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CM1DCA 
c-tllo Munlclpalca-_,_ ~ edo Adol••111•111de 

No Miguel da Baixa Orand.PI 

RESOLUÇÃO N.0 CM DE 13 DE ABRIL OE 2019 

Dlspõa 80bt'9 a criação da 

ComlaaAo E..,aclal Eleitoral, 

encarregada de organizar o 

prooesso de escolha doa 

membJOCJ do Cor'INlho Tutels. 

O Coneelho Munidpal doe D l11titoa da Criança e do Adolescente do 

munlclplo de sao Miguel da Bab<e Grande-PI, no uao das atrmuições 

estabelecl<lae na lei Federal nº 8 .089190 (Estatuto da Criança e do Adolesoama) , 

Lei Municipal n" 07◄12004, RESOLVE: 

Art. 1ª. Conatltulr Comluao IEepeçlal Elei1ofal, encarrvgada de organizadot" 

o proceeeo de eecolha dos membros do Conselho Tutelar do munlclplo de sao 

Miguel da Bab<e Grande-PI 

Art. 2!'. A Comlu.lo Especial Eleitoral será cornposta peloe seguintes 

co,-lhelroe: 
.,~ zOa,ice, 4e- a,.~ 
b)"'9!<+ev ,4 ~ W,y,o, 
O) ~ ~ .#:: ~ 
d) ~ fk,.....,.,..., j,.,,,,._., 1l.. (1.,,.ho, 

n>-■eofante do Poder Pl:'lblloo, 
repreNntante do Podar P(iblloo; 

repreaentante da .~ Civil; 

repreNntante da Soclacl- Civil. 

Att. 3". Compete à Comlnl,o Especial Elelt«al: 

1 - Conduzir o ptoCl!INO de ..-;o!ha doe membros do ConNll'lo Tutelar, cumprindo 

o disposto no Edbl n• 0112019, elaborado• ap!'OYBdo paro Con-ho ,Municipa~ 

O.~ da C..nça •do-.• demai• norma• ■pllc6v.-; ~ 

11 - Anallaar e decidír, em primeira 11'-.tlnda admlniatnlllva, oa pedldoe de registro 

e Impugnação de candldatu1118 a oulrQa incidentes ocotrldol na reallzaçl.o do proceao 

de ■-colha dos msmbroll do Conselho TUie.iar; 

Ili - Dar ampla pUbllcldade • relaçAo doe pretend.entes lnecrlloa; 

IV - Receber • lmpugnaçõee ~das contra candldatoa que nlo aterdam 

oa niquiaitoa exigidos, fameceodo p(OtOCOIO ao Impugnante; 

V • Notificar 08 canclldll!OII lmpugnadoe, conoedendo-lhN IJ'UO para 

apre-,taçl<> de defen; 

VI - Decidir, em primeira lnstlncia admlnlll!rallva, acetea da lmpugnaçl<> d• 

canclidatu-. ,podando, n ...c:eu6rlo, ouvir testemunhH evenlua1menm armladaa, 

detennlner a Juntada de doçumentoa • a realiuçlo de ,outra• dilig6nciu; 

VI 1 - Realiza' raunlAo dntinada a dar conhecimento formal du r11g11111 do 

proceMO de ncolla - candldatot c:ontlderado• habiltadoa para o proceuo elelloral, 

que fürmarto compromiuo de rnPflh'-laa. l<>b pena de lmpoelçlo ci. •SIÇ&ls pnwiltaa 

na legl.iaçll.o local; 

VIII - Eec:oller. divulgar os locais dia vataçllo a apuraÇl,o doe VOIOI; 

IX - Realizar, com apolo do Poder ExecutiVo munlclpal, • gNUlee ,,_.riaa • 

oblanç:llo de ,uma elatrõnlcas e llllla■ de eleitores, efetuando todo planejarnento 

neceuárlo para que ujam cumpridos os prama -■tabelecldoa, lnclu■ive pela R.e■oluçllo 

n• 22.685/2.007 do TSE: 

X- AdOlar toda M p,ovkMncillie neceeeérlaa para a reallzaçlo do plelto, podendo, 

para tanto, Nleclonar, preferenaafmente junto - órgloe p(lbllcoe mu:nlclpale., os, 

medrt01 • eec::rutlnadofe■., bem oomo, _. reepectiwe eupentee, que a.lo 

pi'IWiamente orientados tobte como proceder no dia do prooeeao de escolha, na forma da 

rasaluçAD nig Lllamentadora do pleito; 

XI - Sollcltar, junto ao comando da Policia Militar, a deslgnaçllo de efetivo p11rai 

garantir a ordem e eegurança doe locais dlo proceeeo de eecolha e apura,çlo; 

XII - Estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constit1Jam 

lliolaçllo da11 regra• de campanha por parte doe candidato11 ou é sua ordem; 

XIII • Analisar e decidir, em primeira instãncia administrativa, os pedidos de 

impu,gnaçlo e outro. inciclentn oçonido& no dia da votação; 

XIV - Díwlgar, Imediatamente após a apuração, o resuHado oficial da votação; 

'X:tl - Dlwlgar amplamente o p.lelto à população, com o auxílio do CMDCA e do 

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

XVI- RflSOlver oe C8808 oml980&. 

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

assessoria técnica (Inclusive jurídica) necessária ao regular desempenho de suu. 

atribul9Õ". 

Art. 5º. Est8 Rffoluçlo entra em vigor na data de sua publicação. 

P,roee-~ ll--ntOU/2019. 

Madai-,TomadodaP-

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

Presidenta do CMDCA 

E$T .OC) DO PU,Uf 
I\IU ld PIO DESlrAÕ r.S 

CNPJ: Oli..SS!.ISJ/000, -37 
E4111cio -clo~H Ot c:.iv.11,o 

-- Ralmulldo cio OIMI .. , S-~ , CNtrv, Slmlln/PI 

Olljtta: Prest•l'i<J de ,orvJço, de poda e upilMI 

S.C,,ncio Holy lopo, M.in.les an~o •~ • lmr.,lk!a~ da liclla\1<> ou cio Julpm.,,,to ""'mc,lhoo <fo llq;,!idHo, 
l)OC!e H r ,.~ • • Qílllqu.r ta~ • tlll\llO at!N!S da óllilnatura cio COf'ltiiilO, dtisd• QUI • Admú,mn~ ou o Jlldlc1'11o, 
vulflQu. • 1pont1 • lnml\dntia 6 111 ou oo edital'. No iMsmo Mnticlo •• anulllçlo ,poder$ ocontr i.nto pela VII 
J\ldlct•te <On>Q pela VII Adrnll!lffr(~~··. 

Vorlfb-,e f• l\il "° t•rma de rl!f!!fêflclil. raz:Jo peia ,qual ter,dc em •ist• o Poder cli, ""'toM•I• lia Mrnlffllr.lçle> 
Pllblica, anulo o praa,dimento. 

s1rnee,, oi de ""'° de 2,019. \;_ l ~· OJlM.'áf:2 

PREFEITURA MUNICIPAL » E IMÔES - PI 
VISO DE LICIT ÇÃO 

O MUNI ÍPIO DE IMÔ . S - PI, através da· PL, torna público, qu realiza
rá licitação, na modalidade TOMADA D PREÇO n. 0 19/2019, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLO
BLAL), em 2 1/05/2019, ás 11 :00h, tendo como objeto a Prestação de serviços, 
de capina e poda. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Disponível na sed 
da, Prefeitura na Rua João Raimundo de, Oliveira, s/n, centro. VALOR: R$ 
389.514,72. TEL::89-34561434. 

Simões (PI), 02 de maio de 20 19. 
José Sollsmar Ribeiro 

Pre id nte CPL 


