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CGnselho Mu lc:lpaJ dos. l>lrdt0$ <la Criança r, do Adole11eeo1e de 
8ab,a GraDd~ do Ribeiro - PI 

Lei Mllllicipal n• . 09/2001 e Lei Federal oº. 8,069/1 9!l0 

ANEXOU 

PROCESSO D E ESCOLHA DOS ME.l\>ffiROS DOS CONSELHOS TUTELARES 
DB BAIXA GRANDE 00 RIBEIRO • Pl 

QEQUElUMENTO DEI SCRIÇÃO 

Nome: _________ _________________ _ 

Data de nascimento: __J 
_ ___ Sexo:. _____ _______ _ 

Naturalioode; ___ _______ Nacionarodade: _________ _ 

ldenlídade n•-----------~ CPF n• __________ _ 
Endereço: _____ _________________ Nº _. 

Balrro: ___ __________ CEPn• ______ _ 

Telefone rl!!Sidenclal : ________ lelefone celular: _______ _ 

B--mail(Jc,gívcl) _________ _____________ _ 

DECLARAÇÃO 

Declaro que todas B:S in fonn~ acima exposta.~ sito verdadeinus, e!ihtodo cic,,tc d~ 
penalidade prcvb1as no Códi1,,'<> Pennl Bmsilciro e demais legislações pcl1iuentC$ cm caso d 
fülsidadc. Doclaro. a.inda, ntoodcr rodas as condições exigida,; pan, íllliCriçio 110 P~o de Escolha. 
do Cooscl.bo T-uielar de Bai..n Gl'lltldc do Ribeiro • l'T, bem como declaro me submeleJ' às nonnas. 
cxpm;:;.as no Edítál ÇMDÇA n• 001/ 20 19, na Resolução CMDCA n• 001/2019, 002/2019, 
003/2019, e 00412019, Lei MW11cipal n• 009, de 13 de •go ·to de 2001, e Lei Fcdct11I n• 8069/IJ0, e 
demais le-gislsçõcs pertinentes. 

Bai.a Grande do Ribeiro . l'J,, ___ de ___________ , de 2019 

1 

ASSINATURA DO (A) PR.t-CANDIDATO(A) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAU( 
Rua 14 de Dezembro n"281 - Centro - Fone/Fax: (89) 3441-0028 

CNPJ n.0 011.612.500/0001-60 
E-MAIi L: pmbelem pi@bot.co.m_.b r - li.citabeJem@qmB1l.com 

CEP 64.678-000- BELÉM DO PIAUI - PIAUI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preço N" 002/2019 

PROCl:SSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ.PI 

Objeto: Contratação de empresa especialiuida para apoio ao planejamento e 
fornecimento de infraestrutura, organização, material e prof1SSionais não 
pertencentes ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de Belém do Piaui, 
quando da realização de eventos, feiras., seminários, capacitações e 
campanhas de responsabilidade deste munic,ipio. 
Cópia completa do Edital: Podeté ser adquirida por qualquer licitante 
elegivel, no Setor de Licitação - Localizada na Rua 14 de Dezembro, Nº 281. 
Bairro Centro, Belém do Piauí, Fone (0""89) 3441i-0028, Trazendo consigo 01 
CD ou 01 pen-drive para cópia. 
Envelopes de Habilitação e Propostas: 
a) Recebimento: até às 08:00 horas do dia 26 de Abril de 2019. 
b) local: Sala Comissão Permanente de Licitação. 
e) Fonte de Recursos: FPM, ICMS, FMS, OUTROS - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE Bl:LÉM DO PIAUI. 
d) Valor Previsto: R$ 378.400,00 (Trezent.os e setenta e oito mlil e 
quatrocentos reais). 
Belém do Piauí - PI, 05 de Abril de 2019. 
Luls José de Carvalho Bento - Presidente da CPL. 

CONSILNO IIIUNlelPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA I DO ADOUSCINR 

ELDÇôES tlNlnCADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
EDITAL N• 01/2019 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCE E DE BELÍ:M DO PlA.m, o.o uso da o.tribuiçlo que lhe: é 
eooferlda pela. Lei Munlclpal n°2361201S toma público o presente EDITAL D CONVOCAÇÃO 
para o Processo de Escolha cm Da1a Uoificada pan, membros do Conselho l\ltl!lar para o 
quadrienio 2020/2024, aprov11do pela RESOL ÇÃO N" 001/24119, do CMDCA local 

t. DO PROCESSO DE ESCOLRA: 
1.1. O Processo de Escolha cm Dai& Unificada 6 disciplinado pela. Lei o• 8.069/90 (Estaluto da 
•Criança e doA.d.oleecen,te), Resoluçlo 11,• 170/WIS do Conselho acio!l1ll dos ~ito3 da Cri~• o 
do Adolc,ccntc - C0NANDA, &;l!im oomo pela Lei Municipal o• 23(i/2() l 5 e R,:$oluçllo n• 
•001/2019, do Coru!elho Municipal d011 Direito da CrlllllÇ& e do Adole8Ccmte de Belém do Piaul. 
açudo n:al.iz:ado &Ob a rcsp0Jllllb.il.i~ dcstc e- :llsça~ do Mtr:listtrio P6bbc::o; 
1.2. 09 mcmbrOII do ConscO.o Tutelar local &crio cscolhidoo mcdi&ntc o aufn.gío =iw:ru.1, direto, 
secteto e l.loc::ul.taúvo dOll eleitores do municfpio, ca:i data ~ 06 de 011.~.bro de 2019, sen,do que a 
po»e do, clcit01; e t,e~ =pcctivo, , opie- ~ni cm da-ia de 10 de j1111elro de 211211; 
1.3. Asi!im .codo, como fOJ:má de dar inicio, ~l&rnon.tat e ampla vis.íbilidade ao Ptooeüo de 
Escolha em Data Uo.i.flcada plllll membros do Cooselbo Tutelar pan. o quani.kio 2020/2024, -
pflbll.oo o pn,acntc Edital, noo acguintca tcnnoo: 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.l. O Conselho Tutelar 6 6c:glo pen:naneintc e autõnorno, nlo jurlsdiclooal, eocurepdo pela 
&0eie4adc:: de zi:ilar pelo CWDpri_roçoto dos düeitQI! da c;ria,;,ça o do ado~tc. 8~ ço~to por 
•OS (ciooo) membro,;, c"'olhidO<'í pela comwtldade local plíl'& m1111dàto de 04 (qua.trO) ILl1D<'í, pennitídà 
OI (uma) recondução, med.iaote novo processo de C9CO!ll.a em igualdade de escolha oom. os demais 
prctcndcntc1l; 
2.2. Cabe aos membros do Coosdho Tutelar, aau,do de forma colegiada. o cxcrclcio du ttibuiçõcs 
çootidas "°' m. Js.a. par. úo_iço1. 90, u•. iooiso JT, 9S, 131, 136. 191 e 194, todos da Lei ,,:• 
8.069190, obsCIVadoo oo devem, e vcdai,õco cstabc!ocidos por este Diploma, .asun oomo pela Lei 
Municipü ... 23612015; 
2.3. O presente Processo de Blieolha dos membros do Conselho Tutelar do MWliotpio de Bcl!m do 
l>iaui ..;.a preencher as OS (cinco) v- c~otCI! do colegiado, lll!l~im como pana 11CW1 """""'1i
suplco.1e&; 
2.4, Por fon;a do disposto no IJ"I, s•, iocõ.so n;, da Res.oluçlo n• 170/2014, d.o CO ANDA, a 
c:andi<lalma devcni ser iodivi.dual, o.lo sc:ndo admi.tida a c::ompooiçio de chapa$. 

3. DOS RE,QUISITOS BÁSICOS l!.XIOIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
CONSELHO TOTELAll: 
3.1. Por força do dÍ5PQ<llto no a.rt. 133, da Lei n" 8.009/90, e do Art. 23, da Lei Municipal n" 

1 fDoo,ponodopcla.Lcl d' 13.OU:lo~Ol•. 

:236/2015, 0$ Càndid&tO:s u. m.cmbn:, dó Conselho Tutc:l.&r devem preencher_, cumullitivamcntc., os 
se11ui_o1es tequisitO<S: 
■) Reconhecida idon.cia.dc moral; 
"b) lda4e i"8Ual ou superior a 21 (vi.llle e um) a.OO<S; 
e) Raiidir no municipio; 
,d) Estar qllltes com a obriaaçlles eleitorais e no gozo de seus direiios polfliCO<S; 
e) Esmrqui.tcJi. oom as obrignçõ~ mili.tllTC.!I (p11m candidat.os do .sexo ma.."ICU.lino); 
1) Nlo ter &ido peua1i2ado com a destilulçlo da funçlo de membro do Co elho Tutelar, nos ú.llimos 
OS (cinco) llllO ; 
g) Ter aprovaçlo cm avali.çllo com ques1ôes de múltípl;,. escolha, da cari,tcr cl.imiru;;tório, Rlfe:tet11e 
ao conhccimc:a.to do E.$tabJto da Criança e do AdolC:!ilccntc e outras C:!iltabclccidas cm rcsotuçlo 
pertinente, com 11otu Í!,'ll1d ou supc:rio.r a 7 ,O (sele), elabora& e oplíc..la sob • responsabilidade dlí 
Ç,omissllo Especia.l pr,:visla no A rt. 6", inciso xvm d• Lei .,niçipal n• 2J61201S; 
11) Comprovaç,lo de cscólaridndc de nó mlnimo. cMmo médio completo. 
3.2. O prcenclümcn!o dos rcquisi!os lee,ais dc-ve ser ~monslra4o no ato da candid:alura. 

4 .• DA JORNADA OE TRABALHO E RE . RAÇÃO: 
4.1. O~ mcmbr0cs do co....,lho 1'utel11.r cxcroc~o ..,,;.;; ;,tividlidcs cm regunc de dcdieàção aclusivac, 
durante o horário previ to no Al't, 38 da Lei M»nicipal n• 23612015 para o fimcionamemo do 6"alo, 
sem pn::jtrlzo do atc.ndimcoto cm rt:b-imc de plantio/-80brc11\llllo, asJi.im como da rcaliz.açifo de outru..11 
dili11fnci'8 e tareras inerente ao ó~o: 
4 .. 2. O valor- do vencimento 6: de OI {um) !iSlário mini.mo; 
4.3. Se eleilO para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá opiar emre o valor da 
Nmunen,ção do ca.rao de Conselheiro ou o valor do sou voncim.entos, ficando.lhe garantidos: 
•) O retomo ao cwgo. emprego ou funçilo que exercia, essim que findo o seu m ndato; 
"b) A c001a~m do tempo de s<:Niço pam lodos os efeito, le.!,lllis, exoelO para promoçll.o p,;,t 
m.c.rooimén.to. 

5. DOS JMPEDIMENTOS: 
·Sal. Slo impc.:d.ido.!i. de servir no me.li:mo Com;.clho Tutelar os cônjuges., comp:anhcira5, ainda que cm 
uniiio bomoúfctíva, ou p&rent.cs cm linha rela, colaterr,J ou por &finidade, até o lcrc,:: iro gnu, 
inc lusl,;o, oooforme previ1!to oo art. J40, cl• Lei n• 8.069/90 e art. IS, da Resolução 11,• 170/2014, do 
CONANDA, 
S.l.. Existindo candidaios i""pedidO<S d.e atuar num mesmo Conselho TUlelar •- qu.e obienham 
vot11çilo suficiente para f,gu:run:m entre o,; 05 (cinco) primeiro,; lugurco. coru,idcrar-sc--<I e leita 
aqúelc (flle tiver maior ,•o,:ação; o candidato n:manesceme será reclassificado como se" súplenle 
imediato . 11SSumindo 011 hipótese de vacincia e dcii:dc que nilo -exista impcdim.cnto; 
5.3. E.,rende•se o impedimento do conselheiro 11.n.ilar em relaçlo à a.uto:ridade j udicilria o- ao 
reprcsc:ntan.tc do Ministé-.rio Público com atuaç;ão na Justiça da 1nfi.ncia e da Juventude da me-sma 
comv.r<:a: 
5.4. É também impedido de se inscrcYer no Processo de E.collm unificado o membro do Con olha 
Tutelar que: 
a) liver .i;ido ·c~sado para o J;Cgundo mandato com; ocutivo at6 o dia 10 de janeiro de 2013; 
b) tiver exeroido o mMdal.o, em regíme de prorr0g..,i10, por período inittterrupto ·uperior ;;. 04 
{qwuro) ano., e meio. 

6. DA COMISSÃO PECIAL ITORAL: 
,6.1. O Comctho Municipal dos Direitos da CrillnÇ8 e do Ado.lcsccnte ins1i1ui.rt. no prazo de 10 (dez) 
,dia,, a co1.11ar da publicaçll.o 40 presente Edital, uma Comiss o 65.pe,cial <Jo composição paritári,. 
entre rep:rcs.colantc:iil do governo e CW :socicdudc civil, pan. a organização e cooduçio do presente 
Processo de Escolha; 
,6.2. Compete à Comi&sllo Espccilll E leitoral: 
a) Analisar os pedidos de re_gistlQ de candida,ura e da.r 1tmpl• p111.>licida4c à rclaçlo dos candidat01J 
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in,C1'11os: 

CONSIILIIIO MUNICIPAL DOS DIRKITOS 
DA CRIANÇA ■ DO ADOLUC•Nft 

b) Receber ai; impugn.~ aprcscnmdas contra candidato!I: que não au::nda.m os rcqu:Lll~tos cxlgidos.. 
fornecendo protocOI0 ~o im:PutmJotCi 
e) Notí:rtea.r ~ CllOdidlii.l()..~ ÍffliHJgnitdo~. CQnccde:n.dQ--fhc:~ P,nl:ll) para ap~un taçàQ de:, dcfoüi: 
d) Decidir:. em p:rimc.i:m ií:nstlln.c:Ul :administra.tiva, acerca da impugnaçllo das canclidaruns. podendo. 
5C nce.css,.ri:o. ouviT w:s1em ,.i;n hilã: cvcntu11.lmcntc 111rroh1dl!IS, dc1:crmhmr & j unll!l.&t de OOçu_mcnt~ e 1111 
realização d e ouinu d.iligêncla.,; 
e) Realizar rcunilo dcstinnda a dar conbooim.cnto formnl dos regras da c::empaohe 1100: co.ndida:1.ooi 
c,:,,,sidernclos b•l>ili,;,,dos "0 pleito, <WC fim,o.rllo c:ompromisso de n:, pe ;,..,,.,, sob l>C"" de 
lndcfcrime11to do regi tro da candldarura, !\Cm projul:ro da lmposlçl!o du sançlSc,, prevl~ta• "" 
legislação local ; 
f) ~l.imtdlli.r•c f11,çi l l1ar Q C:n(:ilminh.n.meriJ.Q (IC n olfç;IIS .,Jo flllt.~ c:1tJQ QQns,ti11,,mm violisçilo ,J■.~ rtgril:8. IIJe 
campanha por pano dos candidatos ou à S\IA ordem; 
g) Analisar e dccjdir. cm primeira insdincia adm.inis:uativa, os pedidos, de impugnação e outrOS 

im:."!idéntc5 Oéórrid.Ofl oô diú. dlJ: vo,IPÇIOi-
iil) 'Escolh.or o di"Yu.~gar o. locaLIJ. do vo1açllio e ar,,u raçil:o do. vo~~ 
1) ));vulgar. imc<iiatamcn.tc apó,1 a 11.puraçlo. o rosallado oricial da votação: 
j) No1i-f'i:,;aT pc.:s.5(tàlm cntc O Ml n is.t l!'.Tlo Pú:blioo, çum n 11.ntcr;cd,l!n,;l,11 dc:1v id11, de todas 111.'J. ct:Bpitia. dó 
certame. dia:,. o loca.is de. rcunHlio G deci &s 1omadas pelo colegiado~ 
k) Divulgu amplamente, o pleito il populaçlo. com o auldlio do CMDCA e, do Pode, Exocutiva 
loc:111~ e.i.tl..ID,u..Laodo •o miximo n pattiei,t)áÇI.O dOS i:.tehoréS. 
6.3. Das doei•&• da Com.L,.■o El!pccial Bichorai e bcnl. rocuroo à pl<nário do Co""elho MunlcipaJ 
dos Direitos d■ Criança, e do Adolescente. que se: rcunui.~ c:m c:■:rúcc:r cx-no-.rdinirio, para dcc::isla 
e4)m o mblmo Jc cclé•rid.Wc. 

7. DAS E 'rAPAS DO .PROCESSO DE ESCO LHA: 
7.1. O Proc~ u de I?.KoJh• pl!IITll memb ro do Con&elho Tutcll!l-r ubi.crvi:tri o c:alendáTlo ãt.~cxo l!l,O 
pr<!$oftl'c Ild.iu,.I; 
7.2. O Consclbo Munic~al dOi!i Direitos da Cri11Dça e do Adolescente. no uso de suas atribuições. 
f~rã 1><1blic11,, c,lilois cspecJficoe oo D ônrio Oficio! ou meio cquiV1llCqlC i:,,,ra c...i.:, um,a (1~ ~cs do 
proc~. o do. CllOOlha de mcmb= do Conselho Tutelar, dl,pondo sobro: 
a) lruJcriçõcs: e -entrega de docwnc nto&a~ 
b) ~elnçi.O 40 ç1m4'i(Jn1~ insiçritos; 
e) Relação preliminar dos condidato,i c011sidCTados habilimdos, após • anlllise dos documentos; 
d ) Relação dcfinit i,,.. dos candid■to21,, considc.rudo:, hubilic .ctm. opósi o ju.lgwncnto de cvcostu is 
i.t,1pU8'),1>Ç6os,; 
e) Dia e local do Exame de Conhccim.c.1uo Espcclflco: 
() Rcsulmdo do E><mnc de Conbcclmcnto Egpocifü::o; 
11) Dia e locais de votaçiiO: 
b) RCSLlllado preliminar do pleito. logo opó,i o cnccmuncnto da apuraçlio: 
1) RcliulWdo fim.d do pleito .• ~ós. o julgnrocuto de e"\l't:ntutd.3 im:P'o•gn:ttçõea.~ e 
j) TQrmo de 1\'osse. 

8. DA JNSCRJÇ ÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
8 . 1. A purtàt;:i_plllÇiiõ n o prç~nte Pruç~O de ~cul_h11. r:,m [)ú.lu.. Unil'i.çu.dn inii(.ãiw-•:5e-.ú. pela. in~criç (1 

por medo do req_Li:0rimc11to im~80 e/ou fonnulérlo eloU'Ôll.lco. e ?Wnl cfct1.1Sda no prazo e Da.'I 

condições e t bclccid"" ncatc Edit10l ; 
8 .2. A irtSiá.-içil.; J os ã1i1idldn1~ Séni e-rie1uã.d.111 r,e.~oalmenti=, nn ~l!!ill.e do 0:,~eilho M\rni:cipãt.l Jc>Si 
Diro.:itos da Cri-aoça e do Adolasccnte de Belém do Pia.ui, sediado no Ccniro de rafm:ncia da 
Assistenci" Soci•l - CRAS, ,\ Ruo 14 de Dczcml>ro, lil'n, -· cid .. dc, <luó 8:00 · 13:00 bOrllS, Cllttc: 
o~ dia.;, 08 de Abril de 2019 e 03 llt>Abrl l ~ 2019; 
8.3. Ao realimr a in~riçlo, o candida.to dcvcnl, obrigaiori.llfflcnic e s.o'b _pena de iodcf'crimcnio de 
s1w -c::andidll.turu:.. llpn::sentll.r origi.olll e çópiu do C&Ui ntai documcot~~ 

•) ·ott:oam d.o ide:ndda.do O\Ji documonto eq_1,1 lvalcm:r.e; 
b)CPF 
c.)Titulo de eleitor. c:om o comprova:otc de ~açlio oujus.tificativB oa,s 04 (quatro) úl1'imas clciçõcs; 
d) Cer1.idõos. ncp:ti'voS civeis e cril'\'lb,11.i.s. que comprovem ollO ter .s ido c:ondc:oado ou esro.r 
rospondondo, como réu, pela prática de iqfnç!o penal, admini mu iva, QU condúta incompodvel 
com a fuoçlo de membro do Conselho Tutelar-; 
") Em seodo c~ndid'"o do s<:><o m...c,,Hoo, ccrtidlio de quil<lçtlo c:oro '18 obripçõcs mili1.,.,cs; 
8.4. A falta ou iJ)adequaçilo de q.,alquer dOll doeumentOS f$""' relacioo><dús S<jrá iowdiauu,,ente, 
comun.M::ada ao candidato. que poderá supri-la aE.t a data-limite para inscriçlo de candid1truras .• 
prf:;vistrn. nc&lc Editol; 
8.S. O. doc=eo!Qó d~o .e• õl\.l;i,eliu.S em d""8 vi"õ ll""' fé e. e,;111Hí6; 
11.6. Documento, digitaUzadoo ..,r11o cxm•idemdo. vAlldo', desde quo. também apresentado• o.• 
originais ou cxistcnt.c.s apenas em fonnato d.igital: 
8 . 7. Evcntuuis cotruvcs à i.ru;criçl[o de çaodidu.tunn; ou 11 jun.tudu de documentos devem sei: 
i..rne:di•t.amen1e e.n.e11t.minhisd08 ao CMO e ao Mlnis1êrio Públieo; 
11.8. Ni informoç&s pres.tada., e documcn""' oprc.,ontodo$ por oco iJlo do tnscriçl!o $Ao de total 
rcspon:sabilidodo do candidato. 

9. ÁLI.SE D DOCUM 'E . ÇÃO EXIGIDA: 
9 .1. Encem1do o prazo de inscrição de candidatura~. a Comisllllo Especial Elciloml dcoi.gnada pela 
CMDCA cfetu.ui:1 o.o ~ de 0<5 a 17 de maio. a anllili5e da docume_otaçló cxi1id.a. oc:s•c Edital-. 
eQll"J a t1.1,1bseq1,1onrc, p:ab1ieaçilo da te!l flÇiIO d ca.ndid1u,os ir"Q1eri1~: 
9 .1.. A relação dos ca.ndida.to.s iru;critos e a d.ocumen.tação respectiva :serio cncaminhada.11; ao 
M inistério PJ.Jiblico pua ciência.. no prazo de 07 dias (até 2-4 de maio). após a publicaçlo re ferida no 
item 1Jntcrior. 

10.. DA ·1MP(.)GNAÇÃO ÀS C ANDIDA"n JRA.S: 
10.1. Qualquer cidadilo podc:rá :requerer a impugn..nçlo de candicloil.o , no pra20 de OS {cinco) d'i.&!I 
e00113(105 ,J;t publiet<Ç o d,, n:lllçilo dOll e\llldid1<to:, i...,;ri~ em pctiÇio devid<lmente fundtlmen1..:1,<; 
10.2. Findo o pn2:o mencionado no L1.e:m !õlupra,. ~ cand.i.d&to8 l.mpusna.d~ 81?:do notifica.d .!I 

pessoalmente do tco.r da impu,gn.aç«o no p:nlZo de 03 a 07 de junho., com.oçando'" a partir de cn.t o , 11 

eom:r o pnrao d" 1 O li 14 de junho .,.,,.,. apn:,;cntar suo dcfé:HI; 
10 .• 3. A Co,n i:ss-i.o ê:s;perc-ia.l 'E.li?honl m-ns.li:sarà o 1.eõ.t dfQI in"lf)ll&;ilílÇÕí:!::!e e d.ore. llS a.prcs.c:ntad'flS petosi 
cand.idatos, podendo .!iOlic-lta.r a qualquer do!ii int.eJ'C8sa.do a juni da de dOCtimc.nt.o e out ras prova!I 

doulcpclo; 
1_0.,4 . A Cotn:i:S;Sâiu ~ peçial "Ele:i tOni.l terá o p:nr.w tk 11té 21 dc-jiu_nho, conlãdoe Jo tênn ino de> J)lil:"9 
para aprc$Cntaçlo d.e dcfc:,a pcl~ cand id81i.0$ impugnado.$, para decidir· -,obre a impugn.ação; 
L0.5. Concluido a ll.ll6llie dw, inçn:q;nllollcs, 11 Comisslo Especial ElcítOflll funl public:or cdiml 
cootc11do • n:l~io prelimin•.r d~ e1it.t1dirJ:•u~ bãtbtliuad~ • ~ie:ip-.rem dó Procesw de Eticolh• cm 
data UnUieada; 
10.6. As dccis&,i da Comissão Bspocial Elcitoml ser11o fundamentados. delas devendo •er dad,. 
çi,C_oci• aos in~do.ti_ p11n1 fin:s de intc1po~:i.ç'io dos .n,cw:50ti- prcviseos oeste Edil..,J; 
l0.7 . 0"11 <loc:lsõe$ da Comissão l:$poeial !>leitora\ eabetâ recwso li 1•1.eoàrla do MO A, oo p~ 
de 22 a 2A d.e junho, contados da d1tta da publícaçAo do edital mfcrido no item anterl<>r; 
10.8. F.lij:otada a fa.se rocwi,a(. a Comis..'lão Especial Eleitoral flll'á publicar a relaçDo definitiva do,, 
c:a.ndidtl~ h■bllitados oo pleito. oo.m -cópW ■o Minhitério Públic:o; 
10 .. ·9. ~ ri dO tH.~iJàdc t,rm t!oit.l[luer infOniiltlÇiIO 1)11 dOc1,1ni(!ll11tO aq)J'q~nlilé_l(J~ ~éjil (11,utl ior ü 
mome.nt.o em q-ue eii:ia fb:r de:scoboria, o candidato scrt cx:cluldo do pleito, .se:m p·roju.t:u, do 
-cnc:aminhamcnto dos fatos i autoridade competente p1111L apwwçlo e 11 d_c::vida rcspoos■bilizaçla 

·•·· U . EXAM ~ DI!. C ONHECIME T O ESPECIPICO 
U .L O c><lmc de c:onhccimcnto cspocif'ico """' oplie...io no di.:. OS dcjulbo de 2019; 

U.2 O exame a que ;;e refere o item ontcrior constanl: de 01 (uma.) prova objetiva de conhecimento;; 
cspec:Ulcos con•endo 20 (vinte) quesdlcs, e ~=ari acerca do s1atuto d• Criança e do Adolesc,ente 
e lcgi•lação correlata; 
ll.Z.1 Cada queslão da prova de oonbecimcolo lc:r.i ponwação õgual a 0,5 (meõo pooto); 
U .l $cri. cQn.1J.idcradQ ap:rvvadQ e aptQ a pn;> $'Gguir nQ ccrtamc Q candidatQ que obtiver nQta mtnima 
igual ou superior a 7,0 ( ete) poo101i: 
11.4 A relação prelim inar dos aprovados nesta etapa ocorrerá no dia 08 de julho de 20 19; 
U.4 . .l Apó9 publicação do rcsult11do do e,came de conbocimenlO específico o candidato podera 
iDto1;>or n:cu.rso oo proro de OS (crnoco) dias para a Com.issllo Eapeçia l. 
11.4.2. A comi.,t.ão cspccia.l tc:rt. 03 di"'! pom aolllisc doo roour.,os pcrtioontcs; 
U.S. go~ a fase rec1.1rsal, a Com, lo · pecial ,.leíl.oral flori. publieat a relaçlo definitiva d 
candidotOll habilitados ao pleito am. o d lo 15 de julho de 2019, com cópia ao Ministério P,iblico. 

ll. DA CAMPANHA E DA P ROPAGANDA ELEHORAL: 
ll.J. cabe ao Poder Público, com a colabo.raçllo dos órglloo de impn:w,a locais, du o.mpl11 
divulgaçlo ao Processo de Escolha desde o momcn10 da publicaç o do presente Bdil&I, incluindo 
infonnaç(lc,J quanto ao l)Olpcl do Conselho Tute lar, dia, horário e locais de ,·otaçllo, dentre outra., 
inform;,çõei! dc,;-tin•d.,; 11. -~"""' & 11mpl11 po.rticip11ç,ló populu nó plci10; 
12.2. É vedada a vi»culoçlo polftico-pani.dária das Cl!lldidan.u:as, s.cja auavá! d• i.odicaç!o, no 
ma.tcri.al de propa.g,mda ou insc~ na midla, de legendas de partidos polltico,;, s.imboloo, alopns, 
·oomcs ou tbrogntl~ de pe$SO:.S que. direta ou indiret;,menle, denmem lal vincuhlç o; 
1.2.l. Q.,, candida.to.'f podcrllo dar inicio à campanha eleitoral ~ a publicação da relação dcfioitiv11 
dos candidatos babHitadM, prcvism no item 11.S deste Edital; 
U.4. A pN>paganda e leitoral em v ias e logradouros públicos observará, por analogia, o limites 
impostm pela lcgiolaçiio eleitond e o Códib'O de Po,tu...,. do Município, b'llnmlindo igualdade de 
condiç(lcs a IQ<los os cand idotos; 
12.5. O s citndid.a:tm'i podcrilo promover às su■.s candi.dahlnlS junto à eleitores, por meio de debates.■ 
colJ'CVislas e di&tribuiçGo de pannc1os, desde que oa:o causem dano ou penurbem a ordem póbHca 
ou particular; 
U.6. As ~títul.çõc públicas ou panicula.res (escolas, Cli.mara de Vereadores, l'âdio, igrejas etc.) 
que tenham inferes e em prvmQVer debat~ CQffl Q:S candidatos dc,,.eri:Q formalizar convite a tod~ 
aqueles que estiverem ap= a. COJ1conct ao Catgõ de membro do Con clhciro Tutelar; 
1.2.7. O s debates devetâo •er regulamento própri o, a ser apreseotado pelos organizadore a w-do os 
parti<:ipanms e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal do Diro.itos da 
Cri.ança e do Adolescente com pelo menos 05 (cinc:o) diilll de 11ntcccdencla; 
12 ... 11. Cabe à Con,i~slo &pccia.l Blcitor:al sup<:<rvisionor a. ,calizaçlo <k>!! debates, ,eçJondo pa.n. qu,:, 
gej■mlropo.rciõnãdü il,'llll~ ópõrtunid~ 11 1odo~ os aaodidntos ~ :!tu.tis exp(X!l iÇôdi e rt:spós,111; ; 
U.9. vedada o. propai31lcla, o.lncla que, ;n,ruiu., por me lo dos veíeu l011 de comun.\eaçllo em. iO"'I 
,Ooma.l_,, nidio ou t cJ.cvido), fa.ix:as.,. outdoors.,. camisu, bonE:s e outros mcimi oilo previsto neste 
Edital; 
ll.10.. É dever do candidato panar- e com urbanidade durante a campanha e leitoral, N.cndo vc.dada 11 

prõpapnda irreal ou insidiosa ou que promova a1aquc pessoal c:ontra o concorrentes; 
l2 ,11 , llo sem pennitido qualq.uer úpo de prQIJlll.çsnda no dia da cJciçllo, em qualquer IQCal públiw 
ou 11bc110 110 públ ico~ i.endo qu.c II agl.omenv;ilo de ~011s portando imtrumcntos de prõpúl,'IIDdfl 
canw:tuiza man.i.fcstação coletiva, com ou sem utilwiçlo de veiculo ; 
U.12 .. A violação das rcgns de campanha importanl qa cas:saçio do registro da carodidatun. ou 
d iploma de posse do e11oclid•to respo l\vel, apó\!! ª lnsta= o de procedlmenro dminiBtl'1lúvo no 
qual seja garanlid.o ao candidato o c:xcrcicio do contraditório e da IIDlJ)la defesa. 

13. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CO SEI.DO TUTELAR: 
13.J . A clciçiio pw,1 oo membro• do Conselho Tutelar do Municipio de Belém do Piaui rellliz.nr- e-(1 
no dia 06 r;le outubro ()e 2g 1.9, da.~ OSh à, 17h, eon formo prevL,,o no an. 139, da l,t:.i n• 8.069190 e, 

Resolução n• IS2/20 12, dõ COJ<f "DA; 
1.3.2. A voraçll'.o deveril. QC0ner p,GforeocialJDente cm umas elell'ÕoJcas cedi.das pela Jwtlça 
Elci.tordl, observadas as d:ispo,;içõcll das resoluções 11plieávcis c,cpcdida.. pclo T ribllDal Superior 

lei<OJ'BI eTri.bunal Regional Elc i1ontl do Estado do Piaul; 
133. A5 cédulas pan, votnçilo manual scrü> chi.boradllll pcla Comisdo do &pccial Eleitoral. 
adotando parilmet= similares aos empregados polo Jus,iç,,. leitora! e:m sua confecção; 
13A. N:U.!i: cabine!!! de votação .serio fucadu li!i.t illl com rcluçio de nomeH.. codinomcli. f'otmi e número 
dos candidatos a membro do Conselho Tutelar; 
13.5. ¼ me IQ rcecpto= de volo<I dc,-v,:rilo Lavrar allQ $egw:,do modelo fornecido pela ComÍ$.'!lo 
&peelal. Eleitoral, nas qw.is serllo registra~ evcowais intcrcorrênclas ocorridu no dlõ da vou,~. 
além do núm.cro de e leitores votantes cm cada uma daa umas; 
13.6. Apó, 11 ide:ntiíléaÇii:o. o eleíror lísOumr-.í ;. list• de pn,s.cnça e proc:c<lerú ií votnÇo; 
13.7. O eleitor que nlo souber º" nllo pu.der o.ssinor, usatâ • impressão disõtal como form,, de: 
identificação; 
13.8. O eleito• poderá votar em apenas um can>dõdoto; 
13.9. No cqo de votação manual , volo!5: cm ma~ de um candidato ou que contenham ~u~ que 
não pcmtiuun aferir a vom:adc do eleitor sctlo anulados, clevcnd.o ser eolocodo.! em envelope 
;5cpEU11.d.o, con-forme previs.to no regulam.cnto da cleiçlo; 
13.10. Scnl. aunbém eonsidcrndo invtlido o voto: 
a) cuja cédula contenha mais de OI (um) cand,idato a.,isina.la.do; 
b) clli~ cédulo. nilo esliver rubriead,; pelo;; membro;; do mes,; de v0t,;çiio; 
,e) iruj-a cédula :nlo corre .. pondcr ao modelo oficial; 
d) que tiver o sigilo violado. 
l3,H, Bf=•d• a ll()Ul"IÇl!o, serll:o ço1:i iderados e leitos os 05 (cinco) catJ.didOlOll mais votados. 
=ülvadt. ~ ocorré.ncie. de 11lgum1r. d-s vcd,;ções leg•i;; ..::im1a reícridas, sendo os dem,;.ig <:w.ndldat 
considerados SLtpl.en1os po La ordem de votaçllo; 
13.J:l. Em ClllSO de cmplltc na vomçi[o .. .rcli!itllvàdn a cxis.té:nciu de outro critl:rio prcvi1no na Lei 
Mun i.cipal local, será considerado eleilO o caqdõdato com idade mai$ elevada. 

14. DAS VED çO ª AOS DlD I O D RANT O PROCESSO D ESCOLBA: 
L4.l. Conforme prcvi~lo no &rt. 139, §3", da Lei n• $.069/90, t: vedado a.o candidato doar, ofcn:ocr, 
prometer ou entrcaar ao elclt r bem ou van1aaem pes11oe.l de qualquer narureza, illclwilve brlllde d~ 
peque.o.o valor; 
14,2. m.mbé vedad,, a pn\tica de eonduias obusivu ou de leais que, acam:tcm vamagcm indovid!II 
ao candidato,. como a "'boca d.e um11_. e o tnm.1,portc de eleitor-e,, dentre outra., previ!t.la..,.. na Lei 0-: 
9.:S04/91 (Lei Eleíloral), pois, embora rmo eo.r...:terizem crime eleílor~I, impot,;a,n na viol;!,Çi!o dó 
dever de id_oncidadc moral que se con.'i.titui num d.os. rcqui!ilit ori. clcmcntarc!;. du candidarum..tt:; 
14.3. Os ca.odidatos que pratíc&rem quaisquer das c:ondutas relaciolí&das nos itens illlleriores, 
durante Glo,u depois d• campanha, inclmive no dia do ~ot,u;:ão, terão cassado seu ros,5,b'Q d'I! 
eMdidilturio ou diploma de pos.sc, um prcjulz.o d 1pur11,çio da respooübilidodc civil e m~ino 
c:rimina.l._,. inc lU:5 i:Ye de terceirQ!J q,uc com e les OQlabormn; 
14,4. Cabc:rá la Comi,;siio :Espccinl l':lcitora.l. ou, apó, sua di..oluçiio, ,\ Plcnfuia do CMDCA, decidi,: 
pela eo.~saçlo do registro da condidarura. ou diploma do posse,, após a instauração d.e procedimento 
·admi:nistn,t ivo no qual sejo garantido ao candidato o c><erclcio do c..'On1ntditório e d• ampla dcfc••· 

15. DIVULG.AÇÃO DO RES LTADO FINAL: 
15,l. Ao filial de todo o Proce :10, a Comis .:o pc,:ial :Eleitoral encaminhará relatório ao CMDCA. 
que fàrA d lvulg~ no Di.ário Oficiàl ou cm meio cquivàlc:ntc., à nome dO!!i 0.5 (cinco} candidatos 
elei.tos para o Conselho Tute lar e cu respc,:1ivos uplcnt , em ordem dcCl'CllOC11\e de vo1ação. 

Hí. DA P OSSE : 
16.J. A poo e dos membro• do Conselho Tutelar •cnl conccdiclll pelo Presidente do CMDCA local.. 
no dia. 10 ()e janeiro de 2020, con formo pn)vislO no an. L39, §2", (110 Lei n• S.009/90; 
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CONSILIIO MUNICIPAL DOS DIRIITOS 
DA c,RIANÇA I DO ADOLISCINft 

Hi.2 .• Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, 1amMm devem tomar posse, pelo menos, 05 
(cinco) supleote~. tam.bém observada a ordem de votação, de modo a assegurar a co11tí11uidade oo 
funcionamento do órgão, em caso de férias, licença ou impedimento dos titulares. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
17.J. Cópias do pre ente Edital e dC1JJ11is atos da Comissão Especial Eleitonl dele deoom:ntes serão 
publicadas, com d.~laque, nos órgãos oficiais de impmisa, no sítio eletn'inico da Profairura 
Municipal de Belém do Piaul, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Con~elho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e dos CenlJ'OS de Refo!'ência de A ~istfncia Social (CRAS), Po to d.e: 
Saóde e &,colas da. Rede Pública MUDicipal; 
17 .2. Os casos omis os serão resolvidos pela Comís$1ío &pecial Eleitoral, ob ervadas as normllli 
legais contidas na lei Federal o• 8.069/90 e na Lci Municipal n' 236/2015; 
17.3. É de inleira responsabilidade dos candidal.05 a.compilllhar a l)llblicaçio de todos o:s atos, editais 
e comunicados feferentes ao proce;si;o de eSQolba em dara unificada dos membros do Colllielbo 
Tutelar; 
17,4, É facultado aos candidato, por si ou por meio de represeotanies credencia.dos pel'B.llle a 
Comi são E pecial Eleitornl, áe(lmpanhilr todo deSenmliU' do prOceSSO de eSCOlha, incl11indo as 
cerimônias de lacração de W'llas, volação e apuraç:lo; 
17,5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, OI (um) 
representante por local de votação e O 1 (um) representante para acompanhar a apuração dos \'OIOS e 
clapas prelilllÍllal'l':s do certame; 
17,6, Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se eooemm com o envio de relatório final 
contendo a.s intercorrê.ncias e o resulta.do da votação a.o CMDCA; 
17.7. O descumprimento das normas previstãS óCSte Edital implíeãtá óB exclusão do candidato a.a 
processo de escolha. 

Belfm do Pi.auf, 05 de Abril de 201!). 

~ ~ )9m-2;.. :::rqo..&.c~.,., 
Leyse Barn'.1$0 Da.nllis Martim 

Presidente do CMDCA 

ANEXOI 

CRO OGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADF.S 

Impugnação de cruididalura 

Análise e decisão dos recursos 
Prova eliminatória 

DATAS 
05/03/2019 

08.103 a 03/0S/2019 
06/05 a l 7/0S/2019 

24/05/2019 
Alé OS (cinco) dias da de.la Ô1 

publica,;ão da rclação d$ ~ idatos 
umitos 

03106 e 07/06/2019 

10/06 a 14/06/2019 
Até 21/06/2019 

24/06 a 28/06/2019 
O 1/07 a 04/07/2019 

OS/07/2019 
08/07 a 10107 
19/07/2019 
17/07/2019 
20(09/2019 
06'10/2019 

HV0 l/202O 

• EOTAOODOP.... , . . ... 
PRl!Fe:ITURA MUNICIPAL D! AVl!UNO li.OPH .....-...~ 

CNPJ oe,554.211/0001-00 f'llHUTI/RA Ml/1\'IClf',U 

AV. IIOM JESUS, SIN - CENTRO - AVEUNO ~· AVRINO LOPfS. 
QDADE PROGRESSO 

PORTARIA n 026/2019 de 04 de abril de 2019. 

Díspõe sobre a nomeação da 
Comissão do Conselho Municipall 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) da Secretaria 
de Assistência Social de Avelino 
Lopes-PI, para exercício de 2019, 

O PREFEITO DE AVELINO LOPES·PI, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
Munícipal, 

RESOLVE: 

Art.11.1- Ficam designados, para integrarem a Comissão do CMDCA os 
seguintes servidores: 

I - RAIANE BRENA LOPES ALVES, CPF Nº 040.078.801-23 (TITULAR 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
II - IZANI SOUSA NASCIMENTO GAMA, CPF Nll 059.448 .. 853-27 
(SUPLENTE DA SECRETARIA DE ASSIST~NClA SOCIAL) 
UI - ALDENOURA MOREIRA RODRIGUES, CPF N2 617.644.423-34 
(TITULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 
IV - KATlA CILENE ALVES OLIVEIRA, CPF NII 732.295.043-73 
(SUPLENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 
V- BASfLIO MOREIRA CELSO, CPF Nl'I 068.219.708-40 (TITULAR DA 
SECRETARIA DE SAÚDE). 
VI - JUC ELI PASSOS DE SOUSA, CPF N2 273.594.28-07(SUPLENTE DA 
SECRETARIA DE SAÚDE). 
vn - FAGNER ROMANO DE SANTANA, CPF Nº 036.343.773-80 
(TITULAR DA STTR). 
vm - IRAUNICE ALVINO DE SOUSA, CPF Níl 025.889.613-20 
(SUPLENTE DA STTR). 
IX - ZILMA GONÇALVES FERREIRA, CPF N2 342.076.918-04 
(TITULAR DAS IGREJAS EVANGÉLICAS). 

X - PR ADINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF Nº 406.729.13-87 
(SUPLENTE DAS IGREJAS EVANGÉLICAS). 
XI - ERENILDO GOMES DE SOUZA, CPF N2 347.577.03-00 (TITULAR 
DA IGREJA CATÓLICA). 
XII - LADISLAU PRÓSPERO DUARTE, CPF N2 048.142.073-87 
(SUPLENTE DA IGREJA CATÓLICA). 

Art. 2" • As decisões serão tomadas e as sessões públicas realizadas 
por, pelo menos, três membros da Comissão do CMDCA. 

Art. 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e com 
vigência até 31 de dezembro de 2019. 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

DIÓSTENES JOSÉ ALVES 
PREFEITO MUNICIPAL 


