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CONSELHO MUNICll'AL OOS Dllm11'06 lJA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Rua Prokssor J ooo Soa= S/N - Cc.ntro 
Valença do Piaw-Pi 

ELEIÇÕES NJFlCADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDlTAL º 01 /20il9 

A PRE IOE. l'E 1)() CONSELHO rtfUNICTPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOILSCEN'.l'li D t!. VALtNC.'\ 00 ri,\. i. no U$ó da Iribu.iÇAo q ue lhe é 
conferida pela Uli M\llliCipal N' 832195. Modificada pelas Leis: N" 967/2003, Lei N" l .~ /'200ij " 
Lei N" 1.222/2015 , tOfflll públu:o o p,esc,,!ó í;Orl'AL DE CON V AÇÃO pmn o Prooe:=. de 
Escolha em Data niflcnd1a para membros do Conselho Tutelar paro ,o qllltdnênio 2020/2UZ4. 
aprovado pela R_tsQU)ÇÃO • 02 /Wl9, do CMOCA local. 

1, DO l'ROCl:SSO DE i>lSCOLH,\~ 
1.1. O Processo o:lc &colhQ em la Unilicada ê dí$cipl.ina<ICJ pela l,.ci n• ll.069/90 (Esmtuto da 
CriilJ'IÇ.a e do Adolescente), allc:mda pela Lei n,• l l .696/20 12, Rcwluçllo n• 170/2015 do Coo$CU>ó 
Nacional dos Direitos da Cri1111ça e do Adolescente • CONA.NDA, assim oomo f"'la Lci Muníclpe.1 
n• 1.222/2015 e Resolução n• 02. do Consclno MuniciJ)Ell dO$ Din.-ilo da Cri"'11Çã e do Adolescente 
de Valen,;a do Pianl. sendo ,eatizooo sob a respor,Slibilidade d oste. e fiscali,t,nçilo do Mínistéiio 
Púhliço; 
1.2.. Os mcml;,ro11 do C-lho Tutellll' local serilo e :!iCOlhidos medianu: o sufrágio universal, d.irno, 
$CC"'10 e facul tativo doi:; clc11otcs do muok ipio, cm dat11 de 06 de outubro d e 2019, sendo ciuc n 
1")5$0 d(>s cld 1<1$ e ='li re,i;pcotj-.,c;,s s11plcn1es ocom,rt, cm d,ua de 10 do j■ddro de 2020: 
J,J. Assim SC'.lldo, eomo fonm ~ dar inieio, reg:ulruocniar e d.ar ampla visibilidildc ao Processo de 
Escolha cm Dato Unificada!. para membros do Conselho T111e!ar JlllTB o q"3triôn10 2020/2024, toma 
pll bl K'O o pr<'5éatc &lirul. nos scgu; OI,:,; teffllós: 

2. DO CO~SELHO TUTELAR: 
2.1. O Con5Clho Tt11elar ,é órgão pcrtT11111<:11le e autônomo. não j urisdiciuMl, c.iearrei.a,oo pela. 
sociedade de zei.r pelo cumprinumto dos d ireí1os da criança e dO ndolesctn.u:. sendo composto por 
OS (cin,:.:,) meoiM€d, dCOlhidos peli. comurudlldc local ptfll mandato de O<I (qua.tro) anos, pcnnitich 
OI lWTI.a) rooonduçlo. mediante .novo processo de sscollla em 1gua.ldadc de olha com os demais. 
pretendente:$; 
2.2. C3be aos membros do Consc:lho íutclar, t1Jl)odo de forma eolégiadii. o cKen:icio d&s atribui9()cs: 
conti~ flOS an. 18-B, par. únioo l. 90, §:,•, inciso 11. 9S, 131 , 136, 19 1 e 194, todo, da Lei n• 
8.069190, obse""'dos 0$ deveres e vedações c,tibelecidos por esr" Oipl,oma,, assim comn pelo Lei. 
Munic.i~ I rf 83219S. e {.cj 1,0$912008 e l,c i N" L222/2015; 
?.:J. O ~sente P,~ .Je E5>colha c:1,;,s memhrn5 do Con:;elho Tutdilr do Mwticí pio de ¼l.l"nça du 
Piauí-PI, ,;.,. preeneber M O!! (cinco) Vllgl'S c x.Lstentcs no colcgia<I,;,, assim como pata ,seu:s; 
rc,;pcctivos <uplcntes;; 
2.4. Por força cio disposto 110 an. s•, inciso 1[, da Resolução n• 170/2014, dO CONANDA. a 
candidatura dcw,tá ser irtdlvidw,I, nllo sendo admitida a cornposi~io ele ebapas. 

3. DOS REQ ISTT().s; BÁSICOS .EXIGIDOS DOS CANDIDATOS M EMBMO DO 
CO SELUO TIIT'ELAR: 
3.1. Por força do dispc,sto no art. !Jl, da Lei ri' S.0651190, e do art. 26 , da Lei Munié1pal d• 

108912008, os candidntos a membro do Con.:se.lho 1\irel,ir devem pree,-.chcr. eum .. 111.tivamenie. M 

t.çguíntcS requi<$i100; 
111) Rcronhcc:ida idoneidade moml: 
b) ldi,.clc sopc:rior a 21 (vmte e wn} anos; 
"' Re$idir no m unicipio : 
d) fula, quite$ ççm a~ obn ~ eleitorais e no l,-OZQ de ~e~ d i.rcit.os polítiC>(r.;; 
e) Estar quites Ç()fll w; obnpçGes mili111rc (J)llll1I calldidatos do se,io ma.sculino); 
f) Não ter sído pcnnl i7'!1do com a dcstituiçllo da função de metnbrn do Consielho Tutelar, nos últimos, 
05 (cinco) anos; 
li,) Ter corxtuido Ensino Médio. 
b) Ter cxperit ncia rninima de 06 (seis) meses llil promoção. !)T'O\cção e defesa dos Direil0$ d:, 

Criança e do Adolesccnrc. 

3.2. O p,eet1ehimemo dos requisitos legais de...: sc:r demoM traclo no a.10 àJI candidattn. 

4. OAJORNADA OI.: TR.ABALHO E REl\f ERA ÃO: 
4.1. Os membros do Comei ho 1\nciar e,im:cr!o suas aliYidlldcs em regime de dedicação e:i<el usiva. 
dunlnrc o hortrio pre,;st0 no an. 23 da Lei Municipal n• .83211995 para o íunctonAmento do ótgAo, 
sem prejuízo dO atcmdunento cm regime de planülooobrcaviso. PSsun como da u:al ir,..açilo de outra$. 
diligência e tarefas inerente.s ao órgllo: 
4 .l. O valur do """"imento,; de: RS 998.00 ("o.-oce1n .... e 110..,,,u. o oito ,cau): reforcncc oo sacLário
mhtimo_ 
4.3. Se o eleito pa"' in~gn,r ó Coll5ClhQ Tutelar for ~rvi,;lor municiJ)ltl C$t,:, p,;,dt,cl optar éntn:: <> 
valor da rcmw><mlÇ4o do c:u~ de onsen,ciro ou o valor de: sew "cocimontos, ticand0>-lhc 
ganwtidos: 
a) O rclomo ao cargo, t:mprcgo ou função q.:ic e o,rci 11.sSim que lindo o seu mo.ndmo: 
L>} A contagem do tempo de scrvi~-o pEI.TU todos os efCÍlO'S lego 1$ , ,exceto para promuçllo por 
me.recimento. 

s. oos IPEDOtl: rros: 
S.t. llo irnpc,tlidos de scrví r ""mc:smo Conselho Tut.c,lilr os oonjugt:S, oompanhci, · ainda que em 
uni.iio homoati:1 iva, ou pureotcs cm linha reta, cnlatc:r.,.1 ou por alinidadc, até o lcn;eiro sn,u. 
i"clusive. conforme previsto no 81'1.140, da Lei n• 8.069/90 e W't . IS. da Resoluçllo n• 170(201 ◄ . do 
CONANDA; 
S.2. Exh twdo c*11dida105 impedido, dt: at-....r m,1m lflC.~mo Consdh,:, Tutela, ;: q1.1e obtc:nh~ 
votaÇiio wfü:ica(e pua fi l,"UrUl"em entre os OS (cineo) primeiros luçnres.. wMlderw-~ efoito 
~11el,: qu,: tiver ma.ior vutaç;Jo; o C,llndidillo ~role Kii r\1Claui.Jicad<.> como i>l:ll SIIJ)!enlQ: 
imediato. ossumindo nn hipótese de vnctlncia e desde q~ DDo e:.~slll iinpedimen.ta: 
~. Estende-se o im pedimenro do c,,inselbe, ro rutdnr em relação ,1 au1Uridadc j udiciAtin e ao 
repJcscntanle do Ministério Público com atuaç4o na Justiça da lnlir>eia e da JuYetJl.ooc da rncsma1 
ll()ftl&ral' 

~.4. É 1a~bên1 impedido de se inscrever M Processo de Esco lha unificado o mem bro do Conselho 
Tu teh;r que. 
a) ll''e< sido cmpc)ssado para o :;egundo mandato con.<ecutivo alé o dfa li) dcjWl('iro d e 201 6; 
b) ti,•u e.sereido o cargo por perlodo consccuti, •o superior wr, mandato e meio. 
5.5, O Conselheiro Tutela r q11e eroeu manda.to e><1roonlmJirio, não ficar! pn,judicado dl: 
pwci par do PfOCCsSO <lc e~II"' da elei\:âio urufii;&da de 20 19. C<,m redúção na Rcsol11çàu 
1~21201 2 do CONANOA. 

6. DA COMISSÃO ESPl:ClAL ELEITORAL: 

6.1 . O ConscUw MIJIUç ipal dos Dircit05 da Crianç.1 e do Adolescemc insc:uuiI1í. no pnm, de 10 dez} 
dias, a contar da pubfü.:aç!o do ~I<: Edihll, uma Comisslfo E~ial de composição paritária 
enite ropr-blntt$ do fl(>YoCmO e do $1(1Ciedrule civi l, poril a organi7,áÇIU) e c.onduçã() d(I pn; entt 
Procc:sso de Esçotha; 

6.l. COi1Ipell) Comissão Bspecial E lcitol31 : 
à) Aoolífrar os pedidos de nc1,'lstro d4: candidutura e dàr ampla public i.dadc à ré1açào dos candidatos. 
inscritos; 
b) R~ as imp11grw,ç.õçs aprCSGn~s OOo!ra carididittos que nao atmdnm os •<"<1.t1i.~itu, exls,do · 
fon tocel ndo protóCólo ao impugnante', 
e) Noti ficar os candidatos imp,Jgnrulo.!I, concedcndo-lht.!1 prazo para 11pn::1en~ de defesa; 
d) Dec1o:lit, em primeiro. in.tància admi niSlrativa, :laeét'C8 da i,n.pllgl,açào das ca11didlltura.i, podendo. 
sé n.ee,;'$sário, ouvir testo::muo.has cv,:ntm,,lmCDtc :vmladas, dàcnni r,ar a ju.nhlda de dooumon.t<,$ e a. 
rcllli:mç.lo de outra., díligêncio, ; 
e') Rcali7ar reunião dc~iMda a dar oonhecimento fonn&I d3s regr,i da campanha .tM candidatos. 
cousidcmdos hllbilillldo1 ao pleito, que lirmarao compromisso de =PCilá-lu, sob pena de 
indeferimento do regí<tro da candiW<tura, sem prcjulzo da imposiçAo d.o., su,çõcs prc:viS!&ló na 
legWação tocal; 
f) Emmulu e ÍIIC'ílilar o cnc&minhamro!O do 111,njçia• de fa1os que cop.stituwn viola~ da, regras de. 
campa,,J,a por patle dos cand.idalol$ ou a su111 ordem, 
g) Analisar e decidir, em primeira instmcia administnmva, os pedidos de impugnaçio e 0111ros. 
ln ideo!C$ IXXlttidos no di ~ da VOI~; 
b) Escolher e d ivulgar oo; locai~ de\ lação e apu,açllo de votos; 
il UivulMJlf, imediatiunenlc após o~. o «miltado oficial da vot:aç!o-, 
j) No•iHcar ~oalrn,mte o Minis1<lrio P(lblioo, eum a an1~cia devida, d e t~ ~ em~ d<• 
cenome, dios e locau de reulli!o e~ tolllll.das pelo colegj.odo, 
k) Di"1llgiir llDlplunente o pleito i população, com o 1.uxH10 do Q.,{[)CA e do Pode, Executivo 
local , estimulando ao máximo a participação doo e leitores. 
6.3. ~ deeisõe$ •dá Comi$São f'..$p<'Cial meitural cabe,á recurso ii ,plcoá,i a c;lo Conselho Municip$11 
dos Direi tos da Criança e do Adolescente:, que se: n:unirá, em c.mier extraordinário. parn decisão 
com o lll&X.llDO de oeleridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCII.SSO DE ESCOLHA: 
7.1. O Processo de Escolha para membl'O<'! d o Conselho Tutelar •0bllénlllni o ""'endário anexn ao 
~teEditaJ; 
7.2. O C-0nS1:lho Mm1icípw dos Dircil.<.>S dá Criança e do Adõle\óOCntr,, no 11$<) de ,ruas uln'bmçõ,::s. 
fará. publicar editais e p«:Jficos no Diário Oficia.! ou meio equi,-alentc pMa cada wm das fases do 
processo de escoll:J& de membros do Conselho TUlelar, dispondo $Obre: 
a) lnwn.ções e entrega de docum.entos; 
h) Rctaç:i;(, de cw,clithl.tos ins<ritos; 
t)Rl!loçilo preliminar dos caru:lid~los considerados habilitados,. após a anilise dos documentos; 
d) Relação definitiv a dos candidatos cons iderados habilitados, após o julgamento de evcnrua.is 
impugnll96es; 
e) Dia e locai, de votDÇJlo; 
f) Resullado pTcliminu do pleito. IQf!:O após o e ncc:rrarnento da apuraçlo; 

g) Resultado final do pleito, e.pós o j ul11001cnto d.: evcnlUIÔ~ impugnàçl,es, " 
ll) T.ermo de Posse. 

& DA INSCRIÇÃO/ENl' A.ECA nos DOCUME O.S: 
8.1. A parlicipnçl!o no presente Processo de Escolhn cm Dnta Unificada in iciaJ.se.á pela in,1;c,riçoo, 
por meio de ,equo:-rimento impresso. e !;Crú efetuada no pruo " ll4IS condiç(k,s estabelecidas nes1e 
Ediml; . 
8.2. A in$Crlção dos ea nd.ida1os senl efetuada pessoalmente na scd.e do C ons.elho Municipcal dos 
Direitos da riança e do Adolescente de Valet>ÇA do Piau .-.PI. 6 Ru~ Prof. Joi\o SO&l'eS, n• , nesl8J 
cidade, das 7 :30 13 :00 lloras, enU'C os dias 10 de Abril d.e 20 19 e 10 de Mai.o de 20 19 ; 
8.3. Ao reali?.àr il inscrição, o candidato dcvenl.. .:,bri~toria.rgeo,u: e 5'.lb pena 4e i;;,dcfcrimcntn d 
SU11 candi<klrura, •presentar original eoopia dos seguinte~ documentos: 
a) Carteira cio 1<k:ntidadc nu doçumcnlo equivalemc; 
b) T itulo de clci1or. eom o comprovante do \óOUlçio o justi fic:ll iva ;nas 04 (quatro) wlimas eleiQGes; 
e) Cc:.rtíd~ 11C8J'UV!1$ d vci, e crlmirmis que comprovem n!o tc<r sido condenado ou estar 
=i,ondcndO.. eomo roo. pc:ln prllti<:a de lnfn,ç.!lo penal. adm inistratJvll. oo conduta incompati~ct 
com a fa'1,Çilo de ln<lmbm dó C011sell,o TulCltr; 
d) Em ,.,ndo éa.1ldidato do se:so mas.:ul_ír,u, C<!nidlo <lc quiw,;:iiu com "" ubri~• rt>iliUu. 

.8..4. A falta ou inadequaçào d.!, qualq~• dos doc11mc.ntru: adm.o rel~o!\ad<; . .,,r:1, im~ue 
comumcada ao c:a.ndídato, QL>C r:,odcrá supri-ln até • data-limite pam in$cnçào do candidaturas. 
1>revi••• neste E,;ii~ I; 
&.5. Os documentos dcvcn!o 5,;r cn!regu<:$ ~m duas \'ias P8"' fé e conuaR,; 
8.6.:,Evei:itudi~ cintnivã; ,1 ú=riçiio de c.mdidatutas ou j untada de dooumcnlo$ dcvom ser 
imedia.tamcinc cne•minh.ado8 li.O CMOCA o ao Ministério f•úbli= , 
&.7. As. [nfonri&ÇÕeS ~IMliS " dóeum<:nlos apn,,.o,,tado pcrr oeo51àlo da imoriçoo " de totat 
n,sponsabilidadc do candicwo. 

9. A . USE OADOCUME 'AÇÃO ll.XICIDA : 
9.1. Ei,c,ertado o pr-1120 de i,i;ui~ Je C4rldiob!ums, a Comi~ E.special Eldtonal <les i!!J1ada peh) 
CMDCA ef,m aanl , entre os dias 13 e 14 d., Maio. o. &Mli~ da documcnta.ção e igida néstc Ediml. 
com a subsequente publ iC11910 da n:laçilo os Cifindidatos l.ns;cn10s; 
9.2.. A relaçll<I dos c.ndidlí10_ ioueri10S e a c:loeumentaÇilo respect1v,1 sera<> encilminnadas ;,o 
Milli!>lhio Público pill1I ciéoc:m. no pra:,o de 7211. 8.po!I a publlcàçãô refcridà no hem a,11eríi,r. 

10. DA u.1P ('.NA('.ÃO As <:A mm nJRA.<;, 
10.1. Qualquer ci(l,jdào podení rc,q,,çrcr a im~ção do candidato, oo. dias 17 ç 20 de Maio 
c ontados da publioação da relação dos candldnlOs inscrito:.. çm petição ,;ievidamcnte fundamentada ; 
10.Z. Findo o pn,,m mcneionado no item sup a. os canoida!os imrusniuJo;o ~ IIOlificados 

p,:ssoalmmle do ,.,,., da impL1gtUJçàu no dia 20 de Maio, CQOleÇlllltlo. • parti.r de e'lll!lo, a contar o 
pnw, a,; qU/Ui5 ■pre:,<:nlaullo ,uu,; dc:li>sa nos dias I e 22 de Maio de 20 19; 
10.l. A Cruniss/io Especial Elociláral àrlll1isara o teor dn5 imr;,uganQ<ks e dcfé$8:0 a l'ff'$Cnwbs pCI~ 
caodicbtt«., podendo sol iciw a qualquer dos interes>ados a jumada ,J., docunlt:ntos e outras provas 
Ju aiesaJ,,. 
UM , A Comissâo Especial l?.le11oral ICnl. o pruo de 48h, c:oolado, do 1ét'mino do J)tàW )'.>3ra 
apres,,nmçào de (krc,,,, pelos candid,u,o• im~~ JlW'I' decidir sohte a impu~o.,<10; 
10.5. .oncluidJI a anélise du impulllll!Ções. a Comiss4o Espc,ciJI.I Eleitoml lhri. pw,lic.ar edit41 
con.tcndo a rclaçllo p«:Hminar dos Cliúdidato, b.lllbil iwlo:. a panfoi pãrem do ~ de ~ Ih;,, em 

datn Unificoda; 
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CONSELHO MU IC!PAI, DOS DlREJTOS DA 
CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE 

Rua Professor J o.'to Soares S1N - Cerrtro 
Valen~ do Piaul- Pi 

10.6. .:..S decisües dll Comissllo bpeeíal Eleitoral scrào fuodw~ delas dcvéudo ser dada 
ciência aos intcressrulos, para fins de inte1p00ição dos recur505 prcvi51,00 DCsle Edilal; 
10.7. Das docisões da Comissão Esi-ial Eteiloral aibcrâ tt<:D™> ê Plàiâtia dó CMOCA, IIOS dias 
n e zg de maio de 2019; cabendo ao CMDCA, apt"CSé:nlllt resultado dos recw'Sú5 intcr~-ios no dia 
31 de maíodc20l9~ 
10,8, E$g04ada. il fase méUl'$'.II, ;; Cimis$ão Especial fõlei1on1I fatá publfoar a rclaçà,o definitiw dos 
c:e.odi~ babilititdos ao pleim, com cópia a.o Ministério Público; 
10.9. Oconendo íalsidade e.m qualquer informaçlo ou docum~to tI(Jíesa>ISdo, !leja qual for o 
1t1omen10 em que csia for d:soobcna, o candula10 SICtà excluído do pleito, sem p~11izo do 
-:rx:aminhamen10 doo mim a autoridade competente pua apurr,ção c o devida respon:stlbílização 
legal 

I L DA CAPACITAÇÃO 
11.1. Est.a e1 pa consi;,;tt: 1111 capacitação do5 ca11ciidatos habilitad.os saido obncawria a presença <111-
todos os candidatos classificados em no rninimo 75¾ da oorga horâri;i ofertada, o que s.ení 
confunuida atravé$ da lista de~. !'.Oh pena da sua el iminaç!o. 
U.l.. A comis_~o dívnlgará no dia 05 de JUNHO de 2019 u local e ll hora da ,eaJi,Aç,lo da 
Cllpaoi IIIÇào, 
11.J. A capa,c:it.ição obrigat.óri11 ooommí nos di.as '.!O e 21 de J\JNHO de 2019 é leii com,> eoottúdoo 
progrmnálico o E tatuto da Criança e do Adolescente, ( ECA) o dtma,s ileg~~$ p,ll'l(ncn1es. 
JJ,4. A~ hQnlria da ça.paeitação será de 16 horas, a ser ,ea.liz.ada em doí& dias (02). 

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA li.LEl'l'ORAL, 
12. t. Cnbe ao Poder Nblioo, com a cowhotação do$ órgãos de impten,_"' IO(.lli$, dar ampla. 
wvulgaçao àO Prooesso de Escolbà desde ., l)l()m~nto da plll>Jic.lção do pre,eme &lilal. ioclwndoo 
informaçuc,s qu:aot,> ao l)lilpcl do C:,nselho Tutelar, din, horário e toca: de votnçilo, dentre: nuuas. 
informações destinadas 11. assegurar II amplll panicip11çto popular no pleiw; 
U.2. Ê vcdadà a vmtu!açio politico,pal'lidúti das candidatun<s, sej, al:ravés da indkaçiio, 110, 

rnlllllrbl de propasanda ou in..,;e~, na mídia, d;: legendas de partidos politicos, simbulos. ~logims. 
nomes ou íoiogralia.s de ~ qu11, dirc:18 ou indirctamco1e, denolc:m lal VlllÇulação; 
12.3. Os oondiootos podenlo dar inicio à campanha eleitoral após :1 p'Ublicaç.1o da l'elaç$o dcfinili,'3. 
d05 candidatos h1bilítados, pT\.-VÍSl.8 º" item 10.8 ckste Edilal; 
12.4. A prop,e,anda clei10.1al cm ·a,; e loCJadouros públicos observa,!, por arlillagia, os limites: 
impostos pela legislação eleitoral e o Código de l'ôtturas diO Mun:iclpio, pmntindo igualdàde de 
condiçoes a todos os amdidat05; 
12.5. Os candidllro$ p,)detào promo"er os !,UIIS candidaturM j nnto a cleitORs, por meio ~ dcba!i:s. 
entrevistas e mslrlbuição de panf11:too, desde que não caLtSCID dano ou pertwbem a ordem púb\ieà 
ou particular; 
11..li, As infli1uiç0c.~ públicas ou p:uriculares (escolas. Càmara de Vereadores.. radio. igrejas et ) 
que tenhlllll i.ntere= em promover debat~ com 09 eandid los de•C:rio formalizai convité a wõos: 
IUlUClc;s que i:sli,vcn:m aptos a concom:r 110 Càq,"U de 11l1:JP1'to du Ci;,nselheito Tutelor; 
12,?, Os deootC$ de~Jo ,ter rcgulMtcnlo próprio, a ser aprest-ntado pelM organi7.11dores a todos os: 
panicipantes e .:1 Comllls3o Especial Eleitora! dcs(gmwa pelo Conselho Munic.ipal d.os Dire,iws da 
Criança e do Adolesccoie com pelo menos 05 (cinco) dias de antcccd;1ncia; 
12.8. Cabe à Comii.são Bpccial Eleitoral $~rvisionar a reali7,açào dos debates, zelando para que 
cjam propo,tfonodas iguais oporhmidadcs a l.odos os candidatos nas suas exposições e respostas; 

12.9. E vedada II pro~cla, ainda '1'"' gn,iuila, por me:io dos vet ulo.s. de co,nuníc1.ção em &(.-m 
(jOma.l, râdio ou tclcvislil , faixas, outdws;s, i:amíSil$, bollés e OulM nlCios uiío previstos Re$1e 

edilal 

12.1 O. Êl dever do Ci\ndidato pomr-se com urbanidade d\lffinte a campanha eleitoml. sendo vedada a 
ptOpagaD.da imal ou inSid.iosa ou que promo-·a atgiq1,1e ~ contra os ooncorren:es; 
12.11. Nlo será p(.'fll1 ilido qUàJquer ripo de pro~rda no dia da eleição. em qualquer locru püblico 
011 aberto e.o püblico, sendo que a oglomeraçlo de pessoos porta!ldo wslrul'Rentos de propaganda 
earn.cteril:;íl ,nanifestaçào coletiva, com ou sem utilização de veiculo,; 
11,12, A violação da$ regras de c.impanlui impoltlrá na cassacio do registro da candidatura ou 
diploma de posse do candJdato responsâvel, após a instauração de procedimcnlO 1dministrath·o no 
qual seja 81}mntÍdo ao C111lllidato o e:-ren:icio do con1radi1ório e da ampl:i, d~fcsa 

13. DA i:U:lÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CJTElAR: 
13.1. A él~ição para os membrOIS do Conselho Tutel11.r do Município de Valença do Piauí, realizar
se-a no dis. 06 df outwbro de 21)1 !1, das 08h âs 1711. conforme previsto no art, 139, da LtL nº 
8.t'W)/90 e Resolução n• 1 S1/2012, do CO ANDA; 

13.l. A ~Olúçiio OCQrTení cn1 !)mas de lona c«ticm pela }1J$tiça Eleitorul, observadas as disposiçõe~ 
das rcsoluç&;, aplicavcis expedidas pelo Tribwml Sup..."1or Blciloral e Tribunal Region I l:leiloral 
do Estado do Piauí; 
13.3. As c.édulas para votação manual serio elaborada.~ pela Com1ssllo do spccisl EJeitoml, 
odol&ndo ,pwán>etros similares aos empl'qiados pelu Juscí~ Eleitoral em suo C0f1J.:oçio; 
1:.u. Nas cabines de \'Olaç.ão serio fixadas lni.u co111 relação de nomes, wdinome~s. fotos e número 
dos candidatos a 111(.'fTlbro do Conselho TUlelar, 
13.5. As 111~ recep101115 d~ votos deverão lilwar ata$ :l'CIIIIII® modelo to~cido pela C..llllisslo 
Especial Elci1oral. nas qllllls serão registradas cven1Wlis iotercurrêocias ocorrida.! no dia da wtaçl!o, 
além do mírncro de clcilnre:!, volantes em cada urna da.s urna.~ 
13,6. Após a ,dcnl.ifioição, o deitor assiiw:rú a lisla de~ e procederá p, vol.llÇ!o, 
13.7. O eleitor que nlln soub::r nu nno puder a.s~ nar, usará a impres$1o di@ital como forma de 
id:nli ficayl'lo· 
13.8. O elei1or poderá vouir cm apcP.'1-~ ""' candid31o; 
D ,9. No caso dlC volaÇão m411ual., \'l)Lo, em mais de um candid..llo ou que c-0n1enllam mwas qu 
não pcnni iam aferir a vonladie do eleitor serao antila.dos, devendo ser oolocados em envelope 
separado, conform~ pii.-visto no rcgu.lammto da ck:içilo; 

l l. lo. Sétá. llllllbém con idcraoo inválido o VOI()'. 
a) cujo cá!uLa conll:nha mtiis de 01 (um calldi.tlto assina!tido; 
b) cuja ~ula mo estiver rubricada pelos membros da mesa de \/OlaÇão; 
«:) cuja cédula n!o correspol'Kkr 110 modc:lo oficial 
d) qu= 1ivéJ o sigilo violado 

U.U. Efetuada a apuração. serllo con!iidenrlos eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, 
res.\:alvada a ocomlneia de alguma. das ...edaç&s legais acima ttferidas, sendo os demais candidatos. 
CMsideradD$ suplentes pela rmlf:m de varação; 
n,u. Em ~ de empate na votação, ressalvada l exiM~ia de otJUo clitério previsto na Lei 
Mwricipal local, serã cunsideradu deito o cudidalo Cilm idade 1nai5 ele\-ada. 

14, DAS VEDAÇÕES AOS C DIDATO 0t"RANTE O PROCESSO DE F.SCOLHA: 
14.l. Conforme prCYiS1o no art 139, §~. da Lei n• &.069!90. é "lldado ao candidmo doar. ofere«r. 
prurnctcr ou entregar li() eleito, bem ou •,1r1tagcm pe oal de qualqoor nal\Keia, inclusive brindes de 

pequeno valor. 
14.2. É também \'edada a prática de C1JndlllllS abusi\'llS tlU dcsleais que 8Clrretcm vanlllgcrn indevida 

ao candldalo, como a utio.;a de uma" e o 1ransporte de eleitores, denue outras previsms na u:i n• 
9. 504/97 { Lei Eleitoral}, pois embora nlo carru:terii.cm crime el~itorul. unpomin na ~iol11Çi!.o do 
dever de idoneidade moral que se «mstitui num dos requisitos elcmeniarcs das candidatura,; 
14,3, Os çaodidalos llue pr111icarem quaisquer d.is condullls relaciolláÓIIS oos ite~s 11ntaiorcs, 
durante e/ou d~pois da campanha, indusivc no dia da votação, temo cas.',lldo seu registro de 
candid11.tura ou diploma d~ po~c. sem piejufzo da apura(âo da responsabilidade civil e mesmo 
criminal, inclu~ive de tcrccir~ que com eles colaborem: 
14.4. Cabera à Comlssão &pedal Eleitoral ou. após sua m=luçio, il Plenária do CMOCA. decidir 
pela cassaç5o do registro da candidatura ou diploma d.e posse, após a i.1 , líluração de procedimento 
administrativo no qual seja garantido ao caodidaro o ~:ic.ercicio do oonuaditório e da arnplll. defcsa. 

JS. DIVULGAÇÃO OORF.S LTADO FINAL: 
15.1. Ao final de todo o ProceS50, a Comissão Especial Eleítoral encaminhanl 1clatório 110 CMDCA, 
que flllll divulgar no Diário Ofici,d ou cm meio equivalente, o nome dos 05 (cillCO) candidotos 
eleitos pata o Conselho Tutelai e seus respcc;tivos suplentes, cm ordem de=te d:: votaçãO. 

16. DA POSSE: 
16.1. A posse dos membros do Conselho Tutehll' sertl. concedida pelo P1aiden1e do CMDCA local, 
no di11. 10 dt janeiro de 20?0, conforme picvisio no an. t J9, §2•, da Lei n• 8,069,A)(); 
16.2. Além dos O {cinco) candidatos mai., vofllllos. também devem tomat posse. pelo IPllllOS. 05 
(dnco) supkntes, também observada a ordem de votaÇão. e modo a 11.'i.Segl!rar a cominuidade no 
fllllCionamento do órgão, em caso de fcri!l!S, liccnÇas ou impldímcllt0$ dos litu!arts. 

l 7. DAS DlSPOSIÇÓES F™AIS: 
17.1. Cópias do preseme .EdiUll e demnis a1os da COIIliMão EspCC1al Eleitoral del~ deoorrcou::s Sl.~ 
publicam, cooi desiaque, rios órgjlOS oficiais de imprensa l.ocal, no sitio eletrõnico da P1efeitWlll 
Municipal de Valeoça do Piaul. ~m como ll.lixadas no lllural da Prefeitura ).fonJoípal, da Câmam d.e 
Ve=dores, na !lede do Conselho Tutc=!at, do Conselho Municipel dos Direiros da riança e do 
Adolesçeote (CMOCA e dos ntros de Refcrénc.ia de Assistência Social (CRAS). Cenuos dei 
Rcfeténcia Especialiiados de Ass~s1êooia Social (CREAS), Poscos de Saude e &col11S da :Rc.-dc: 
Públ ica Mwúcipa.1; 
l 7.l, Os C11SOS omissos serio resolvidos pe.la Comissão Especial Eleitoral, observadas as nOJmaS 

legais rontida.~ na Lei Federal nº 8.069190 e rms Lei Mumdpal de..ti:: 832/95, 1,089/2008 !.' 

1.221J201S 
17J. B de inteira fé pomabilidade do~ ca.'ldiwi1ouc001parlh11u publiçação de todos D§atos, editais 
e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos mtmbros do CotW:lho 
Tutelar; 
17.4, É f-0.ewlildo aos candidatos. por si ou por meio de rqiresentames cred.aiciados perante a 
Comissão F.<lpecial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha. incl'uindo as 
cerimV!ll.as de lacr~ilo ele urnas, voiaçilo e apuraÇiio: 
17.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 {quarenta e oito) horas antes do pleito, OI (wn) 
rcpresentaru por local de volllção e 01 (um) reprc:s,entantc para acompanhar o apuração dos volos e 
etapas prelwinam do certame; 
17.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral s.e encerram com o envio de relatório Anal 
contend!> as inte,n;-oninciu e o rewltado (la voQlçQo 8(1 CMOCA. 
1,.,. O descumpnD1c:nto da5 IIOl'll\llS previstas neste Edital implicará na exclusão do caodída!o ao 

processo de escolha. 

EncaminhHc cópias ao Mioi$tério Púbfü;o, Poder Judidírio e Câmara M11nidpal locan 

Vale~ do PiHi; 03 de abril de 2019 

Variete F~opes 
Pmidente do Cl'\,fDCA 



358

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII358

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

CONSELHO MU ICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTI:: 

Rua Proli::SSOI' João Soa,es. SJN - Centro 
Valcnç., do PiauJ- Pi 

Aç6n 091-. 

Data de llivulga;to e AbertlKa do Edital 03 de Abril de ~19 

Periododelr,saiçAo 10 de abril a 10 de Maio d• 20111-. Na 
Caea dDII Conselhos, Rua Prof. JoAo 

Soares, S[I, Cenlro. 
Pet'lodo da Analiee doe 0ocumentna 13 e 1, de ;Maio da2019 

Dáa de DIYulgaçãlo mm Candidaturas 16 da Maio de 2019 

Perlodo ,-n entrar com lmpUgll8Ção de 17deMalode2019 
c;ancfldalur. 
PtKféldo de comuniceçeo IMMdual de 20 de Maio de 2019 
Impugnação de candiclat2n 
Pwfcdo de Derasa de candldelD 21 e22deM.iode2019 
mpugnadO 
P\lbblç,llo de LiBta de Caoclidtllos 2A de MliliD de 2019 
Habllllildoa e Nào Habilltadoe 
Período peni candldalD nãO hablíltado 27 e 28 de Maio de 2018 
apl9Mn1at RIM:ur.io 
RMUllado dos Racu,- 31 oo Maio m ·2019 

, Reun19o com Candid9tDII. hc:all;sobl'e 04 dll Jumo de 2019 - condutas ~das cua• a 
campanha o no !ÜII da vot.ciio Das 9h lllB 12h, Na~ Munlclptll 
Publcaçllo dlD I.IJCBI • hor6rio 

da 1. 

OS de Junho de 20f9. 

raalzaçllo <1111 C&pildtaçao. 
1 

RNllzaçloda ~ 
IJ 

20 e 21 de JuttJo de 2019 

Pcrlodo ·da ~ha doa Cendldato. 13 de Juriho de 2019, 

Datlldaa.lçAD 08 d9 outubro 2811 

~ das VOCDs e ~!lado da 06 de outubro, 8!Piis M 171\. 

E:Jalção 

Decido Honlologada pelo CMDCA 07 de outubro 

~ Final .e p.,blicaçOo em Dllrio 07deoumbro 

Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ l! .... ,.::::..~,•.~~ ... •."""=-..... ·,••'9!'~ .. 
C PJ/MI': IMl.911!i.&ll/0001-90 T~ 

Praça Dcpu~o Scb<milo i.e.J, 2. - Centro• Un,çui•l'I 

EXTR.ÂTO DE PUBLICAÇÃO DE ADITlVO 

PREF~lTURA MUN ICIPAL DE RUÇUI - PI 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT RATON9 03612019 
PRRECÃO PRESENCIAL N• 110412018 
CO T R.ATANn:: PREFEíTURA MUNICIPAL DE UR UÇUÍ - PI 
CONTRATADA: UMA & SILVA ORGAN12.AÇÕE:S LTDA, CNPJ n• l.3.427.'79/0001-20; 

OBJETO • O pn,>entc lermo aditivo 1em como objc10 nll<:rsr o capul d.as eláusul•• PRIMEIRA - DO 
OBJETO e SEX'tA - 00 PRE;ÇO. DAS 00 DIÇÕES DE PAGAMF. TO, DO REAJUSTE E O.o\ 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

VALOR: Fica acrescido o valor de R$ 23.100.00(vinte e tii:s mil e c:<:m rea.is), c:orTeSflOOdCntc a 11.00(1 
(onze mil ) km ao ITEM S (cinco) d.o p laoilha da CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO 
BASE LECJ\L: l..e:i Federal nº. &.666193 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: OI de abril de 2019. 

Ana Crísti'r.~050 Guimaria 
Pr1:Siden.tc CPL 

PREFEITU~J'!~~!~~~:~-~RUÇUi uiiiiçlf 
Pmço Depula® Sebuiêo Lelll, 2, • Ç,:nln)- Uruçui- i'I 

PREGÃO PRESENCIAL N" 00712019 • SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 879'2019 

AVISO DE LICITAÇÃO 

INTERESSAOO: Municlpio de Uruçul - PI 

1:\1 • 11; 1.11•0C;l,.1 H IGl•;.II~~ 

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
organização de eventos rullurais e esportivos, induindo serviços de sonorização, amamentação, 
iluminação, locação de palco, banheiros qulmicos e an·maçao musical para realizaçao das 
festividades do Municipio de Uruçuí - P,I, cooforme quanlidi'des, condlÇIÕes e especillcações 
constantes no Termo de Referência. 

DATA DA SESSÃO: 22/04/20 9. 
HORÁRIO: 08horas30minutos (oito horas e trinla minuto). 
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS. 
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderâ ser obtido oo coosullado na Comissão Permanente de 
Licitações - CPL, em dias úteis de segunda à sena, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também 
podendo ser ollticlo graluitamente por meio digilal nesta COMISSÃO, bem como no s[te da 
Preleilura roonicipal de Uruçul.PI: uruC\Ji.pLgov.llr oo no site do Tribunal de Contas do Estado: 
toe.pi.gov.br. Mais Íl'lformações poderão ser consultadas e oblidas através do «Hr1ail da CPL: 
cpluruoui@gmail com ou pelo telefone: (89) 3544-141 4. 

• 

Uruçuí • PI, 03 de allnl de 2019. 

) .,, .. <> ... }1,--t 
JOSÉ LE.NNON ALENCAR DA LUZ 

Pregoeiro Municipal. 

ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985..83.2/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

PORTARIA Nº 38!)/2019 - SEGOV 

O PREFEITO MUNIClPAL DE URUÇUf. Bslado do Pie.ui, no .uso de suas 
atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 66 inciso VI. 

RESOLVE: 

Art.lº - Nomear, a senhora RAISA DE SÁ VELOSO, portadora do CPF: 
027.470.173-11 , para exercer o cargo de ASSESSOR ESP ClAL, junto II Secretaria 
Municipal de Saúde de Uruçu{-PI. 

Art.2º - Esta penaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiç;ões em contrário. 

Publique,-se, registre-se e =pra-se. 

GAJIINETE DO PREFEITO MUNlCIPAL DE URUÇUl-PI, ao primeiro dia 
do mas de Abril de dois mil e dezenove. 


