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CMDCA 
Conaelho M1.1nlclpal doa Dlreftoe da e.lança• do ~nt• 

No Mlgu.l da Baixa Grand .. PI 

RESOLUÇÃO N.0 04 DE 13 DE ABRIL DE 2019 

IDl&põe IObre a c:riaçl.o da 

Comiaallo Eapeclal Eleltorall, 

encarregada de organizar o 
proces90 de eecolha doa 

membros do Conselho Tutelar. 

O Conselho Municipal doa Direitos da Criança e do Adoleacente do 

munlcfplo de sao Miguel da Baixa Gran~PI, no uso das atribuições 
estabelecidas na Lei Federal rf' 8 .069/90 (Estatuto da Criança e do Adoleeoeme), 

Lei Municipal n° 07412004, RESOLVE: 

M . 1°. Conatitulr Comiaaao Eapecial Eleitoral, encarregada de organizador 

o prOOltSIIO de esoolha doa membros do Conselho Tutelar do municlplo de São 

Miguel da Baixa Grandtt-Pl 

M. 2°. A Comiaaao Especial Eleitoral aerá composta pelo& seguinte& 

c:onae'lhelroa: 

a) ~n.eú4e: rOa-:úe:: de: ú.,nAâ, l'llpfe-,t■nte do Poder Público; 

b).i<tg.,<.;e, M ,":>~ 5il.vo,, representante do Poder Público: 

o) -»? &ü~ d,!, ~ representante da Sociedade CMI: 

d) l'~if½"°""" Jf¼:t\1-: fl . ~ representante da Sociedade ChiJI. 

Art. 3°. Compele • ComiHIO ElopeCial Eleitoral: 

1 - Conduzir o proce■■o de escolha doa membroa do ConMlh.o Tutelar, cumprindo 

o dt■poato no Edital rf' 01/2019, elabcrado e aprovado pelo Con■elho MunlclpaJ,.__d,a• 

Direito• da Criança a -do Adaleacanta , ,a dama.ia ncxma■ ap1~vttl■; 

li - Analisar e decidir, em primeira lnst.incia administrativa, os pedidos de regi.stro, 

e impugnaçlo de candidaturas e ,outros incidentes ocomdoa na realizaçlo do processo 

de 8$C:Olh.a dos membros do Conselho Tutelar; 

111 - D!!t amp1a publicid$de à l'elaçOo doe pretendentee. ins<:titos: 

IV - Receber as impugnações apresentadas contra cand1datos que na.o atendam 

oe requieitoe exigidos, fom ecerido protocol.o ao impugnante; 

V - Notlricar os candidatos Impugnados, oonoadendo-lhes prazo para 

ap.resentaçlo de defesa: 

VI - Dec:idir, em primeira ,instAncia administrativa, acerca da imptlgnaçlo dll8 

cand idaturae, podendo, se neoesstlrio, ouvir testemunhas -ntua1mente al'r'Oladaa. 

determinar a Juntada de dbcumentos e a reanução de outras dlllg6ncla• : 

VI I - Realizar reunia.o destinada a dar conhecimento formal das regras do 

prooeaso de escolha aos candidatos cone.ideradoe habilitados para o proe&sso eleitoral. 

que firmarlo compromino de respeitá-las, aob pene de tmposlçlo du sanç6ea previstaa 

na leglslação local; 

VIII - Escolher e divul(1ar oa iocata de vota.çao e apuraçao dO& votos: 

IX - R.ealizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões necesatlrias Ili 

obtençlo de uma.a eletr6nlcas e listas de eleitores, efetuando todo planejamento 

nacesaál'io pie,ra que sejam cumpridos os prazo■ estabelecidos, indusive peta Resoluçla 

n• 22.88512007 do TSE; 

X- Adotar toda$ 1118 providências necessárias para a realiza,çlo do pleito , podend.o. 

para tan10, e,elecionar, preferencialmente Junto aos órgãos públicos municipais, oa 

mesários e escrutinadOf'es, bem CQmO, eeus respectivos. suplentes., Q:ue eerâa 

prevfamente orientados sobt"e como prooeder no dia do processo de escolha, na forma da 

resolução regulamentadora do pleito; 

XI - So.licitar, Junto ao comando da Policia MIiitar. a dnlgnaçlo de efetivo para 

garantir a ordem e segurança doa locais do processo de eeoolha e apura.ção; 

XII - Estimular e facilítar o encaminhamento de noticias de fatos que constituam 

\liolação da.s regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

XIII • Analisar e decidir, em primeira in.stllncia administrativa, os pedidos de, 

ímpugnação e outros incidentes ocorrido& no dia da votação; 

XIV• Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; 

XV - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores; 

XVt- Resolver os casos omissos. 

Art 4°. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral 

assessoria técnica Qnclusive jurfdica) neceasàrla ao regular desempenho de suas 

atribuiç6", 

Art. 5°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Miguel da Baixa Grande-PI, 05 de abril de 2019. 

~~~~ 
Presidente do CMDCA 

PR F I T URA O 

COCAL 
DOS A 1LV1ES ~ ,. ,. , • .,.. .. .,~-• ,.,o..,. no.,o . .-~ .... 

DISTRATO Nº 004/2019 

Fica rescindido o CONTRATO DB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 028/2019, 
celebrado entre: a PREPElTURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES, pessoa 
jurídica de direi.to ~blico interno, inscrita no CNP]/MF sob o nº 01.612-572/00)1-94, com 
sede na Rua João Domingos da Silva, s/n, Centro, CEP 6'.238-0)0, Cocal dos Alves/PL 
neste ato representado por seu Prefeito Munidpa], OSMAR. DE SOUSA vmIRA, 
brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.080.684-SSP-PI e inscrito no 
CPBMF sob o nº 395,819.423-00, domfdllo e residência. na Avenida Manoel 
Domingos, s/n, Centro, CEP 64.238-000, Centro, Cocal dos Alves/PI e 
ALEXANDRA PEREIRA VERAS, brasileira, prestadora de serviços de auxiliar de 
serviços gerais, substituindo o funcionária efetivo EVANIA DA SILVA MESQUITA, por ocuil!o 
do inesma está afastado pelo INSS por motivo de doença, lnsaita no CPF sob o nº 
020.297.293-37, RG Nº 2.698.997 SSP-PI, 1'8Sidente e domiciliado na rua 
Fellsmlna Rodrigues de Brito s/n centro, Cocal dos Alves - PI, por acordo mtítuo 
entre as partes, 

Cocal d.oe Alves ~9. 


