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CMDCA 
ConMlltD Munlc pill dos Dl1'91to• da Crla,ça • cio AcllDIIHc«d• 

Slo Miguel da Baixa Grand•PI 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDITAL Nº 01/2019 

A PRESIDENTE 00 CONSELHO MUNICIPAL DOS OIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE-PI , no uso (la atribuição Quê ll'lé é 
confetida pela Lei Municipal n- 074/2004 e suas alterações, toma publico o pmgenle EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para o Procuso ele Escolha em Dala Unificada para membros do Conu o 
Tutelar par8 o ~o 202012024, ap,:oaado pel8 RESOLUÇÃO N" 0312019, do CMDCA de Sãa 
Miguel da Bailxa Grande-PI. 

1. 00 PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. O Processo de Esallha em Data Unificada é discípllnado pela lei n" 8.069/90, (Estaluto da 
Criançe e do Aclolescenle), Resolução n·• 170/20 15 cio C011selho Nacional dos Direi!OIS da Criança. e 
<lo Adotesoente - CONANDA. assim como pela Lei Munic)lal n• 145/2000 e sua$ a era,ç6es e 
R-olução n'01/2019, do Conselho Municipal dD!I Direitos d,a Criança e do Adolescente ele Sào 
Miguel da Bailtil Grande-PI, sendo realizado sob a n,sp,msabilidade· daale e f1Scalização do 
Mlnlist6rio Públic;o; 

1.2. Os meml:x~ do Canse ho TUlelar local serão escolhidos mediante o sufràgio univenal, <liteto, 
sec:,eto e racultalivo dota <1leilores do municipio, em data de 06 da outubro da 2019, sendo que a, 
posse dos ele,ilos e seus respectivos ~plenl.es ocorrem em data de 10 do Janeiro da 2020; 

1.J, AUiid'I Mtl'ldo, Cõ<'nO fom'la ele dar illiCiO, r99ula~r e ampla vieibilidade ao Procesao de 
Esoolha em Oala Un llcada para membros do Cons:elno Tutelar pa111 o quall'lllnio 20201202•. to .... 
públlco o presente E<lital , no• oeguinh,s termos: 

2. 00 CONSELHO TUTELAR: 

2:.1 . O Conselho Tt.teler é ó rgrão permanente e &lítlloomo. não j urisdicional, encarregado pela 
,;ocieclade de zelar pelo QUmprimento doe direi!os da criança e do adolMcente, sendo oompo.sto por 
05 (cinco) membrog_ escolhidos pela camunídade loeal para manda!o de 04 (quatro) anos. 
permitida 01 (wna) recor.duçlo, medianle novo proces30 de escolha em lgualcladie ele escolha com 
os aemai& pr&lendente.s; 

2.2. Cabe aos. membros. do Con,selho TUlelar, sg,ndc, de forma colegiada, o e,eteício das 
atribuições conlidas nos art. 16-8, par. único1, 90. §3". incise, 11 , 95, 1:,1, 136, 191 e 194, lodos da 
Lai n• 8.0691911, -rvados os deveres e vedações e•looelecidos por este Diploma, as$lm oomo 
pela lei Municipal n"07 412004 e suas a Iterações: 

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Cõnset,o T utelar do Municipio <le São 
Miguel da Baixa Gr.,n<1111-PI, vi"' -m;,her <1e O~ (cinco) vagH exii;tente11 o coleg ado. assim como 
para seus respectivos suPlentes ; 

2.4. Por força do diapollto no art. s•. iriciso li, da Reaolução n• 17012014, do CONANOA, :1 
candidialura - ser IMlvldual, não sendo admitida a composiçAo de olle,pas , 

3. DOS Rl!!QUIS ITOS BÁSICOS l!!XIGIDOS DOS CANDIDATOS A llll!MSRO DO 
CONSELHO TVl7ELAR: 

3.1 .. Por força do dlapoato no art_ 133. da ~ai n"' 8 .089/90, o a Cllfldldatoa a me.m bro do Conselho 
Tu1.a•.r- d....,..-n pntenche:t, cumula: ~ ... 111men1:e, o :w: seguintes. requisilm: 

b) ldll'dc:=: igi.~ 01,.1 ~•.JPl"OQI" "9 :;? 1 (vin'I°"' a:t ,u m} ,{lnos; 

e) R•:s:idir- no ,,..._,.nic: •pto; 

d,) Estar quhoa com a■ obrigaçõe&1 awtorala o n o go.::c do SOU8 dínMtoa polffloo.: 

O) sttir ·QUit :& çom o:&- obrigtt~ m ll rt(lro,JJ (pg,r.;a, oi,;11,ndld~-•oç. do i;exo rn.o.@Ç.U)lno) : 

f) N,lo 1•r •klo p,1,n•lb--90 com Ili destitulç-AO d lll fun~o d& membro dia Consetho Tut-t:! lar, •no~ óltt:imCl:li 
05 (cinco) ano11: 

g) nsino M,!dio Completo. 

3..2. O p1'iNitrtchime1""lto diov rwquillAtoM< liílgaia d1111ve illil.,. dtimon:atrado no ato da ca didaéura. 

4 . DA JORNADA OG TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4 ~ 1, Os membros do C on&elho T utel:eir exeir<:erio M.IN ativ,d•de• em reame cte: de<Jieaç.k 
'(t.w::çJl,l$lva p;JJ~, o tllncionaml!!lnto do 6rgAo_ sem pte,;julz:.o do at111ndlmen·to em reglmlll drl 
planllo/s.ob<oa:vi•o, a.s,sim ,;orno d.ili r•al'aç.lo do- outr.;1., d i 'gtn;.i.-. • ••,...,•• ine,ref'lle• ao 6-g~i 

, _2 _ o v~r dO vendm6nto 6- ae 01 1!.31:liriO m,nmo vl{>ente: 

s. 00$ IMPEOlllllemos, 

6.1 . s;10 lmpedl<lo-:s de serv.- no ~ mo Cof:'IMtlho T ucelair º" conJuges, companl'lelros, ainda. ql.lil!! 
9,m u,,i.Ao homoefo1 lil. °" p ;111"9f"1t9s: 9ffl linh.11 rçii·t;a. ool.;ri\çll'.-1 ou pcw· il.flrik:iildo. a t6 o terçelro g,au. 
incluar-~. con forme p,evtato no art. 1,40 , da Le~ n-v 8 .059190 e art.. 15 . da Reaoluçtio na 170f201 4. dt.. 
CONANDA: 

5 .. 2 . Extatlnc:fo candidatos lmpeef.klo• de atuar num me·amo Conse1no Tutelar e Que Obte-:nham 
vclaç;lo a ufid 11n le p a r a f".gutar&m &.nt,rn oa 05 (cin co) prim 11irna •~ara ■• c.on&ld•r,llr•~~ • _ lç 

aquele que bver m■iiof" vota:Çtio ; o candid•to r-.m■no•c•nt• ..,. r.c::ra:■■lficado como aau -l!HJ ente 
itn•d•• -to , nawnir-=to f1a hipó.t--.• d• vacância• Mlld• qUM: l'iào •xiata impildffl•nt:o: 

5.3 . Eatende-se o lmpedlme:nto d'o oon■ttl'Hriro tulvhilr em reiaçA,o, à aut.orldade ju~:4ria o ac 
t,epre~rne ao, Minla:~rlo P ilblleo eom a tuaç.!lo na Jus.tlça, ela l.nfàneJ.3 e CI.~ J u1a1on11,JQIO o.o n'IC$r'nó 
~; 

4.4.. ••mbêm impedido de ü inl)Of'f!Wl< no Proeet-to d(ti e ~e.olh..8 unif'IQidO o membro do Coriaen,c 
T...tel#Que: 

a) tiwt &ido ompcMilaaoo para o segundo milnd.ilto consecu1ivo até o ct a 10 d a ,t.anairo &:. 2019 ; 

b) ttvcr cxerc..tdo o mandu,to. c m r:cgimc do prorr,ogoolo. Po'" pcriodo in lntcnupto :superior 111 04 
(quatro) •no• e m elo. 

6. 0A COMISSÃO ESPECIAL ElEITOR.\1.: 

6. 1. O Conulho Ml.lnici?al dos Dire ilos dil Criança e do Adolescer1te instituir.\, oo ~azo de 10 {dez) 
dias. a contar da publicação do pt&senle Edital, Lma Comissão Especial ele composição paritária 
entre rePfesenta:ntes do govemo e de sodedecle olvil , pat,a 11 orgE1ni:i:;190o e oond\Jl;ão do presente 
Processo d8 Esoolha; 

6.2. Ceimpele à Comiuão E1peclal Eleiloral: 

a) An:ilísar os pedidos de regislro de cal1dldatura e dar ampla publlciclade à relação do& candidatos 
inscritos; 

b) Receber 81; imp<19nações ap,cscnladas contra c:andldmos que não ate11dam os requlsllos 
e)ljgidos, fornecendo protoc:oto ao impugnante: 

e) Notificar os amcidatos impugnados, concedmdo•llin prazo para apresenlac;llo de dllf•sa: 

d) Ded<ir, em primeira kntlãncia admini,tratil/11, ace,-c., (la impugnaç>'lo das candí<latul'IIS, pl'.>âêndo, 
.., nea,niitio, ouvir lestemu.nhas e\>erltualmento arroladàs, detetminar a juntada de documentos e 
; roallza~o de outroo <iligénclas: 

•> Real~r reunião:, destinada a dar conhecimento formal das regtas da campanha aos candidatos 
eonsklerados h3bi l~adoa "" pleito, que flffllatlc compromisso de respeita-la, sob pena de
incleferimanto do registro da candidatura, sem p,ejulzo da imposição das eançõei; previi;tas ni, 
legisla.ção local: 

f1 Ei,timulat e fQoi1itar o cneamirihamenio de noticias de fatos que c;oni;tltuam mlaçlo das regras 
de C8!11p,mhil P0' parte dos candidatos ou à sua ordem; 

111 Analisar e clecldlr, em primeira ins!An<:ia admiM,lrstiv3. o& ~õ:lot, cie iml)l,lgniçM e outro~ 
ioeidentes ocorridos no dia da votação: 

h) &<:olher e divulgilt or. loCal!i de votação e apuração de votos: 

1) Divulgar, imediatamente após a apuração, o "™'llado or,çial da ~otação: 

1) N<:>tificar pessoalmén:le o Ministério Público, com a ante~dencia devida, de todiljj ai; ~ do, 
certame, dias • locais d" reunião e ded.sões tomadas pele oo.legiado; 

k) Divulgar amplalfl8flte o Pleito à população, oom o awcilio do CMDCA e do Poder Executivo local, 
~Umulanclo ao m1himo a participação do5 eleitores. 

•6.3. OH decif.68& da Com ssão E.s_pecial Eleitoral aiberâ re<:urso à ,pleniríe do Con•e o Municipal 
dos Direilc,s da Criança e cio Adolesce nte , Que ,e reunlré, em catá(er extraOtdlnérlo. Plll'll deolsoo 
com o máJãmo de Ollleridade. 

7. DAS ETAPAS 00 PROOESSO DE ESCOLKA.: 

7.1. O Prooesso do Escol a para membros do Conselho Tutelar observará o caland•rio 
eo&XO ao presente Edital; 

7.2. O COnsellO Municipal dm Direitos da Criança e do Adclesconte.. no uw de ~~ at,.,1iuições, 
fará publicar ed~ai,;, espe,cll'lcos no Diário Ollclal ou meio 111quiwlerrte para cada uma <:IIOS fa_- do 
proces$0 de esoo a de mernbtos do Conselho Tutelar, diSPOndo sobre: 

a) l r1'1C<Íç&,,;., .,,-,u;;ga de documentos: 

b) 'Relação de candidatos Inscritos; 

cl Reiaçã.C> preliminar dos candidalos oonsiderados habilitadeis, após a análise dos documm,to s; 

d) Relação defin· a dos C1:1 nói<:1.ota~ can,.i<laradoli habltaados, apóa o JulgarMnto de e11entums 
Impugnações: 

•) Dia e locais de vo!açêo; 

~ Resultado preliminar do pie o , logo:, após o enoerramento da apuraç:.O; 

,g) ReaullaclO fi/\81 do plaltc,, após o Julgamento de cvcntLl:lls impugnaçõe11; e 

h) Temro de Posse. 

S. OA INSCRIÇÃO/ENTR!EGA 1DOS OOCUMleNTOS: 

8.1. A palticipaçã.o no pre11ente P-rooasso de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pel.ii i"lscrir;llo, 
por meio ele requerimento Impresso e/ou lom,ul3rio ~~trõnico, e .....-ã eletu.,da no pl'àZr'l " nas, 
eondiçõea esl!lbeleciclH n,;,•t,;, E<!ijal; 

8.2. A inscrição dos candidata& se"' efetuade pe!13oalmente ne 3ede da Secretaria Munlclpal de, 
A&eiat&ncia Social ele São Miguel da Bmti GniMe-PI. rocali2ada na Praça <la Ma , nº 49 no, 
Prédia d:a Prefeitura Munici pa,1, nesta cid~, da& 08h ã~ 12 hcrils entre M d iag 08/04/2019 a 
08/0512019. 

8.3. Jv;, reelil::er a insctiç6o, o candidal.o dewnl, cbrigetoriamenle e sob pena de lndefetimento deo 
11Uil .:.ndi!IIIIU'II, aprcscMar orlg nal e cópia doe aeguinlaa documanta&: 

a1 Ca.rteira de icleotidade ou dorumento equrvalelilé; 

b) Tltulo <le elelt~ . Ç0IT1 o eomprovan.te de \fOt çio ou j ..slifiG8tiv• nll1! 04 (q à\ro) últin111a t!leiçooa, 

e) ~rtidlles negathras cíYeis e crtmlnais Qlle comprovem n.ao ter Slide conden.ido 01J estar 
resF)Orldel'ldo, come réu, pela prá1rca de ,nfra~ penal, admlnhlTatlva, ou conduta lncompatlvel 
oom e !unção M membto do Conselho TLllel•; 

<I) Em sendo canclidal.o do sexo mesou!inc, 08<1i(j!IO (le qif~~ com as obrigaç,.'lês m lltares: 

8.4. A falta ou inaclequaçlc de qua!Q er dos doeumen1c, acima relacionedoe será imedietamenta 
oomurãcada ao candidato, que poderá supri.la atê II d.-t;;,-1imile p;,ra inscriçkl de candldMtraS. 
pr8\llsta ~e Edite I; 

8..6., Oe docume 08 devarão ser enlregues em duas vias para e e contrafé : 

8.6 . Dooumentos dlgítaiizado$ $tlrão conslderado11 vâlid06, desde que l:ilm bém 5 presenta.dc5 05 
originais ou exi&t~ntes apenas em forma10 digil.al; 
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8.7. Evenwaia anlràVM ll insctiÇaO de c:anclidaturn 0<1 à juntada de documentos devem ser 
imediata.._-.te encaminhados ao CMOCA e ao Mlnblérlo Pllblloo; 

8.S. ~ lnformac;,Oe1;> prB6l!ldas e d<>wmen\o,; apr,,HnladC5 por ocasião da inscrição do de total, 
responsabilidade do candidelo. 

1. ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO EXJGIDA: 

9.1. Encerrado o prazo dle ln~ de cendidaruras. a Comissão E,,pecial Eleitoral de31gnada p,,lo 
CMOCA el01J.Jar;lo, no ?"'= de 05 (cineo) dias , a aniUu, C$a doeumenta~o e>clglda neste Edital, eom 
a subiequa ,te public:i11.Çil0 d.- ~tõiilÇk, ,r,i:Q$ ,e;ar'lt:hdato:a ln:acritos.; 

1 .2. A rei.ação doa candidatos iríscrilos e a óocumonlação r specti,a serão encaminhadas ao
Mlnt,«.rio PübllCó p.i,ra CIMda. no p,azo de 02 (dols) dias. após e publicação refenda no itern 
•ntertor, 

tO. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDjDATURAS: 

10.1. a...,1q.,.,, - ~•" n,quen.r a impugnação de c:andidsto, no prazo do cinco (cinco) dias 
~ da ~~çJo da relação do• c.d<IMOt- Inscritos. em petiç,,c, dle,,il<lem"'""" 
fundam e111lada; 

'10.2. Findo o prazo mencionado no item -a:us:,ra. o-& c:a: did•to• irn~nadol .,...o notrfieadoS, 
pesSOlílniérné Cio te« e» lml)ugnoç:!o no pro= 04 (quatro) dia,., começando, a parti< de então, a 
oorrer o prazo de c lno,;, (cinco) <;lia" para "l'f"M'tnla< sua -a; 

10.3. A Comiu!lo Especiill 61eitoral ilOalisarà o teor das imp~naç,ões e clefe88S apresenladas 
pelos cane!ldatos, l)Odlerd) so citar a uer dos lntere1116actos e Jurnada de documentos e CJl:Jlras 
P'0'-'fõlll$ (IQ alegado: 

10.4. A com·. são Especial Elei1onl te1à o prazo de 04 (<I ro) C!ln, co"taaos do ttrm no do prazo 
J>il"' a~lação d dlmlsa p;iJo;; c.lll<l!datos lmpug11 ~do,, ~ de<:idir .obre II inpu,g . .....,ç;ao: 

10. 11. Concluida a aMli8e d lmp;ig111aç6e11, a Comissão Eapecllll Eleita< 1 '-8 publlesr edital 
eonlendo a retaçto p,-elimint1r ct.o:, ç~n1;UdalOl!!L M ·bl•tad0f3 a par:tidparern cio Pmcll!lsso d l!!!I scoa,a 
e:m d.N Unificada; 

10olll. Aa de-ciaões da Comiodo E5peci"I le,to,_I Mrto fl.ind•--,IH, deliM cle"endo ser -
Citncia a0$ lnteress.acros, para fins de lnterpotlção <los oecursoa p,ewisio. ne-••e Edital; 

10.7. Das decisões do Comlsallo Eapec Eleitoral cabaré ,ecur,;o à Plenária do CMOCA. no praza 
de 03{1rês) dias, conbldoa da data da publicação do edital tafel'ido no item antM1or, 

1 O.S. E1golada a fase .recurs • a comisSêO E~peciál Eléilotál a.-A publicar à reláÇlo definilivá doo 
candidsto• habilitado& ao P-. com ~a ao Min lélio PObllco: 

10.9. QCll;Jml<Klo faltiidade em •ciulillQoor infc.ma,;ão ou documcmto ap~11entado, ~a (!.ui fo,· e 
momento em que o•ta lor descobefta, o canóidalo ser'II, exd\l fdo do pleito. aem preJui;w de 
• ne3m1nnamento (liO<!. fatos à autoridade compeb!nl.e para apuração e a devida re,;ponsabilizaçAc 
199al . 

11. OA C.A-ANHA E OA PFtOPÀGÀNDA EI.E.ITOFtAL: 

11 .1 . C- "° P oder Público, c;om " "º~~º <loti órs;illoa dia lmprenr;,a IO<>l'ie. dor ;,mpl~ 
dM,llg;açAo .-O Plf"QOlt$9o do EKolh;ii d•sde o momonlO da p\lbticaçAo do pra:ffffle Edltat, •nclulndo 
lnlormillQÕea Quanto ao papel do Conoell>o Tutelar, dia, ho<érlo e locai$ de 110~~0. Clón1to ou,,.,,. 
lnformaç,OG,; devUnadaa a an~ure• a, ampla pa,ticipaçéo popular no pleito; 

11.2. é vedada a Ylnculaçào polltico-partldàfla dat ~ndi<l..turas. MÍ" ...,.,....,. da indi<,açêo. na 
m"terlal <le prop,;,gan<la ou lnserçee,, na mldl!I. de leg1md:10 Clll ~ ldOS POlilh:o,. timi:1010$. 
stog;1n•~ õ0i'l1•• ou fotografia• do 1pe.aaon que. d ireta ou indiretamente. denotem tal vlncula.~o~ 

11 .3 1- O. c.andtd.atoa poc;.rlo d•r lnfc.o • campanha ekritOfiii:I apó:à: a p..ibJieiilçt.o da, r111l..ç:l0 d•fin itiviil 
do,. .,..ntlld,,1"3 tQobílüdo,,. pr,,vistoi no item 10.1 dooale Edrtal: 

11.4. A propaganda ol01t.oral om Vlaa e k>gradOií.Jroa püt)IICOe obse:N•râ, por :ilnatogia , ~ limlt""·" 
lrrn,o,,1<,,. poill k,glall>çllo ololtoral o o Cód[go do Poaruraa do Município. oarannndo lgualda<l& <k'! 
condfçõea a ·todoa. o:a candidato&: 

1 ·1 .5. C>a c:andklat.oit pode:r&o pmmOVêr áiõ ~ CM\did•tu,...1, ;....nto ~ ••-'to~, par m.io de debatea. 
e ntrevia.tas e dta:trlbUiç:Ao d9 pa · 1011 .. dellde q ue não cauaem els.no ou ~ • ~m p!UbU(;.i!I 
c>v Pttrt.iça,, r; 

1 1.8 . .Âil bi1ir,t1tuiÇóft públ iO~ il o ... f)liUt lgullill 98 (V'\il.OOllilW: ► CQmllilril: QV Vamlldon,a. râdlio, lgreJoa etc~) 
Que tentiam, ínte re&-&e· em promovef" <let>ates com os candklatoe. devet60 tom;,, l iz,llli" gonvlto ,11, tOdoa 
aqu 1 0c quo O(lv rom oi::,too o oonOOJTor uo çargo- oc memoro d'o Coneel"l4Hro T utelar. 

11.7. O.a. det,e1re& di6Vera.o te t MQul•r'r'16ntO próprio. '-' MH 8pn,seintllldo pnlos OfVBnlzadore~ a, tod~ 
os pantcil)erlt:e.a e 6 Comia.a.lo E a()eClid ,E.JeitOnll de:ii:íOríildã pel-õ ~lhe Munit;ip.11 d05 Direito& dlil 
Crf.lW\(i& e dQ ~~r11t-, ç.Om P't'io monoo OS (ç:1nco) d"lae do ent"'°9<16ncaa; 

11.8. Cabe ã CómlS$,IO ,fa.$ped;at l.ttor..11 supervisionar" ·-" re.a1lz a,ç.6o d oa debalea, 2..8'ando par-.:a qUil 
:t:~am l)fop,orclonadaa itguai& oportunidades :k todo& o& Cõlilfldlld;:;;ito5 nr;iu: i;.v aa oxpo&lçõe:a a 
l'0$1)(>$t.: 

11 .9 . é \I\Odede, • propag8nd8.., 8'ndl9 que gr.atuna, Por mslo doa velc.ulo& de ~1.,1niç~ cm g, 1 
<Jornal, mdlo OU televt&a:o). fabtD&, OUICIOMS, carnlM\O. bOnôS O Outro• meloa n&o pr·eviatoa ne8-b!1 
ec111 .. 1; 

11 .10, G: dever dlo candidato portar-~ com ulbat\tdad& dur-;anl it- ;.ã c-ampanh a ukiai•OWllll , isenoo vod:lM:J,m 
a , p rõpilgãn d'.ã irt1111~ o u int&icliot18 ,o,t,1 qUfJ: pcomova ataque pe:a11oal contra os. con~: 

11. 11, f-Jlo wunli permitido Qvah:iu,., tipo de proJ>illJanda no dia da ele ;.,o, em q.,.l(luer local público 
ou aberto ""' p<lblleo , aendo que "' agicm,,ra,çêo de· peSB09& portando •lrum,,ntos de P''>.,..9"ndil 
caractel'WI m.,o nlt'lellla,;Ao caletlva, com ou -m U!ll~•o de veiculo•: 

1 t.12. A v~o- dill!I nJgr.its d• c.ampa,nha importarã na c.aasação do reg6etro da e.ndid.-itura ou 
d iploma de pc1111-111 do c.:i.ndid.r.t.o 1'á"f>Ôl1'-~val , .apól. ;;a ir-.la1,.1ri1ç6o de procedim·&r1to admin:latrarlvo no 
qual &e:la garantido ao candlclalo o exen:fdiO do conlradtt0f1a & cta ~• do'f11:11.., , ~ .• 

12. OA ELEIÇÃO OOS M EMBROS DO CONSELHO TUTELAR: ~ 

1z.1. A etçao par::11 oa membrO& CIO C<tn$e:lh0 Tuw;e-10, do Mufliel p!o de SAo Y lg u e l da Ba1)(a 
G randá-PI, l"ft.áliz.àr--.e-.á no dia 08 d• O\JWbro de .201"t, da& 08h âa 17n, conro,me previ1HO no ,;i.r1. 
1 3'9, d■ ll.el n • B.0e9/90 e Rea.olução n9 1 52/201 2 . do CONANDA: 

12.2. A vataçao de,.,,er6 oco.rutr p~nciàhllente eim umas •eletrbnic:aa cedidas pea.-
J uS11çt1 E:iel!Oral. ccservMl!IS l!l:!li dispó!Siç,ões das r.,,.0Ju9llea icávei" "~ld•s pelo 

Tribunal Superior EleilC>ral e Tribunal Regional Eleitoral do Esta.do do Riaui : 
12.3. As cédules para votaçao manual serao elaboradas pela Comissao do Especial 
E1eit01'$1, adota:ndo parêmetros similares aos emp<egados pela Justiça Eleitora! 01T1 sua 
oan·feoção ~ 
12.4. Nas cabines de votaç.ao ~ ,ao lixadas bsta.s oom ,~aça.c de ~es. codln.cmas, foi~ 

e númem dos candidatM a membro do Conselho Tutelar, 
12.5. As mesas receptoras de veios deverao levrer atas segundo mooe10 fomeddo pela. 
Comissão Especial Ele.iterai, nas qu.ais eerao registradas eventuais intercorrências. 
ooomdas no dia da votaç:'lo, além do número de eleitores votantes em cada uma das. 
urr'l.;l$; 
12.6. A.c,ós a idenlffica.çllo. o ele~or assinará a fü1ta de preeençs e proceóerá a votação; 

12.7. O eleitor que não souber ou não pude< assinar, usará a impreMão digital como fo m1~ 
de ide ntifica.ç6o: 
12.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato: 
12.09. Efetuacla a ura;.10. serato eonstC!ersdos e1eiw11 os 00 (cinQo) candida!OG mais 1/0Cados. 
téSSlllltada a ocorr6ncia de alguma das ved ,;ões legais acima referidas , sendo os demais. 
candldatoe con&lderadoe e\Jplentos pela or<lom de ,;otaçto: 

1 i .10. em CD50 de empate na vot11ç&o. r-ee.ealvede a exiel6ni::ill oe outro c:rltélio preyt,to ,na Le 
Municlp.i local, ..,,. considerado eleito o candidato eom idade maia elevada. 

13. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS OURAIIITE O PROCESSO DE ESCOLHA: 

n.1. ComOl'ffiO prov\ato no an. 1311, §3°, oa Lei n• 8.0611190. ♦ w<1ado ao cano!Clato doar. ofereoer. 
~• ou ent,-g,., ac eleitcr bem au vanlagem peuoai de quaique, natur&za, ineluoi..,.. brindll$ 
de pequeno valo.-; 

13,3, é li!~ V\!llada a p, ~ica de COl"ldulias abusivas 0<1 decleai,; GUlil a~wm YW11i1Qem 
indevida ao cancfidaro. como a "'boca de t.n1a· e o transporte de eleiores , dentre outras: previstas na 

Lei 111• 9,504/97 (l..el Ele~Qrlll), p<>i, embora"'º 04lr~e,irem crime e ~0,.1. "1iport•m M viob,Çlo 
do de....,. de Idoneidade moral q ue se eonstilul num dos requisitos elementares das candidatuti:as; 

13.3. Os candidatos que J)raticarem quaisquer dH cond\lta$ relacionadas nos Itens a 111111rlcrw, . 
dun;1 n.te e/ou depois da campanha, inclusive no d:.ia da votaç:;Ao, ter-$0 -cas.:,,;Mto ~u rieg lWO dC! 
01ndid..tur• ou diplom" de pe~e. ,em prejuf~o d!' 8pt,tr~çlio <i!o ,e,pon, billdllde cl,rll, e m smo 
aimlrlal, inctuslve de ter08iros que oom es. colaborem; 

13.4. Caberá à Comiaaloo Eapecial Eie~Ol'il l ou, após sua disaol~o. à PI_,_ do C MOCA, daeldlr 
pela e3nação do registro d:il candidatura ou diploma de pas,-e. a;;,Os a instauração de 

proced,mento ildmimsltátivo no q ual seja garantido ao caMiaãto o •••releio do @nb"adilÓíio " da 
am pia defBl!la . 

H . DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: t 
14.1 . M final de ledo o Processo, a eom· lláo Especi11I Eleitor11I eflCillminhará relatório ao C'MOCA, 
que Iara divulgar no Di llrio Ofrcial ou em meio eciuivaiente, o nome ~ 0!5 (cinco) candidatos eleitos. 
para e ConselhO Tutelar a a.aua reap;,e1o,0a àLJpientes, érn ordem decrc,IIQente de votaçllo. 

15. D.A POSSE: 

15.1. A posse dos me.mbr0$ do Cons.eho Tutelar sení concedida pelo Presi~ do CIADCA tocai. 
no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previgto no art 139. §2", da Lei n" 8.069/QO: 

1G.2. Além dos 06 (cinco) candidatos mais Y01aclos, também de.em tomar poase, pelo menos., 05 
(cine0) su~ntes, larnbém obser.-ada a ordem de votação, de modo a as.u.9urar a conllnuidilde no 
funcio"8mento do órglo , em = de léri3s, l icenças ou impedimentos dos tttulares. 

111. DAS OISF>OSIÇÕES FI NAIS: 

1S.1. Cópias cio p,eserte Edital e defflals atos da Comissâo ~eia E,1 oral dele decolfl!11.\es 
serão publlcadas, eom destaque, nos órgãos oficillis de Imprensa, no si o eieUOnlco da Prefei1ut a 
Municipal de São Miguel da Baixa Grand&-PI, bElrn çgmo afotadas no mural da 'F>refeitura Mun~ I, 
d,a CàmsJll de Vereadores, na Sêde do Conselho Tutelar, do Coriselho Municipal dos Oiteilas da 
Criança e do Adolescente (OMOCA) e do Centros de Referência de Asslsléncia Social (CRAS}. 
P05103 de Saúãe e Es«i!asi <la REKJe Publica Mur-.~pal: 

16.2. Os ca=.os omissos serio í9$0lvitloi. pela Comit.São Especial Elertoral. ol:Jservadaa as norma&. 
legais eon1Jdas. na Le Fede ai n• 6 .069{90 e na Lei Municipal n" 07 4n004 e Mias alerações; 

16,3. ~ de inteira raspcnut,ilidade dos cand.clatos acompanha< a pullllcai;ào ele todos os ai.os, 
editais e comunicadog refeNtntes ao p,oc.eeso de escolha em datlt unificada ~ membroa de> 
Canse ho Tutelar; 

16.4. é racu~ado - condidatos., por si ou por meiO ele t;;presentantM CHdenciados peranle a 
ComlSSãO Etpecial ~oral, acompanhar todo desenrolar do processo da M001h■ , inc!uindo as 
oenmOn $ de comprovaçllo de Lmas invioladas, 11crtaçao e apu,-ação: 

16.5. Cada candidato podetâ aeaenclar, até -48 (quarenta II oito) hOflls antes do peito. 01 (um) 
representante por local da ~otação e 01 (um) rep,esentante para acompanhar a apuraçlo dos votos 
e él&pa9 p.re minares do c.ertlme; 

1 S.6. Os lt abalhos da Comissão Especlai Eielknl se e"c:errltffl com o envio de "'"'°-ló rio fimd 
comendo .a · ternon-Anclas a o resultado da YOtaçio ao CMOCA: 

1 S.7. O (IE1$CJ.Mnprimen10 das normas previstao. neste Edílill implicatól r\8 exclusAo do eanclidalo ac 
prQC&SSO dê 8SC01ha. 

Publiq-

Slo Miguel ~~iXI ~•~d~ <it_~ .i. 2019 

v.~.tmantana ~ 
p,_,id•nta- do CMDCA 
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(Continua na próxima página)

CMDCA 
ConMtlto M11nlc ~· dos Dl,.ltOI d• Cri~ • elo Adolffcent• 

81o Miguel da Baixa Orand•PI 

CALENDÁRIO DE ATlVIOADES(Anexo 1) 
- PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHE'IROS 

TUTELARIES -

Provldincla 

Elaboração, 
aprovação e 

publicação de 
Resoluçao pelo 

CMDCAque 

Prazo lnformaç6ea complementaree 
FundamenlDII i. la) 

1 
regulame.ntará todo 

o processo de 
, escolha dos 

Prazo sugerido: 
até 30/03/2019 

Prazo sugerido para que a publicação 
do edilal e o processo ele escolham 

ocorram em tempo Mbll, de forma que 
os interessados em participar lenham 

conhecimento do tramite. 

Art. 11, §1", Resolução n" 170/2014 
CONANDA 1 membrosdo 

, Conselho Tutelar 
Elaboração. 
a,provação e 

publicação de 
Resolução pelo 

CMDGA. que tratarà 
das condutas que 

serão consideradas 
vedadas ao longo 

de lodo o ptl)OeMIO 
de escolha 

Publi~o do edital ' 
de convocação 

Registro de 
candidatura 

Prazo s~rido: 
até 30/03/2019 

Prazo Ilegal: 
No mlnimo 06 meses 
antes do pleito: até 

OS/0412019 

Prazo suger~o 
08/04/2019 a 
08/0512019 

Prazo sugendo em razao da 
necessidade dos interessados em 

concorrer no presenle certame terem 
tempo suficiente para se prepararem 

para o mesmo. 

art 7", § 1°, letra ·e·, Resolução n 
170/2014 - CONANDA 

Deverá conter todas as normas, da.tas e1 

prazos que regulamentarao o processo 
eleitoral. 
Previsão: art. 7°. Resolução nº 170/2014, 
-CONANDA 1 

' 
Requisitos mínimos de conteudo: art. 7º,Í 
§1° da Resoluçao nº 170/2014 · 
CONA!NDA 
Ampla divulgação: art. 9", caput e §1º, 
da mesma Resol o 
Requisitos exigidos: art. 133, Lei 
8.069/1900 • ECA, além de outros 

!requisitos expressos na legislação local 
(art. 7°, §2". e art. 12, §§1ª e 7', da 
Resolução n• 170/2014 - C0NANDA) 

l
1Jmpedimentos: art. 15, Res. 170/2014 -
CONANDA ele arl 140, Lei 6.06911990-
ECA , 

1 
_ ___ _,__ __________ !Apenas será_ permitida a candidatura 

1 individual, não sendo admitida a 
1 composição de chapas (an. 5º, li , 

Resol\Jçllo nº 17012014 - CO. ANDA) 
Análise de pedidos Prazo sugerido !Art. 11, §2", Resolução n• 170/2014 

de registro de 
candidatura 

09 a 15/05/2019 C0NAN0A 

Publicação da 
relação de Pra20 suge<ido IArt. 11, §2", Resolução nª 170/2014 
candidatos Até 20/05/2019 CONANDA 
inscritos 

Prazo legal Pode ser proposta por qualquer cidadao. 
Até 05 (cinco) dias da cabendo indicar os elementos 

lmpugneção de data probatórios 
candídatura da publicaçllo da 

relação de Al1 . 11, §2°. da Resolução n• 170/2014 -
candidatos inscritos C0NANDA -

Notilicaçao dos 
candidatos PrazoS1.19erido 1Ali1. 11. §3º, 1 da Res. 170/2017 

Impugnados -
quanto ao prazo 

28-31/05/2019 CONANDA 

para defesa 
Apresentaçao de 

defesa Prazo sugerido IAn. 11 , §3º, 1 da Res. 17012017 -
pelo candidato 03 a 07/06/2019 CONANDA 

impugnado 

Análise e decisão 
dos pedidos de 

impugnação 

Interposição de 
feCUrsô 

Análise e decisão 
dos recursos 

Prova eliminatória 

Interposição de 
recurso 

Publjcação dos 
candidatos 
habilitoo01.1 

Reunião para firmar 
compromisso 

Solicitação de urnas 
eletrônlcas. 

com rem8fiêl das 
listas de candidatos 
habifrtados à eleição 
e solicitação da lista 

de eleitores 

Seleção das 
pessoas que 

traballarlo nas 
eleições como 
mesários e/ou 
escrutinadores 

(bem como 
suplentes) 

Reunião de 
orientaçao 

aos mesários, 
escrutinadores 

e suplentes 

So1idtaçao de apoio 
da Policia Militar e 

Policia Civil 
Confecção das 

oédulas de votação, 
em caso de votação 

manual 
(somente se a 

utilização de urnas 
eletr6n icas for 

imp06SiV81) 

O ivulgaçAo dos 
locais 

1 
do processo de 

escolha 

Prazo sugerido 
Até 1110612019 

Prazo sugerido 
1'2-18/06/2019 

Art. 11, §3", li CIC §$°, Ili, Res. 170/201 
-C0NANDA 

Contra decisões da comi$&ao especial' 
!eleitoral. Deverá ser dil'igido à plenário 
ldoCMDCA 

[Art. 11, §4°, Res. 170/2014 . CONANDA 
O CMDCA se reunírá, em caráte1 

Praz.o sugerido extraordinário, para decisão com o 
19--:21/06/2019 mâximo de celeridade (art. 11 , §4°, Res. 

170/2014 - C0NANDA) 
Preferencia.lmente em um domingo para 
possibilitar a p.irticipação de todos os 

Data sugerida candidatos ,inscritos. 
07 /0712019 (Domingo) 

24 horas 

Data sugerida 
12/07/2019 

Prazo sugerido 
Até 19/07/2019 

Prazo. sugerído 
Até 09/08/2019 

Prazo sugerido 
Até 23/08/2019 

Conforme previsto em 
lei municipal ou 

resolução 
regulamentadora 
Prazo sugerido 
Até 06/09/2019 

Prazo sug.erído 
Até 13/09/2019 

Prazo sugerido 
Até 05 (c'nco) dias da 
realização do pleito, 
imprelerivelmenle 

30/09/2019 

Prazo sugerido 
Até 20/09/2019 

Art. 12, §3° 
CONANDA 

da Res. 170/2014 • 

Art. 12. §3" da Res. 17012014 • 
CONANDA 
Cópia da relação dos candidatos 
hab,ilitados deve ser encaninhada ao 
Ministério Püblico 

Art. 11. §5°, Resolução nº 170/2014 • 

1CONANDA 
O CMOCA, por melo de sua Comissao 
Especiall Eleitoral. deverá realizar 
reunião com os candidatos habilitados 
para lhes dar conhecimento formal das 
regras do processo de escolha, os quais 
finnarão compromisso de respeitá-las, 
sob pena de Imposição das sanÇóes 
previstas na legislaçao local 

Art 11, §6". 1 da Res. 170/2014 
CONANDA 

1 
Art. 9", §2" da Res. 170/2014 -
CONANDA 

Deverão ser selecionados 
p refer&r1Ctalmente dentre os funcionários 
municipais, obserllando-se, 
subsidiariamente, a Lei Eleitoral quanto 
aos impedimentos ao exercício dessas 
funções. no que for cablvel 

Art. 11, §60, VI, da Res. 170/2014 -
CONANDA e art 120, §1º dia Lei n• 
4.737/1965 (Código Eleitoral} 

An, 11 , §6°, VI, da Res. 170/2014 -
CONANDA 

Art. 11 , §6°, VII , da Res. 17012014 -
CONANDA 

Art. 11, §6", IV, da Res. 170/2014 • 
GONANDA 

Deve-se garantir que seja rea[~do em 
locais püblicos de fácíl acesso, 
1observando a acessililldade e a 
quantidade de votantes do ultimo 
jprocesso de escolha. 
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(Publicado conforme o recebido)

(Publicado conforme o recebido)

El&lção 

CMDCA 
ConMlltD Munlc pill dos Dl1'91to• da Crla,ça e cio AcllDIIHc«d• 

Slo Miguel da Baixa Grand•PI 

L 
Prazo lega.! 

Art. 100, Pa~rafo único, ele art. 11 , §6°, 
V, da Resotuç:io nº 170/201◄ -
CO ANDA 

Art. 139, §1°, lei 8.00911990 - ECA 

1° domingo de outubro: ,. 
0611012019 M 5, 1, e art. 14, caput, Res. nº 

t--------- ___ 170/2014 - CONANDA 

Oivu!gaçao do 
resuílado da escolha 

Posse dos 
conselheiros 

Ot!!verá ser publicado no Dlério Oficial do 
Pra,zo legal Munlclpio ou em meio equivalente 

Imediatamente apó& a 
apuração 11, §6", VIII e art. 14. §1<>, da Res. 

170/.2014 - CONANDA 

Pr8!20 legal • 139, §.2", Lei 8.069/1990 - ECA 
10 de janeiro de 2020 Arl. 5º, IV. e art. 14, §2°. Resoluçao nº 

170/2014 - CONANDA 

Uo Miguel da Baixa G,.,n._.p1t, 05 de Abril de 2019 

~~,::!M~ 
PrHldan!a do CMOCA 

CMDCA 
c-..lho Munlclpal •• Dlre- da, C,r\a_ • do Adol-■c

São Mltu•I da Baba, Gn.nde-lPI 

REQlJERIIIIENTO OE INSCRIÇÃO (Anexo 11) 

Nome: __ :------,---,------------------
Data de na5cimerno: __ / __ / ____ Sexo:, ____________ _ 

ldemldade n• , CPF rf' _________ _ 

RuafAvenidafowc: ---------------,--------
N" _ __ • Bairro: _____________ CEP r{' _____ _ 

Tel. celular: ------,---E-mail (l@g1vel) ___________ _ 
Possui algwn q10 de DEFICIÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO Qual? 

OEOLARAÇÃO 

Declaro qUI! Iodas as infonnaçõe,, acima expostas do ,.,,dadleira", estando cie-ole das penalidades 

previs!B5 no Código Pel'l8I Brasieiro ,e demais leg~la\'ÕeS pertlri tes cm caso ele falsidade. 

Declaro, alnoa. atenaer tO<las as condiÇ,08$ exlQiCI" P$tl'I intcriçio do Proce,10 de E1<:oltta dos 

Membro• do CORoel>o Tutelar de São Miguel da Baixa Grande-PI, bem o:,mo declaro me s;,bmet;;, 

à$ norma~ el<l)r~~,~ AI) Edit;JI 001/2019 e dem8- 1e9· ações pertinencas. 

OCICI.MN'Ill.01 Comprobatórios: 

( ) 1 • cópia. da o6du!a de identidade ou doeu mo equivalente; 

( ) li - cópia do lilulo de erei!or o:,m Certidio de qu~~ eleilot ; 

( ) Ili • Certidões negativas c1val11 e aimin;f que comp;ovEUTI não ter siao coodanado ou e&tar 
respondendo, cerno réu, pela ~tiCil ele illr11,Jc penal, atlmilill,1ra11va, ou condula 1n0ompat1,,a1 
com a runçao oo membro ao Coll&81ho T ut8181: 

( ) IV • Em s,-..ndo candidato do sexo masculino, oe1'1idão da qu ação oom as obrigações militares. 

São Miguel da Baõca Granel@ •PI. __ de ______ __, de ____ _ 

ASSINATURA OO(A) CANOIDA TO(A) 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO 

Nome doeandidato(a): _____________________ _ 
e~: _____________ _ 

Daia da ln•crl~o:_l ___ ..;l0111'. 

~-,d>:."", Estado do Piauí 

liffil·•' CÃMAAA·M· . UNICIPAL DE SÃO GON.ÇALO DO PIAUÍ t;!II!! Gabinete Da Presidência 

RÉ.$Ql1Vçc 

,.-'. · -~, \~rt. 1° • EXONERAR o Vereador LUIS RAIMUNDO FAUSTINO DE SOUSA, 
portador do CPF: 327.991.103'•63. da fu nção de Tesoureira da Carnara Municipal 
de Vereadores de sao Goh çalo do Pij!iu l. 

" A"ít,~·::,~R1:1i çiga8ªs;as "dfopásfçõe§~e/nt conti-~o,- ês~ ortj\rià'l-_~lr4~yJg.9.6 n·a 
da't,i 'ile~il!.~ ªpul?lí~·çào. -

G,1bine1ê dO ·pt_e:s'ld~;rnte da' carnàrà·-MiJ,niqipal ée _'Sào ;Gonç atci;- ÃO .'PJaúf';{PI'), ,aos 
Í,)m~ ê t~ dia~'dó mf-i de 'e.ver~)ip d~-2"1:119. 

~.,,,.., ... , 

Registre-se, Publlque-sa, 
Cientifique-sa e Cumpra-se. 

r i Estado do Piauí l,-... ' CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 

rormna n":OCl41201!1 sao Gonçat\o do·~ur. 25 de fawrerro da 2019 

Rl?SOLYE: . . _ _ , _ . . , . _ . . 

ArL 1°. , - ~gnar . o V.erua~·il,NHO -fJSRREiRA' p~/ ~dor do 
C!"F': 9ZJ.M&113'411 e ~G;. 2.11tAi7·· -Pl, ~~'bile;..._óum-la 
da Cãmára Mu_nicipal de- S1,o. ~pnçalQ: do P.laUI, ~od.ó pnWC'af.: io<toa QB_ at~ 
loerentes· ao çargo de tesoo,rçirô, Jocl.-,,stve anll)ar o, Qh.eq\.188· .e .fNl'na:tererieiae 
finanoalraa ,e d~s pn:ioedlmentoa bancé.rioe •em conJutitó cocn o ~i'.êsldf!nte- da 
Clmaril Muniâpal, a partir dé 25: de 1-,e_iro dél 2.019. 

. ,, .. 

. · Al't..24 ~ ~;vogadas iís ·oisposl~ ~ contrálto·. esta p~a entra vlgçir na 
da!•' da sua 'pyl'>lica.çáo. . , - · . · · 

. G11til~ ~o f>~~ da Qamà!a," MuJlklpal d& Sati Q>l!ÇiEll6 dó ·~IJ( {PI), 
aos.vint~-= cinco dlu do nM!8 de fe1teretro ~ 2019. _ . . ,: 

· ~ , 


