pelo repree.entante do Mlnistérlc 
POblico, dos quaís constarão, pelo menos, os seguintes <lado$ (analogia ao disposto nc 
art. 186, §1° do C6dlgo Eleitoral); 

1 - o niJmero de votos apurados diretamente pelas urnas; 
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li - as umas anuladas e as não apuradas, os motivos e o número de voto,s anulados 01J 

nao apurados; 

Ili - a votação dos candidatos por regional, na oroem da votação recebida; 

IV • as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração e como foram resolvidas, 
assim como os reCJJJSOS ,que tenham sido interpostos .. 

Art 41 . Todos oo casos omissos serao resoMdos pela Comissão Especial, com oonsulta 
à Procuradoria do Município e notificação pessoal do Ministério Público. 

lagoa de São Francisco - Pia ui, 25 de Abril d.e 2019. 

Marcos Daniel ê 
(Presidente do CMDCA) 

ANEXO02 

RESOLUÇÃO n" 02/2019 • CMDCA 

Dispõe sobre as condutas vedadas aos (às) 
candidatos (as) e respectivos (as) fiscais 
durante o Processo de Escolha dos Membros 
do Conselho utelar e sobre o procedimento de 
sua apuração. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CMDCA) do Munidplo de Lagoa de São Francisco - PI, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 231 de 02 de Abril de 2015, bem como pelo art 139 L.ei 
Federal n• 8.069/90 (Estatuto da-Criança e do Adolescente) e pelo art. 7", da Resoluçãc 
CONANDA nº 170114, q e lhe conferem a presidêncía do Processo de ESCOiha dos 
Membros do Con.selho Tutelar e, 

CONSIDERANDO que o art. 7°, §1º, letra 'e", da Resolução CONANDA n• 170/14. 
dispõe que é Comissao Eleiloral do CMDCA cabe definir as condutas permil das e 
vedadas aos (às) candidatos (as) a membros do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 11, §6•, incisos Ili e IX, da Resolução 
CONANDA n• 170/14, aponla também ser atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA. 
analisar e decidir, em !)limeira instância administrativa, os pedidos de impugnaçã.o ei 

outros incidentes ocorridos no dia da votaçao, bem como resolver os casos omissos, 

RESOLVE: 

ART. 1° • A campanha dos (as) cand"datos (as) a membros do Conselho Tutelar é, 
permitida somente após a publfcação da lista final dos (as) candidatos (as) habílitados 
(as) no Processo de E.scolha e será encerrada a meia noite da véspera do dia da votaçao. 

ART. Z' - Serão consideradas ocmdutas vedadas aos (és) candidatos (as) devidamente 
habilitados ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tute1ar de 2019 e aos. 
seus Pfepo&tos: 

DA ~ROPAGAN'DA 

a,) Oferecer, prometer ou · solicitar dinheim, dâdiva, rifa, sorte·o ou vantagem de 
qualquer natureza; 

b,) Perturbar o sossego público, com algaza"a ou abusos de instrumentos sonor0$ Oll 
sinais acústicos; 

ç,) Fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto, que pessoa nexperiente ou 
rústica possa confoodir com moeda; 

d.) Prejudicar a higiene e a estética uibana ou desrespeitar pooturas muniápais ou que, 
impliquem qualquer restrição de direito: 

~.) Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como ôi:gAos ou entidades que 
exerçam auto.ridade p0blica; 

f.) Fazer p rõpaganda de qualquer natureza, que for veicu lada por meio de picl'laçllo . 
ln$criçao a tinia , fixaçao de pa<:<1s, estandartes, faixas e assemel ados, nos bens 
cujo U$o dependa de cessa.o ou permissão do Poder Pllblic-0, ou que a ele pertençam, 
e nos de uso comum (cinema, d ubes, lojas, centros C-Omercials, templos, ginásios, 
estádios , ainda que de proprledaele privada) , inclusive post~ de iluminação pública e 
slna1aaçao de tráfego, viadutos , passarelas, pontes, ,paradas de Oníbus e outros 
equipamentos urbanos; 

ç.) Colocar propaganda de qualquer natureza em áivor8$ e nos Jardrns ,localiia.d0$ em 
áreas p úblicas , bem como em muros, cercas e tapumes d illi$órios, mesmo que n!lo 
lhes causem dano; 

b..) Fanar prõp.iganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsével e 
candidatos (as) à imediata retirada da propaganda Irregular. 

DA CAMPANHA PARA ESCOI.HA 

a) Confeccionar. utilizar ou dl$trlbulr por oor:hltê , candidato (a) ou oom a sua autorizaçao, 
camisetas, chaveiros. bonés, canetas, blindes, oestas !)tisicas ou quaí8(1uer outros bens 
ou rniateriais que possam proporçionar vantagf.lm ao (à) eleitor (a); 
b) Rea lizar $1'/owmlcio e evento -emellia do para promoçao de candidatos {as), bem 
como aproo;,iniaç:ao, T(!munerada ou nao, de artista$ oom a finalid de de animar comício 
ou reunião de campanha; 
e) Utllivlr carro de som em campanha ; 
d) Usar símbolos, frases ou Imagens, as;,;ocladas ou semelhantes às empregadas· pot 
6.rg o de governo, empresa pública ou sociedade, de economia mista; 
•) Efetuar qualquer ~po de pagamento em troca de espaço para a veiculação de 
propaganda em bens partlrulares, cuja cessão deve ser espcnta.nea e gratuita; 
1) Contratar ou utttlza r. ainda que em regime de voluntariado, de crianças e adolescentes 
para distribuição de material de campanha em Ilias públicas, residências de, e leitores e 
estabelecimentos comerciais . 

NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA 

a.) Usar alte>-falantes e ampflllcadores de som ou promover comício ou carreata; 
b.) ArreSJ)mentar eleitor ou fazer propaganda de boca d.e uma ; 
e.) Até o término do horêrio de volaçào, conbibuJr, de qUelquer forma, para aglomeração 

de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifeslaçàd 
coletiva, C-Om ou sem utilW1.Ç'.lo de veicu os; 

d.) Fornecer aos (és) elertores (as) transporte ou refeições; 
e.) Doar. oferecer, prometer ou entregar ao (á) eleltor (a), com o fim de obter-lhe d voto. 

bem ou vantagem pessoal de qualquer nawreza, inclusi..a emprego ou funçào 
pública , desde o registro de candidatura até o dia da eleição. incbsive (ca.ptação de 
sufrágio); 

( .) Padronizar, nos trabalhos de votação. o vestuário dos {as) seus (suas) respectivos 
{as) fiscais. 

DAS ,PENALIDADES 

ART. 3° - O desrespeito ài, regrai, aponladas no art. 2º desta Re,.oluçao caraoterizarâ 
in idoneidade moral, deixando o (a) candidato (a) passível de impugnaçao da candidatura, 
por CQnta da inobse,vllncia do req1Jlsíto prevl$to no ait. 133, lnol:$0 1, da Lei Federal n°' 

8.069/90 {E.$tatuto de CrianÇa e do Adolescente) . 

DO PROCEDIMEl:fTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS 

ART. 4° - Qualquer cidadão ou candidato (e,} poderá representar à Comissão Eleitoral do 
CMDCA contra aquele (a) que infringir as normas estebeledd,as por melo desta 
Resolução, Instruindo a representação com provas ou indícios de proves da lnfTação. 

Panlgrafo únh:o • Cabe é Comlsallo Ereitoral do CMDCA ,registrar e fornecer protoCQI0 ao 
repr&&antente, com envio de cópia da representação ao Ministério ~úblic:o. 

ART. 5• - No prazo de 01 {um) dia contado do recebimento da noticia da lnfmÇIIO à!I 
oondutaa ved'B(jas previstas nesta Resolução, a Comiss6o Elêitoral do CMDCA dêverâ 
Instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, 
expec:llndo-,ee notificaçllo ao (à) infrator (a) para que, se o desejar, apresentG defasa nc 
prazo de 02 (dois) d ias. oontedos ão recebimento de nottficaçao (art. 11 , §3º, inciso 1, da 
Resoh.tÇêO CONANDA n" 170114). 

P.ar;ãg.-.fo único - O prooedimento edmlnistretivO 1B~ém pOdenll ser instaurado de oficio 
pola Com!sMio Ele,to/'81 do CMOCA. essi.m que tomar conhecimento por qualq er melo. 
da pratica da intraçao. 

ART. 6" - A Comissão El!titom'I do CMDCA paderá, no prazo ele 02 (Clois) dias CIO término 
do prazo da defesa: 

1 • Arquivar o procedimento administrativo se entender nao configurada a lnfraÇãO ou não 
hOuver p rovas suficientes da autoria, notificando-se pe$,Soalmente o repre$enlado e o 
representante, se for o caso; 

li - Determinar a produção de provas em reunlao designada no máximo t1m 02 {dois) dia!i 
con dos do der.urso do prau, para defesa (art. 11 , § 3º, Inciso li, da Resoluçao 
CONANDAn" 170/14). · 

§ 1º - N,o caso do inciso li supra. o ,representante sem intimado pe,;s,oarmente e . 
querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentaçao, oral ou por escrito, •à 
luz das provas e argumentos apresentados pgle delesa; 

§ '2!' • Apôs a manlfestaçao do representante, ou mesmo na ausõncia deste, ;,;eré, 
f8Cultado ao rep-ntado a efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por 
deteoBOr constituído; 

§ 3° • Eventual eus6ncla do rep,e68ntanbe ou do representado nao impedem e r&allzaÇêO, 
da reuniflo a que se relera o inciso li supra, desde qu.e tenham sido ambos noliflcadôs. 
para o ato. 

ART. 7" • Finalizada a reuni.lo designada para a pl'Oduçã.o das pr,;vas lndic:ad.,5 pelas, 
partes, e Comlssêo Eleitoral decidiré, fundamenladamenlfl. em 02 (dois) d ias, notifrcande>
se, em Igual prezo, o (e) representado (a) e , se o caso, o (a) reprssentan e. que lel"AQ, 
também o mesmo prazo para intell)Or recurso, sem efeito suspensivo, à Pl!tnàna do
Conselho Municipal dos Orreit:os da Ctlenç:a e do Ado scente (art. 11 , § 4°, da Resoluçllo, 
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CONANOA nº 170/14). 

§ 1° - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá 
eni 02 (dois) dias do término do prazo da inU!rposiçoo do recurso, reunindo-se, se preciso 
fo,; extrao«ltnariamente (art. 11, § 4°, da Resolução CONANDA n" 170f14); 

§ 2" • No julgamenlo do reçurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 
6", §§ 1 • a ~ da presente Resolução. 

ART. 8" • Caso seja cassado o registro da candidatura, em have11do tempo hábil, o nome 
do candidato cassado será excluído da cédula eleíloral ou da programação da uma 
eietrõníca. 

Paràgrafo Único - Em ni!o havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato 
cassado da ,cédula eleitoral ou da programação da uma eletrôn.ica, os votos a ele 
porventura creditados serão considerados· nulos. 

A.RT. 9° - O (A) repiesentante do Ministério Púillico, tal q uai determlna o art. 11, § 7°, d,1 
Resolução CONANOA n• 170/14, deverá ser cientificado de todas as deciilOes da 
Comissão Eleí oral do CMOCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua 
prolação. 

ART. 10 - Os praz:os previstos no art. ':f' seguirão a regra do art. 1n do Código de 
Prooesso CMI (lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), ou seja, realizar•se410 em dias Citeis. 
das 06 (seis) às 20 (vinte} horas. 

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO 

A.RT. 11 - Para que o teor desta Resolução se/a de conhecimento de todos os munícipes 
e candidatos (as), ela dewrá ler ampla publicidade. sendo publicada 110.Dlário Oficial do 
Municipio ou meios equilllllentes, além de ser afixada em locais de ,grande aoesso ao 
púbtico e noliciada em rádios, jornais e otArog meios de divulgação, indusiw e se 
poss!ve~ pela in/emet. 

Parãgrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará 
ampla dM.1lgação dos telefonl:IS, endl:lf'eços eletrôn icos e 1locais onde poderllo ser 
encaminhadas demlncias de violação das regras ele campanha; 

ART. '12 - A fim de que os (as)'candidatos (as) não aleguem desconhecimento do ·1eor 
desla R&soluçã<>, a Comissao Eleitoral do CMOCA fará reun· .o com el&s (as) em 02 
(dois) momentos do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar: 

a.) Antes do inicio da campanha, tão logo seja publicada a relação dos (as) candidatos 
(as) inscritos (as) e considerados (as) habrlítados (as) • art. 11, §§ 5° e 6°, da 
Resolução CONA.NOA rf' 170/14: 

b.> Na véspera do dia da votac;ao. 

Parágrafo Único • Em cada uma dessas reuniões, será lavrado Termo de Compromls$o, 
assinado por todos (as) candidatos (as) a Membros cio Conselho Tutelar e inlegrànies da 
Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previatas nesta Resolução serão 
devrdamen1e respeitadas, sob pena de Impugnação da candidatura (art. 11 , §6°, Inciso 1. 

da Resolução CONANDA nº 170,14). 

Lagoa de São Francisco- PI , 25 de Abril de 2019. 

(Pre$idente do OMOCA) 

~~en~~~~r~~~~ 
(Secretária do CMDCA) 

, frto,,J, .. " J~ .... Sad:;;. .so1 ...... 
v Mariler1e %os Santos Sou&a 

(Membrc/a do CMOCA) 

P.P. #1.lllt<A ~n., ~ 
Danlel$on Carvalho do Nascimento 

(Membro/a do CMDCA) 

Q lo, 1 iA 10\o-Q,, CôoYY' V oÍL. J1.t_ (l) 
Claudlana Gomes de Melo 

(Membro/a do CMDCA) 

,Iad;:f~so~=r§}1l a.D,, 

(Membro/a do CMDCA} 

jo.lrou....h.fr~t•àL. ~ile.nr.:01141: da,,~ 
Raimunda rêire Bitenoourt da Silva 

(Membro/a do CMDCA) 

,_ 

l:laboruç.lio, :iprovaçõo e 
rmbliç, çi'.!o de Resoluçüo 

pelo MDC>\ que 
rcg,,,lamefll, rá lodo o 

processo <lc c;;colh• do~ 
ruanbro, do Conselho 

Tutelar 
Jlla.bort1çii0, aprova li<> e 
pt.1hl i. ção de lk!<ih,çao 
pelo CMOCA que tra1,rá 
das oondlJllll q w: se·rlo 

considora<los vtdodcs oo 
l<:>l'tll') lodo o pro«sso 

dccscolhn 

Pul>licaçllo do <ldi1>1l de 
ccmvncaçil<:> 

ANEXO0J 

ALEl'IDÁRíO OE ATJVIDAD 

25/0412019 

25/04'20 19 

26/0412.0 l9 

Pnuo sugerido ~ q<K a publi do edlllll e o proecs:,c 
de escolham ocormm em 1empo hâbil , de fon:nll q os 

ÍDl<ttssados em pàrtÍeipar lenham conhecim.cmto do 
tnlmlet-, 

M 1. 11, § l º, :Ro.soluçllo n• l 70/2014 - ONANDA 

Prazo ,ug,,r;oo em mzlO d8 neo=id&le dos lllloressada.. 
em eoncom;r no presenJa .:ertamc lol!lm rernpo :!Uflciencc 

i,,i,,, se prepar'll,em p&t'II o mesmo. 

~rt. r, § 1°, letra "e", Rcsolu;Ao n' 17012014 · CONANDA 

Dever' conter tod:tts EI$ normas, datas e prazos -qu1 
"'8.Ui1!JIDCP!àT!lo O proocss<:> eilOml! 

I
Pruvisil<>: art. 7", Rc.'IQ!uç~ n" 170120 14 - CONANDA • 

1 -
RernritiikM mfnhne& ds çpntgídp: art , 7-, -§1 6 dii ~soluç!, 
n' 1701'2() 14 e OONAN I' 

'Ampla divulgação: a.n. 9" c~put e, ~J•, da ~sm.a 
~ Resol UJÇllo ______________ _ 

uis,' tos c,l i : art. 133, l.ci 8.0é9/1 9'l0 • ECA, alé 
de outroo reqw•ims cxpn.-s:sos 11111 lei.islaçilo local (ar,. 7° 
§2°, e w1. 12. §§1° e 2", da Resolução n 170/2014 -
CONANnA) 

1,,_," •. i 1 ,-.,,.iro ele cand1d:attll'Q 

J\Juilis,, do pedido,; de 
~ islro de candldllt.ura 

Publicl>Çllo da rehtçno clc 
cundldat0$ 
inscri1os 

lmpuS,1lOÇ'io de 
c.i11d.idalum 

Notlficoçllo do; 
C1Wdidato:s impugnrdo~ 

qWJIIO eo pra:zo pera 
defesa 

ApreSCI'lltt,Çil de dcfc,e 
pelo candidato 

inmwml!OO 
~e dcc:lsllo 

dos pedid~ de 
impugn,,ç~o 

--- -
Anéli,o • deci"'1o 

do.mcurw, 

29/04/2019 a 
17/05/2019 

20 • 24/05/2019 

27/051201? 

llm oodjtgcrqq,,: M. 15, Rcs. 170/2014 - CONA OAc/c ffl1: 

140, Lei S.06911990 - 1':CA. 
pen . será pcrmilidil eandld um ndividual, n.'lo S><ndc 

!admi tida a cor,1posiçb .<!e chapas (mt. s•. li, Resoluçao ri 
J 70/2014 · CONANDA) 

IAri. 1 t , §2", Res,,l,,çSo n• 170/2014 - CO ANDA 

An. 11, §2", lksoluç!lo n• 17012014 - CONANDA 

, Pmzo, lcpl , lrocte sar proposta ~a, qualquer ei.dodAo, eabendo indicar"' 
Ale 05 (cmeo) d1w· cleruento• prob cõdos 

dil clnm 
da publi•a,;,4o dll Art. 11, §2", da Resolu,,Bo n" l10/20 l4- çO, ANDA 

tel~de 
candid.oms insctitos 

03 e 07/0612019 Art. ll , fl•, ldaRe.. l 7M017 - CO ANDA 

JOa 14{06/2019 Art. 11 . p•, l daRos. 170/20 17 - CONANDA 

At:e 21106/201 9 Art. ll ,f3•, II ele §6", UI, R.e,;, 170/20 14 - CONAN.DA 

24 a 28/06.120 11') 

- - -
OI o 04l07120!9 

Conlro deci.slk:$ do comls.são espcciol cl•icoral. Deverá se: 
dirisido à plenária do CMOCA. 

Art, li , §4°, Rcs. J?0/20 14 - COAN __ ,D_A _____ _ 
O Ql.fDCA se ieunínl., em cwiter cxtnlonlinArio, par, 
docisllo eom o m4xlmo ele ccicrtdwJc (an. li , §4•, .Res 
170/'2014-CONA.NOA) . 

t------- - +-------rp-rdi"",o.r,:- ocirtlment• •m = donu11go pw.~pombiÍitãta 
Pro cllmiast.6ri 

Publicação dus 
e..nclidaos l:t bilit11do• 

R,,unilla pan, finnar 
oompromi,o,c; 

Sàl.icitaça'lo de 1JJTd>5 

cletmoioas, 
com remes,a das lt$tllS d.e 
C4Ddidutooi babi,1 ll"'1tl!I .li 
eiciçao e sollciuiçllo oo 

lic,la do eloilorcs 
( aocioo.al) 

Seleçio dwi pe,,,,oas que 
tmbalharllo R8S delçüe~ 

com.o mt$riQ:'I e/<;>u 

07/071'2019 
(Domingo) 

partic(psç/lQ do todos os cimdidato• inscrit.,., 

An. 12, §3º da .Rcs. 17012014 • CO)IANDA 
08e 12/07/20 19 An.12,~3'daRo.s, 170f2014 - CONANDA 

15/0712019 

Alé 1:lftn/2019 

Cópw dll n.lnç3o cios cmlidato. lw.bili1t1doo de"' .., 
ie=minhllda oo Mlnl,m!rio Plí blico 

Art. 11, §5", Rcsol uçlo n• 1'70/2014 • CONAloiDA 
O CMDCA, por meio d.e sua Comiss/lo Especial Eléitoral 
deverá l'CAl.illlr rcm,i~n com os cmdidat0$ habi.litrulas p,ir 

lhe, da:r oouhccintcr1to formal dtt! n:sms do prOCC$$0 de 
!escolhe, o• quais fumJll'llo ccmpromisso ele re.pcità. la:s, sot 
!P<'DO de lmposi9i!O das $ilDÇOts previscas na lcgish1çl!D 1""'4'. 

IM. IJ ,§6", l daRc._ 17oq014.- C0:'-IA A 

Alé 10/08/20 19' IArt. 9", §2ºda Res. 171:V2014-CONAl DA 

Até 3 IM>8/20 19 

oc,,crão ser sclcci.oaados pr~forcncialm.cntc dentre os 
fun.cloaários rnwiclpais, obscrvrwkJ..,c, subsidiariarnente, 
a ~i ElcltOJ.'111 'll,IJll'lto IIOJ impodime11tos ~o exereklc 
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(Continua na próxima página)
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PREFBT\JRA IIIUNICPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO . PI 
CONSELHO IIIUNICIPAL 008 DIREITOS DA CRIANÇA E DO AOOLESC'ENITI: - CMDCA 

esautuladores dc.ssa.• fmi.çoc.,, 00 que for çal)(vcl 
(hem CQIIIO ""plcnies) Art. li, ~6•, VI, daR.es. 170/2014 -CONANDA " art. 120 

§)• cio Lei n• 4.737/1 965 (Códigp E!oitontlL - -
Coc,formc pre,isto 

Rew.illo de orienroção em lei munk;ipal ou 
~.os mcsá.rios-, resoluçao M. 11, §6°, VI, da Rcs. 170/2014 • CONANDA escrutina4ores ,eguJan,c,,i,.don, 

e s"Jlle111eS P""'° WÇl!l'ido 
Até l 4/0ll/2019 

Solicfü1Çik> do apoio 
da PoHcia MilJw, fufü;i.a 

Atf 14l'OW2019 Art. 11, §6", Vll, da Res. 170"2014 • OONANDA Civil ou Guarda 
Municipal 

Com..:ção dás cédul,a.5 de 
\'Ot:IÇOO, 

Até OS (cinco) dias 
em """"" de voc•Çl)O 

•~w:I 
da real,!',3.Çllo do 

~\rt. 11, §6•, rv. d R"'- 170/2014 °CONANDA 
(sottlJ!flt• 510 a u,i lizaç/lo 

pleito, 

de UII1lÍJI clclrtlniea, for impr,:~volmenie 

~ 
j ostvel) --- - - Deve-se garantlr que seja rcalillldo Cl1l locai• pdblico, ele 

Di~lllgaçllo do, lo.,,,i, lllcll aoc so, oi,u,-vando accssí bilidade e a quaotíd:,dé ele 

do ptOÇcssO de _,,lha Até 20/09120 19 votantes do ólnmo processo de escolha. 
Art. 10", P~o úgjço, e/o an.. li, §6", V. da Rtsoluçllc 
o• 170/2014 • CONANDA 

1• domingo de Art. ll9, fl', Lc, j 8.(1611/ 1990-ECA-
E~ição outubro: 

06fl CV2019 Arte S-, 1, e nrt. 14, CIIJIU\, ~- u° 170/2014 • CONANDA 

l)éVCJlÍ !ICf publi~ oo Oiãrio Oficial do Municfpio º" cm 

Divul,gi,ç/lo do resull.Sdo Im~iBlalllentl! após 
mefo c,qlltvalefilé 

d& escolba ft apwaçffo 
Art. li, f6º. vm., 14, §1°, da Rff. 170/2014 att. -
":ONANDA . 

10 eleja rode 
M. 139, §2º, Lei 8 .06911990 - ECA 

?osse dos consel.heims 
2020 

Art. s•, JV, " an. 14, §2", Resol11çi10 n" 17Q/2014 
OONANJ.>A 

lA1!0o- de Slio Fra•ot""° - PI, is olo Ab<il de 2019. 

'Qf PREFEITI.JRA MUNICIPAL DE LAGOA 00 BARRO 00 PIAUI 

.. ~!ti 41j22))1J(l)01~ Exaroldo: 21119 

DECRETO N" 6 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.166 

Abre no OfÇM1lefltLJ ~re mffito ildk:Jcnitl suplemente e dd OtJtras provldêndds 

OC A) FREFl>l'l'Ollll tlUtllCIPAJ. DE LAGO,, 00 IIARIW 00 e!Mll, 1\0 uso <!e S'll411 
.-edbu ÇQU higii~ . 

D!X:l\ETA; 
Art1go lo .- Flca aberto no orçamento v1genee, u cr4d.1to a<11c1onlll sup,em.enur na 
i ,l'i'Orthch de R$606 . 000, 00 cliserib\lic!Qs H Se<Juinees doe~ç6es: 

SuplernenlaçOO ( ♦ ) 606.000,00 
02 a2 00 SE:ORETAAl,I, DE _,STAAÇAO PLANSW.IEtlTO ,e WiCA$ 

63 04.1220019.2023.0000 -~açllo o Enca,vos do S""'"'11ia ll0.000,00 

-

:1.3..911.36.00 OUTROS S ER\IIÇOS DE TI:RCEIROS - PESSOA FlsicA F.R.: O 001 00, 

001 -OfdlnáJbJ 
100 l)(l() ~ 

04.122,0019.2023.0000 -~•&,augosdo S""""""" 10.000,00 
:u,9'i>.<O.OO S!iRVIÇOS DE 11,CPI OGIA DA FORII.J\ÇÃO E COMUNIC F,R,; O 001 00, 

001 -~ 100 l)(l() Gota! 

2$ ~074&-~0000 ~""'"o PJ.SEP 
U~4T .00 OB!liGAÇOES TRI 11-UTAR!AS E CO~RIBUTIVAS 

IX0,00 
f .R,; O 5310 OS 

53ll T-t6iá•da - -1;1• R""''""' 

12DIXXI ---

02 Cl3 02 FUNDO MUNICIPAi. DE EDU~ÇÃO. FME 

11>4 12_:161,0269. 101s.ttal Oonat. lllT'Ci-•-. oo Unideén E>ooiannl 70.000,00 
4 4 9'i>S1 00 OeAAS E INSTAlAÇÔES FR · O 001 OI) 

001 -Ol<l:úl'i>& 
:!00 1)0() ~ 

240 12~030220-,e.oooo " ~••-- ,0.000,00 
a3-9ll.:noo W.TERüol OE CQrtSUl,/.0 F.R., O 12,1 OI 
n• o,,.,..,,,..,,.._ ... _,oornl)E 
115 000 _,_ --

211.2 t2'6S.·lllCl2:20'6.0Xll ,...: :'fl.l.....,doEmino Pre-Elc:olAI 
~3 9'/ :J;.OO OIJTROS S5AVIÇOS OE TEF!CE OS• PESSOA F1$1CA. 

15.000,00 
FR· O 124 01 

12' Ouér.19 Trt ~de ~doFN:DE 

11$1);)\) --~ 

DECRETO N" 6 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 • LEI N.166 

OI? 04 01 FUNDO '-t!JNICIPI\L OE SAÚDE • FMS 

347 IO:lG1.0ZW.211:lOOOO b!<çl,Ddoo s.rv;;,,,,,;, Soudodo ;.,onç1o- 50.000,00 
U ljll_:lli.00 OUTROS SER\IIÇOS DE TI:RCEIROS - PESSOA JUf'W!c;. F.R.: O 21◄ ll'Z 
21& T~nf iftdo.e FvMOde:Recu~d0 SUSpmwffliflnleddo~ 

115 000 --,-

351 IOOOHlOO!i 10&0.axlO ,.,.._ <IIIM"'- P<,,m.,,.,. .. .,_,, d<\ so..,;, 
◄ . 4.90.52.00 EOW'AIAEf'ITOS E W.lERW. FERM..,.EtfTE 

oo, -°"'~""" 300 000 Saúdo 

371 IO»l 10210.206S.()IX)O --•EA<,irvooilol'I-IS 
U.93.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA Flslc,\ 

oo, - ""' 300 000 SOúdt 

382 IO.OOUl:210.2065.0000 ,_,..,..""'l'lk! • Ei><arg<>< ilo A.IS 

425 

◄ .~.$2.00 E AMEf'ITOS E MA.T5RW. MN<EM'TE 

001 -°"""'""' 
300 000 -

15 1'22,lmll.2053.axlO - ~- • EIICa,vo, <111 -
~39'/ XIOO ""TERüo, O CONISlJMO 
001 i.oc:..r .... °"1ó:làooo 
100 000 °""'' 
~531:.=2053.(00J :,;~~-:~-l'E$$0AJUF\lol(),t, 
001 -°""""""' 
IDO 000 Gorai 

t !i, 4.51 ,00IISl , l rlll .anl 
◄. .1..911.51.00 

001 
100 000 

Oon'1 .• - .• """',lo~-F>uliml&A....,;p,ú 
OBAAS E llfSTALAÇÕES 
-Clttlmàl'i>& 
Goro! 

◄70 17 511 ,0<10-2057,(1((10 -.~"' "'9o<,, Chol. OcoNlll'zo"°""' oeo!Mo ir,1,g .. 
◄ . "90.112.00 AMEf'ITOS E W.TERW. PERM..,.EtfTE 
001 -...0ro:nnrbo 
110 000 Oon ...... 

DECRETO N" 6, DE01 DE FEVEREIRO IDE 2019 • LEI N.1 66 

-liOClll)i) 
F.R. : O 001 00, 

20.000,00 
F.R. : O 001 0D 

11000,00 
f ,R,; O CO I 00 

180.000,00 
F O (1)1 00 

20.0001)() 
F.11.: O 001 00 

SIUllllll)i) 
F.R.: O 001 0D 

15.000l)i) 
F.R.; O 001 00 

02 Cl5 00 SECRETARIA MWWE O BRAS ~SPORTE E SERY19()S PUBUCOS 

486 17 512,041&1054.0000 Oon81fUl'k>e-"8 Uridodoo ~ B0.000,00 
• • -9ll.51.00 OBRAS E lr«STALAÇÕES F.R. : O !!itCI 05, 

~•o OublJ, 11r11r.."'lkalsill!~Dlda ~iJç:J 
110 ooo ear.,,enioa 

02 07 OI FUNDO MUrt. 0E A$Sl$1'ENCIA S>OclAI. - RMS 

sg, 0Ait3.011IU:lil7IOYJ ~ o mn.-nçl!O ooCAASICAE" ,s.ooo,oo 
3.1..911.11.00 VENCIMENTOS E VAITT;.GENS FIAAS • l'ESSOM ava. F.R., o 31 1 04, 

311 T-là,ó~ du Row...., ,l:, ,F..,du N,ôl:,aúl do Ao;"'1)nob Soàol • FN 
400 000 Aa~aSociil 

597 0&.243,0165.2@7,0000 8-• IM1onçDo iloCIAASJCREI\ 5.0CIJ ,00 
u~.38.oo Otml0$ SER.\'IÇOS OE TlaF!CEI 0$ • PSSSOA JUFl!OICA F,R,; o 31 1 04-
311 T--•<ll-- ilo ,F\rno-111<11 ;. loltncloSodll-FN 
.ao 000 ~-Soálitl 

,;02 (ll).243c01il8-20TUO:lil ~""--0,-~ .. 1,.ooll)i) 
~3.il!l,:10.00 ,-,;<\Tla 1\1.DECOrtS\JMO F,R,; o 31 1 O<. 
311 TmndBrtndado Ftec.ao!d0 ,Flo000~00A,e1Mll:ncii!li Soci!II - Fl,I 
«10 000 -·-

Oil OII 00 SE'CR!,TAR!A MllNICíl'AL OE COC nJRA 

11s 1=~.0000 -."'1Çal,o••-"dttc.Aon 6.0Clll)O 
S.1.~.11.00 VENC!r.l TOS EVNITAGEHS FIXAS-FESSO;., CMI. f ,R,; O 001 00 
001 ~O!d.,'llllloo 
100 COO Gotul 

Artigo 2o. - o crédito .abe-t t o na. foru. do .artigo .anterior .ser-'i cober-"to con recursoa 
provenien.c.e& de : 

Anulação: 

,u1.,s.wo2~
,.,4.90_s1.oo 
11'5 
110 000 

--<IQ(m.OQ r--.-E,oolOf .;;QIJWhJ 
OBRAS ,e INSTAU.ÇÕES F .. Gn.,po, O 12S OI 
-do~o•doC<n....,.dOAo_,,IMCU_IIE<l ~-


