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CONSEUIO MUNICIPAL DOS DlREITOS DA
CRIANÇAE DO ADOUSCEN'IE DE COLONIA DO

GORGUÉIA-PI

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO
TUTELAR
EDITAL N" 001/2819
O(A)

PRESIDENTE

DIREITOS DA CRIANÇA E

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DO ADOLESCENTE DE

DOS

COLÔ IA DO

GURGUÉ.IA. PI, no uso da atribuição que Ih.e é oonfc::rida pc:,l.11 LEI MVNICIPAL
108/2002, tofflJI p !Sblico o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de
&colha em Data Unificada para manbCQs do Conselho Tutelar para o quadrieoi.o
2020/2024, aprovado pela RESOL ÇÃ:O N" 001/2019, do CMDCA local.
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:
1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei n• 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescénte), Resoluçllo nº 170/2015 do Conselho N acio.n al
dos Direitos da Criança e do Adolesc:c.ntc - C0NANDA. usim como pela Lei Municipal
nº 108/2002 e Rc8Qluçlo nº ()()ln,()! 9, do Conselho Mun;cipal dos D lrnitos da Criança e
do Adole..oente de Col&nia do Ourguéía - PI, sendo realizado sob aresponsabilldáde destt,
e fiscalização do Ministério Pliblico;
1,.2. Os mc,mbro:r. do Conselho Tutcla,: local serão C5COlhido1> mediante o s~gia
·universal, direto, secreto e facultativo dos e leitores do mu.nidpio, em dala de 06 de
outubro de :2019. sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes OCQrrerá em
data de 1 0 de J.-ln> de 2020;
1.3, JUsim sendo, como fotm.il. de dar início, regul4mentar e ampla visibilidade ao
~~ de :&colha cm Data Uoificada P"-"' membCQs do O;,mclho Tutel.iu- p,u;a o
qua1rienio 2020/2024, torna público o presente Edital, nos ""guintcs tcn;no.s:

2, DO CO SELIIO TUTELAR:
2.1. O Coosslbo Tomlar 6 ót:gilo permaoenm e autõoomo. o!!lo juri_&dici_o nal, eocan,,gada
pela sociedade de zelar pélO cw:nprimento do;; direitos da càança. e do adolefióénte, _,do
composto por OS (cinoo) membros. escolltidos pela c:omunidade local para mandato de 04
(quatro) anos, psnnitida 01 (uma) noconduçlo, mediante o.o vo p.roce!ISO d e escolha •e m
igwtldade de eãCOlha. com os diemaji, pretettdentes;
2.2. Cabe aos membros do Corui,elho TuU!lar, agindo de forma colegiada. o eJ1Cerdcio das
atr:ibuiç,ões contidas nos art. 18-B, par_ úni co 1, 90, §3", inciw IJ, 95, 131 , 136, 191 e 194.
todo!< da Lei nº 8 .069/90, observados os deveres e vedações esmbclecidos por este
Diploma, assim como pela Lei Municipal o" 108/2002;
2.3, O p~ntc ~ , o de E.,colbn do$ membro$ do C,;,W11clho Tutelar do Munic:fpio de
ColOnia Do Gurgu~a - PI visa pn:encher as OS (cinco) vagas existentes e o colegiado.
a8&im como p,u-a seus respectivos uplentes;
2.4. Porforçadodispo!<to no art. S°, in.c iso
da Resolução nº 170/2014,doC0 ANDA,
a c:andidawn deverá sec individual, nlo sendo admitida. a c:omposiçlo de cbapas2.

n
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locc,rpon,clo pela Lei n" 13.010/201-4.

OBS: Al!ilelçAo por melo de "cnapaa' acaba limitando as posalbil Idadas da escolha do elaltDr,
aarvlilc:IO aulm <1e <1asastrmu10 a sua PflrtiOI~ no PIBII.O, razao pala Qual <leve aat C M -.
ea,,o, porvenlura, haja previsão da escolha doa membros do Con...,lho Tu-.- por m,tlo da
"ehaptlS' ,, .. Lêi Municii,al loc,al,
aua atteníÇllo.

°"g-

3- DOS R.EQUJSTFOS BÁSICOS EXIGIDOS J>O CANDWATOS A MEMBRO
DO CO SELHO TUTELAR:
3-1,. Po• força do dispolltD no art. 133, da Lei n• 8.069/90, os candidúoa a membro da
Con8elho Tutelar d e v e m ~ . cwnulativamcnie, os &epintes requisitos:
a) Reconhecida ldoneidadie moral;
b) ~ igual ou superior a 21 (vinte e um) ano ;
e) Re,i<lir no município;
d) Eatar quitca com aa o ~ elcitonns e no e;ozo de ..,...,. dircitoJ1 p01fticoJ1;
e) I!atar •qu:w,& cmn aa obrigllÇ&a militares (pBlll candidatoa do aexo maJICllÜno);
f) Nlo tu aido penoJlz-do com• destitulç&o da funçlo de membro do Conselho Tutelar,
nos dltimos OS (cinco) állos;
1V Ter conhecimento búk:ao· em Infoan6.tica;
3-2. O pi-eenchimento do• requaitos leg.au deve sea- demonstrado no ato da ca:nd.idotum.
4.. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:
4..:l. < > , ; ~ d o CoDildho Tutelar - - iru&li •tividadc,,. em regime de dediéaçlo
excluaiva. durante o ho1'rio p:revisto no art. 19 da Lei Municipal n• 108/202 pua o
:l'uAclonamento do õrglo. sem pcejuú:o do atendimento em rellim6 do plantlo/10breavl.10.
as&im como da rcalizaçlo de oumu dil:ial!ncia e tamfu increnma ao órglo;
4.2. O valor do vcncimcoto ~ de: RS: .9 98,00 (Noveeent.oe e oveota e ·o«o Reais);
4.3. Se eleito pua intq;a,r o Co.naclho Tutcl:ar o &avidor anmicipal., podera optar cnttc o
valor da remunençlo do ca,:go de Conaelhciro ou o val.o r de seus vem:únentos_ ficandolhe guantldos:
a) O retomo ao çaqo. emprego ou funçlo que exercia. ualm que. findo o 11eU mandato;
b) A contapm do tempo de ...roço pa.ta todos o, efeiwl!L J.e1,ais. ~
· para p,:,:,moçã,;,
por o:.,crcci,:nento.
5 , DOS IMPEDIMENTOS:
5 ., 1, SIIQ i/mi-ticiQ8 de ~ o.o m=o Conaelho Tutew ol!L cl)ojugCSl!L, compaobeh:o,.
al,o_da qu& mx,_uoião bom.o afeti.va, ou p.....,,,__ em linba ~ cola~ ou p<>~ afinl.da&.
a~ o tcrceh:o grau. inclw,ivc, confonne prcv:iato no art.14(), da Lei n" 8 .069/90 e art. I S.
d.a Reaoluçlo n• 170/2014, doCONANDA;
5.2. Existindo candidatos impedido do atuar num mesmo Co.n selho Tuteur e qúé
obtenham votaçlo suficienle para. ~ entre 08 05 (cinco) primeiros lugares.
consi~9e-ll. e eito aquele que tiver m.a.ior vou,ção; o candidato Nm.lU\escente 8ecdi
: i : = l ~ COJnO "'1pleo.t e imediatQ, ....,,..,ni.ndo na b i ~ die vaci:ncia e d-"'
qne n4o cxi!rta impedimal.t o;
5 _.3. Eatcndõ-ac o impedimento do consclbcin> tntcla< can rclaçlo à .I UJ.toridadc judiciJiri.a
e ao n,presentanie do Ministmo Pábli<::o com atuaçi.o na 11181:iça da Inflncia e da
Juveotude da mesma comarca;
5.4. É tamb6m impedido de 11e in.llaever no Procel,80 de Bscolha wúfieado o membro do
Coruielho Tutelar que:
a) tiver •ido cmpo•sado pua o 111egw,do mandato 00n"°""tivo a~ o dia 10 de jiu,círo de
2013;
b) tiver e><Cl'cldo o IDálldato. em rcgmw de _prott0g■çao. p<>:r pedodo inmtc':ttupto 11upenoc
• 04 (quatro) IID.Oli. e mdó.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEnORAL,
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6.1. O Conselho Munioipal dos Dirclto• da Criança e do Adolcscc,nte instituirá, no prazo
de lO (dez) dias. a conlar da publicação do presenle E.õital. \>ma Comissã.o
pecial de
composição p ariniria cnln, n,prc,;cntnntc,, do governo e da sociedade civil, pe.ra a
organização e conduçilo do p.lCSellte Processo de E-scolha;
6..2. Compere 11. Comissll.o Especial Bleitoml:
a) Analisar os pedidos de rngis tro de candidatura e dar ampla p ublicidade à rnlaÇilo dos
candidatos in5JCl"ito ;
b) Receber as impugnações nprcse:ntadns contm =ndid tos que não atendam os requisito
cxjgidos., fo.mocc:ndo protocolo ao itnpugn,ante;
e) Notific.nr os candidato" impugnndo , ooncedendo•lbe" pl'IIZO paru o.presentaçilo de
defesa;
d) Decidir~ cm primch:a in~t!lncia administrativa., acerca d a impugna.ç-!Io dru;. candidatura.'ii,.
podendo, se necessário, ouvir Cest.e munhas eventualmente arrolados,, det.e nninnr ajuntada
de documentos e a realizaÇilo de outras diligências;
e) Realizar reullillo <lestinada a dar oonbecimento formal das regras. da campanha aos:
candidatos considerados habllibldoi, ao pleito, que flnna.rllo compromi o de respeitá•las.
sob peno de indeferimento do rcgi.s lrO da candidatura,
prcjufao da imposiçilo da3
sanç,ões previstas na legislação local;
f) stimular e facilitar o encaminhamento de notícias de futos que com,ti tuam violação
dQ rcS'(at de ca(llpanha poT pane do., caodidato~ ou il. ~ua o.r:dCUl ;
e) Analisar e decidir, em pàmeira instancla admíni trativ , os pedidos de impognnça:o e
outros inciden tes ocorridos no dia da votação;
h) Escolher e d i vulgiu- os locais de votaç o e apur.,,ç o de voto ;
l) Dlvulglll', imed.latamente após o. apuraçào, o resultado oficial da vomçll.o;
j) otificar _pessoalmente o 'M lni.s:~rio Pcíblico,. com a antcccd8:ncia devida., de toda..-. as
elapas do oertrune, dias e locais de reullillo e decistles tomadas pelo colegiado;
k) Divulgar amplamente o pleito il. população. com o auxilio do CMDCA e do Poder
Exocutiv-o local,. estimulando ao máximo a participação dos eleitores..
6.3. Das decisões da Comissll.o Especial El.e itoral =berá. recurso ll pleni1rio. do Conselh.o
Municipal dos Direitos da Càánça e do Adoles0ente, que se reunint. em cmteT
extraordinário. para decisão com o máximo de celeridade.

=

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7.1. O ProceAf.o de seo[ha para membro., do Conselho Tumlnr observo.-á o culendmio
aileJICO DO p resente Edital;
7.2. O Conselho Munici pal dos Direitos da CriattÇQ e do Adolescente, no uso de suas
atribuições, fará publicar editais espectficos no Diário O ficial ou meio cqu.ivalcnte paca
oada u.ma da f
do proces o de escolha de membro do Conselho Tutel • di pondo
sobre:
a) lnsc.Mçõc.,. e cnnega de documentos;
b) Relaçllo de condldatos inscritos;
e) RelàÇllõ preliminar dos cn.ndidato& con11iderndo11 habilimdos, ápó& 11 análise do!i
documentos,;
d) Rdnçuo definitiva dos candidatos considerados habllitndos. após o julgn.mento de
cve.ntuai.s impug-naçõct..;
e) Dia e locais de votaçlo;
f) Resultado preliminnr do pleito, logo ap611 o enoermmento cm apuração;
íl) Resultado final d o pleito. após o julgamc:nto de cvcntmú.~ impugnações; e
h) Termo de Pos;;e.

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREG DOS DOCUMENTO ;
8.1. A participaçã.o no presente Processo de Esoolha em Dnta Unificada iniciar-se-á pela.
i.n:lérição p0r meio de requerune.nto impresso e/ou formulário e letrõnic:o, e será efetuada
no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital;
8.2, A inscriçll.o d os candidatos será efetuada pc:,.sr.oalm.ente ná sede do Conselhe>
Municipal do.. Direl to.s da Criança e do Adolesoente de COLÔNIA DO GURGUÉIA PI, à Rua Lub. Augusto Soares. S/N, nesta cidade, das 07:30 às ll:30 e da 14:00 á 17:00
horas oo CRAS e/ou por meio de fonnulário elcnónJco, dib-ponJvcl no site da Prefeitura.
Municipal de Colônia Do GUTguéja - PI (c::vlO.nià~'"iUeia.pi.gov.br), entre os diü 12.
de Abril de 2019 e 03 de Maio de 20193;
,8 .3. Ao reall.zar a inscri~o. o candidato d e verá, obrigatorlamcotc e sob pena de
indeferimento d e s ua candidatuJ"a. apre_sicntar origin.a l e cópia dos seguintes documentos:
à) Ca,rtsira de identidade ou documento equivúlente;
b) Titolo de eleitor, com o comprovante de votação oujustificativanas 04 (quatro) últimar;,
elei~;
c) Certidões negativas c(vc:il:i e cri_u,:innis q ue o0rnprovem nllo ler sido condenooo ou estar
,mspondcndo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa. ou c:onduta.
incompatível com a fun~o de membro do Cooselh.o Tutelar;
d) Bm sendo candidalo do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigáÇ&s
m _ilitare..li:;
8.4. A falta ou in deqoaçllo de qualquer dos documentos acima relacionados sed
imediatamente comunicada ao candidato, que, podc:rá supri-la até á data-lknite p1tm
inscrição de oandidaturas, pccvista OCl;m Edb:ol;
S.S. O • dooumentos d e ve,âo ser entregues em duas vias para fé e contrafé;
8.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, d esde que tamh~m
apresentados os originais ou e xistcntcS apcn.a,, cm fon:n.ato digital;
8.'7, 8vcntuai1.< entraves à in$CriÇiio de can.d idúturãs ou à j untada de documentos devem
ser lmedlatamentc e ncaminhados ao CMDCA e ao Ministério ~blico;
8.8. As inrormações pre tadas e d ocumentos apresentados por ocasião da in1;eriçilo sã.o
de total respom,abilidade do candidato.

9,A ÁLl El>A DOCUMENTAÇÃOEXIGIDA:
9.1. Encerrado o proz.o de inscrição de cruididaturas, a Comissão Especial Blcitoral
designada pelo CMDCA efetuará, oo prazo de JO (D=) dia.~ utcis, a análise da,
documentação exigida neste Edital, com a 9ubsoquente pubJ.i.c:aç;io da rel~11o do&
candida~ in$Clitos;
9.2. A zch,çiio dos can.d idatos inscrilos e o. documentaçlo ~pectiva sem.o e ncaminhada~
ao Ministério Pllblico para ciência, no p:ruo de 05 (Cbi.c o) dias utci.,, após a publicaçãc.
referida no item anterior.

O. D IMP G AÇÃO ÁS CANDIDATURAS:
10.1. Qualquer cidaclão poderá requerer a impugnação de candidato. no prazo de OS
(Cinco) dias contados da publicação da relação dos candidato~ tn~ritos, cm pctiçi!.o
&,..idamente fundamentada.;
3

Todos. O'!II pnu.o5 e: dJJllJS devem .Sei'" itd~Wllh~ dé iãéi:)11).0 éülll ~Idade do iniln.:i.cJpJo. Hm -caso de
do Edi.l ol dcvcri "" "'l"•bli- ;gdõOl>IJd<> ooV\'.> cat....,..;o pàtó Mda fM<> e<rWnã, =ttm o
Qd!UbfO <Jé 2019. <Iam do Processo de Bscotha Vnlllocad&.

~
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10.2. Findo o prazo mmwionado no item sup.ra. os candidatos impugnados serão
notifkados pessoaimcnlle do teor da ilmpugoaç!lo no prazo 05 (cinco) dias, começando, a
partir de então, a correr o prazo de 0:S (Cinco) dias para apresentar sua dd'esa;
t ,o .J. A ComiSs'lilo Espccíal E leitoral analisará o teor das impugnações e dcfc5alli
ap=ntada$ pelo$ caodl.dato$, podeodo $Olicitac a qu. .uei: do$ inte~s.ado!I a juntada de
documentos e outras provas do alegado;
l0.4. A Comusão Especial E.leitora! tem o praz.o de O:S (Cinco) dias, conwtos do término
do prazo para apresentação de defesa pelos candidaros impugnados, para decidir sobre a.
impugruição;
10.5. Conclufda a análise das impugnações. a Comissão Especial Eleitoral fará publicu
edital conteodo II rela.ç!o p.r di:minar dos candidllto habilitados a participarem do
Proocllso de E5<:ofüa cm data Unificada;
10.6, As dcci$0c:S d.li Comi5Sil0 Espoc:ial eitortu iielllo fwldmnentlldas., der&$ devendo,
ser dada ciencia aos interessados, para fins de intc:Iposição dos recunos previsto• oeste
Edital;

10.7. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral cabem recurso ll Plenária do CMDCA,
no prazo de 09 (Nove) dias, conmdos da dara da publicação do ediml referido no Irem
anterior4;

10.8. Esgptada a fase recunw, a Comissão Especial Eleiroral fm publicar a relação
definitiva dos cwididatos babilitados ao pleito. com cópia ao Ministério Nblico;
10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou docu~nto apn,sentado, seja qu
for o mommto '"IJl que c.,1a for dc$cob--, o cand.i.d ato $Crá excluído do pleito, $.Crn
p., :tjuízo do encaminluuncnto dos fatos à autoridade competente para apuraç,ão c a devida
responsabillzaç.l(o legal.
11. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:
11.1. Cabe ao Pod« Público. com a colaboração do5 ó.rgãoi; de impn:n.sa IQCaU, dar ampla
divulgação ao 1"'m,cc$so de ]E./ICOJ.ha desde o t!lOIJlcnlo da publicação do p.rc$Cnm P.tUtal.
i.ru::húndo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locai$ de
vomçlo. denll'C oun-as lnfonnaç6es destinada$ a assegurar a runpla partíclpaçllo popula.c
no pleito;
11.2. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da
indica.ç!o. no material de propaganda ou inserções na mídia, de legeodas de partido&1
políticos, símbolos, slogaru., nomcs ou fotografias dc ~soas que:, direta ou
indi.t~tazmmte, denotem tal vinculação;
1 l.3. Os candidatoJli poderão dar in!cio à campànha eleitoral após a publicação da rclaçlla
defini.tiva doi; candidatos habilitados, prcvista no item 10.8 deste Edital;
1L4. A propagànda elei.toraJ em vias e logtadoums públiCPs observará, por analogia, os;
limites impostos pel4 legislaçllo eleitoral e o Código de Postüra8 do Munic(pio,
guontindo igU4lclode de cPndições a todos os candidatos;
11.5.. Os cJUldjdatos pPdet'lo promover as suas candi.datmas junto a eleitores, pPr meio de
debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que nllo causem danP PU perturbem
a o.r dem pdblica ou particular;
11,6. As instituições páblicas ou particulares (es:colas, Clbnara de Ve.rcado,:,,s, rádio.
\grtju etc.) que tcnham in!Cl'Cllse cm promover debates com os candidatos dcvc:rãoi
foi:ma&at CPovite a todo$ aquele$ que e$1:ive.r:eoo. apto$ a conooo:er ao c,ugo de membto
do Conselheiro Tutelar;
4

A Coml1slo Espeelal deverá deB'llr a forma do al)l'OSontação do recurso.

11;7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos o:rgani.zadorcs;
a todos O$ parti.clpaotes e à Co~o Especia.l Eleitoral designada pelo Conselho,
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de
anll:>ccdêocia;
11.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supemsionar a rc:aliz:ação dos. debates. zclandoPBlll que 11Cjam pwporcionad,u; iguais oportunidades a todos os candidatos nas 111:IWI'
exposições e respostas;
11.9. ~ vedada a propaganda, ai.ruia que gni.tuita. por mei.o dos veículos de comunicaçãoem gen.l üomal, rádio ou televisão). faixas. outdooi:s. camisas. bon6s e outros meios não
previstos neste Edital;
11.10. É dever do candidato portar-se cPm urbanidade durante a campanha eleilPl'al,
seodo vedada a p.t0paganda i.ttelU ou insidio ou que promova ataque pe!!-.$0al contia 0iil
coocorrcntcs;
11.11. Não será pcrmilido qualquer tipo de propaganda nP dia da eleição, em qualquei:
local público ou aberto ao púbUoo. seodo que a aglome{BÇão de pcs5'>as pc:,rtandQ.
instrumentos de propaganda canclCri.za mamfe.staÇão coletiva. com ou sem utilizaçllo de,
veíclllos;
11.12. A violação das regras de campanha imponaNI. na etisaçllo do regutto da
candidatura ou diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de
procedimento lldministrativo no qual seja prantido ao candidato o =ercício do
cootradi!ório e da ampla defesa.

12. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.:
12.l. A eleição pa.ia os memb.ro8- do Con5elho Tutelar do Municfpio de Oolõnia Do,
Gw:gu4ia - PI realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, confo.n:ns
previsto no art. 139, da Lei n" 8.069/90 e Resolução n• 152/2012, do C:0NANDA;
12.2.. A votação deverá ocon:er pte.ferencialmente em uroa.s elettõoica.s cedi.das pela.
Justiça Eleitoral,, ob5CfVlldwi as Wll))08içôcs das rcsolll9Õe11 aplicáveis eatpedid.as pelo
'liibunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoml do Estado do Ceará;
12.3. As cédnlas p81'8 VPIBÇll.o manual serãP elabomde:s pela Comiss.io do Especial
Bleítora\. adotando pai:Ametto similare8 ao e.ml)ICglldo pela Justiça Eleitorãl cm sua.
co.o :fceçio;
12.4. Nu cabines de volaçio serão fixadas listas com relação de nPmcs, rodinomcs, fototll
e número dos candidal:06 a membro do Conselbo Tutelar;
12.5. As mesas I0CCptoras de votos dcvcrio la"illlr ata.s segundo modelo fornecido pela.
Co:missio Especial Eleitoral, nas qµais setão registradas cventuaÍB intercm:rências
oconidas no dia da votação, além.do número de eleil()I"e3 votante, em cada uma d&8 ut'DA8~
12.6. Após a identificação. o el,eítor assioi!IOI. a tista de presença e procederá a votação;

tz. 7. O eleitor que não souber ou o.ão puder W1Sinar, U8llil'á a impressilo digital como funnai
de identificação;
tz.8. O eleitor poderá VPtai' em apenas um candidato;
12.9. No caso de votação manual, ypfos em mlÚ5 de um candidato ou que contenham.
rasuras que nilo permitam llferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser
colocados em euvdope sq,arado, confurme preví.sto no regulamento da clciçio;
12.10. Selá tamb6m oonsidemdo inválido o voto:
a) Cl!jBl c6iula contenha mais de 0 1 (um) candidato assinalado;
b) cuja c6dula nllo estiver Nbricada pelos membros da mesa de votação;
e) cuja ,;,ódula não corra.ponda ao modelo oficial;
d) que tive.r o sigilo violado.
12.11. feruada a 11puração, se:r.lo considerados eleitos os 0:S (cinco) candidatos ma.is
votados, ~ssalvad a a ooorr&ici.a de alguma das vedações legais acima referidas, sendP os
demais candida.tos considerados suplentes pela ordem de votaçllo;
12.11. Em caso de empale na votaçl'.lo, ressalvada a existên.cio de outro crit6rio prevista
na Lei Municipal local, sem considerodo el.e lto o c.andidoto CPtn idade maís elevada,
13. DAS VEDAÇÕES AOS CA.NDIDATOS DURANTE O ~ROCESSO OE

ESCOLHA:
13.1. Conforme previsto no art. 139, §3", da Lei nº 8.069/90, é vedado ao candidato doar.
ofcrc=, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza.
í.nclusi ve brindes de pequeno valo{;
13.2-.
tarob6m vedada a prática de condutas abusivas ou desleai.s que acarretem
van.t agem indevida ao Cándidato, 00mo a " boca de uma" e o transporte d e eleitores, dentre
Outra$ previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Bleitoral). pois embora nl!o caracterizem crime
e.l eítoml, írnportam na violação do dever de idoneidade mortu que se constitui num dos
requí$:ito• elementa:i,:,s das candidatunu;;
13.3. Os candidato, qw, praticarem quaisquc.r das condutas relacionadas nos itens,
anteriores, durante <::/ou depois da campanha, inclu ive no dia da votaç o, t.eião cassado
seu registro de candidatura ou diploma de posse. sem prejuízo da apuração dai
JC/lponsabilidade civil e mesmo criminal, illclusive de terceiros que cPm eles CPlabPrem;
1,3.4. Cabc.rá il. Comissão Especial E leitoral ou, após sua dissolução, 11 Plenária. d<>
CMDCA. decidir pela cassação do registro da candida.tura: ou diploma de posse, após 01
instaucaçilo de p.roccdimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o
exerclcio do contraditório e da ampla defesa.

t

14. DIVULGAÇÃO DO ~ULTADO FINAL:
14,1. Ao final de todo o ProcessP, a CPmissllo Especial El.e ítoral encan:uJlliam cclatório,
ao CMDCA, que fará divulgar no Dlário Oficial ou em ro,eio equivalente., o nome di:,s OS
(cinco) candi.daros eleitos para P Conselho Tutelar e seus respectivos supl.ente.•, em or;dem
decrescente de votaçllP.

15. DA. POSSEt
15.1. A posc<1e dos memb,:os do Ci:,n;;elho Tutelar será concedida pelo Presidente d<>
CMPCA local, oo dia 10 dejanelro de 2020. conforme previsto no art. 139, §2", da Lei
nº

8.069/90;

15.2. Al&n dos OS (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse, pelo,
menos, O:S (cínco) /;uplcntcs, também observada a ordem. de votação, de modo a assegurar
a cOnri.nuidade no funcionamento do órgão. em caso de férias, liceoças ou impedimentos.
do., titulares.

16. DAS DISPOSIÇÕES FlNAIS:

16.L Cópias do presente Edital e demais atos da Comíssão Especíal Eleítoral de.l e
dcoorrentes serilP publicadas, com destaque, nos órgllo,s oficiais de impr,msa, no sfüo,
elet:r6nico da Preíeitura Municipal de Colônia do Ourgu~ia - PI, bem oomo afixadas no,
mural da Pre:feitu.ra Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar,
do Conselho Municipal dos Direitos da Crionça e do Adole..cente (CMDCA) e dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Cenb'Os de Referência.
Especializados de Assistên.c ia Social (CREAS), Postos de Saúde e E..sool8$ da Rede.
Póblica Municipal;
do Conse lho Mun icipal dos Direito:!. da Criança e do Ado! cente (CMDCA) e dos
Cenl'ros de Referência de Assistência Social (CRAS), CenLros de Referên.c ia
Especializados de Assist.éncia Social (CRBAS). Postos de Saude e Esco las da Rede
Pública Municipal;
16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleicoral, observada.$ as
normas legais comidas na Lei Federal n• 8.069/90 e na Lei Munic.ipal n• 108/2002;
16.3. É d e ínieira re ponsabi lidade dos cand idalos acompanhar a publicação de todos os
atos, ed itais e comunicados re ferentes ao processo de escolha em data unific,ada dos
membros dp Con.sclho Tu te lar;
16.4. ~ facu ltado 8()1) ca ndidatos, pi:,r s i ou por meio de repre ntante:s credenciados
perante o Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de
escol ha, incluindo as cerimônias de lacração d e urnas, votação e apuração;
16.5. Cada cand idato podêrit creclencia r, alé 48 (qua•ent8 e oi10) horas antes do pleito, 01
(um) representante por loca l de votação e OI (um) represenianle para acompanhar a
apuração dos votos e etapas prelimin.are.s do certame;
16.6. Os trabalhos da Com issão Especia l E lei toral se encerram com P envio de re latório
fina l contendo a, interoorrê.ncias e o resu lLado da vi>raçào ao CMDCA ;
16.7. O dcscumprimenlo das normas previstas. neste EdiÜ!I implicará na exclusão do
candidato ao ptooesSP de esCP lha.
Pnblique-.,c,

Encaminhe,s.e cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal
locais

COLÔNIA DO GURGUtlA • PI, 11 de ABRIL de 2019

do..'d>ocl,ei. fimv,.;-,,.Jo e,~

DA RotuA BENVINiiõ's1 VA
~esideote do CMDCA
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ANEXOI

e.uplaltcs

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

- Processo de escolba para conselbeiro tutelares l'nmdfada

Prazo

Elaboro,;io, irprov.ção e
putilicaçlo de 8->luçlo pdo

CMDCAque reaut-ealará

IDdo o pmocaso de escolha dos

l'nmsug,:rido:
até 30/03/2019

membros do Comelho Tu\dar
lllaboNç:lo. "1)f0vaylo e
public:açio de R...,luçio pelo

CMDCAqu&tffllridu

)'t!W)suaetldo:

cXIIDd.u tasquc&cl'io

i116 30.'ll3/2019

·dctodu vedadas ao longo
de IOda o o . - de c:ó<Xllha

00

ooovocaçio

PltilO sugerido cm ramo da DOCC!i-5i<wlc dOll
~emcXIIDcom:roop_to._tm:m
tempo suficiente~.., prq,u,m,m ~ o mesmo.
írt. 7", § 1°, ICU1. •0", Rcsolllçlo n• 170!'2014 •

\lffWJ

cletr6nicu for

moluçlo

No mlnimo 06 meses
mtc:a do pleito:
IL'0412019

• 11, §6°, VI, da lles. 170/2014 • CO lAN[)A

rçgulam,:nladon
Pn:m,wpido
,w;. )4/119/20)9

l"law!Rlllmdo
All!. 14/0912019

• 11, §6",

Pn:m wgcrido
Até 05 (cinoo) c!w d■
n:■liz■çio do plei!D,
impmerivclmcnte

. lO', Paripfo úi:ti<>o, ç/ç art. 11,
n• 170/2014 - CONANDA

r.

Rc;,olw;õo nº 170/2014 • OONANDA
Nnpl.a cliwlgaçlo: art. 9", Clll)Ule §1°, d a ~

nº 1700014 -

ontu:bm~

06/!0t::l019
Divu(gaçio"" r-1.c.da da
..... Ih■

Prui;,l,;gal

Irnodia1-e 1pós a
aputáçlo

Prazol~

r.

Anili.le de pedido d e ~
do candid&tur..
P,,.blleaçào di. rei~ dt.
=elidi.tos
inKtltcS

1Ode j aaeíro ele 2020

170/2014 - OONANDA)
(mpedimenw: UI. 1$, Re6. 170/2014 • CONANOA
e/e ort. 140, La 8.069/1990-ECA
Apenas sm permitid.,, • O!llldlclatw:a indi victv.J.
scodo admitida acompo.siçlo ele ohapls (ut. s•, II,
Resoluclo 11• 170/2014 • OONANDAl

Pruo~do
a 17~/2019

Art. li, §2", Rc,;oluçlo o• 1711/2014 - CONANDA

Prazo~do
M 24/0Sl.2019

M li, §2", lwoluç:llo n• 170/2014 - CONANDA

O(j

Até 05 (cinco)~ da
Podo 5CI' pmpll5bl. por qualquer cid.-dlo, eabcndo
dala da publicaçlo da
irulJcat os elemeittOS probaiórios
rdaçio de candidatos An. 11, §2", da R<s>luçlo o• 170/2014 - COMANDA
insmloll
l'Tu,0 .w

139,
§2º,
Lá s.069/1990
5", IV, e ut. 14, §2", Rcsolt.Çio n' 170!2014
NANDA

°'°

JANE DAROCHAIIENVINDO DA SILVA
PRESID.lll''l'TE DO CMDCA

Prazo IOi,l!J
1mp.,g11&ç1.o de eaMicWura

da

Pruolepl

além de.,.._, n,quuitos cxpn:uo,, na k:gislaçlo local
(ort.
§2', e ut. 12, §§1º c,2", da Resol.u çlo o•

12/04/2019 •
0l/OY.1019

W, V.

1• domi»S,Q de

DcvodWDtcr t<JdliS - - ~ ciatu o p ~ que
regul.ameowlo o p,occao eleitoral.
Pl:ev\lio: 111. 7°, Reeoluç&o o• 170/2014 - CONANDA
RcauisiJoA mlnimo• de conteúdo· art.
§ 1• da
Reiloludo

l'n:m!lllj!j:ftdo

. 11, §6°, IV, da Rc:5. 170!2014 - CONANDA

e fleil acesso, observ«ndo • aoes&ibilidade e
wttidldc de vcmm- do último processo de escolh..

PIUO~do
A,té 20'09120)9

&eqyiaiio,, ""iaidof: m. JJ~. Lei s.06911990 - ECA.

ReaúUo cio Wldidaiun.

vn. da Ri:as. 170/2014 • CONANPA

ga,antir que seja realizado em locais públiDi,'lllpçlo dos loc«is
d o ~ cio 'l$OOll!a

OONANDA

Pn21ol<p.l.:

Pllblieaflo do ediW do

J n f ~ Cl(lmplenen.._
IOSl,plil)
!'ruo ...gi,rido...,. que & pw,lie&Çio do odiW e o
pIOCC$$O ele c,;oolham ocomun cm tempo hi\>il, de
11>n:na que os ínt ~ em participartawm
conhocimcnto do trimitc.
Art. li, §1°, Resoluclo ci• 170/2014 • CONM"DA

Solicitaçlo do apoio
d• PolJcia Miülaf e PolJcia
Civil
Conl'ooçio dQ cédulas d.e
wtaçlo,
cm cuo de vol■çio muru■I
(liOlllClllc """ utiliz.oçio de

Conforme previsto cm
lei municipal ou

·do

03 e 07/06/'2019

Pruo~do
10 a 14AJ612019

PTUO!lllj!j:ftdo

M21/06/2019

SCRIÇÃO

00_ _

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

. 11, §3°, 1 da Rcs.. 170/2017 - CONANDA

Nome do Candidato: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Data e ll!ICimentoc _ / _ / ,_ _ _ Naturalidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

. 11, §J•, 1 da Re,. 170/2017 • CONANDA

Bstadocivil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RG~·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CPP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titulo Eleitor. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

li, §3°,ll de §6', m, Ba. 170/2014 - OONAND

Endereço: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bauro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ponto de Rdcdlocia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
IU quanto tempo moa, no uwniclpio? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
f'ro.lhd.o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grau de lmln.!ÇAo: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Pruo~o
24 a 2ll/Oól2019

Corso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Coo.talo: B-msil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l'l'lll)Sll&<'fÍdo

Telefone: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Celular: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

01 t 04/07/2019

SITUAÇÃO HABITACIO ALl
C~a e/ou Apanamc:oto ( ) l'tópri.a(a) ( )

DataS>1gcrid&

14107/2019
(Domil!Jll')

FICHA DE INSCRIÇÃO

. 12 f J•da Rcs.170/2014-CONANDA

Alugada(o) ( )

Ccdüla(o) ( )

SOLlettAÇÃO DR INSCIUÇÃO:

e u . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ acima
. • 12, §3' da Res. 170/2014 • CONANDA

qwilificado rolicito a minha lmcriçllO pomiclpar do processo eletivo II membro do Com,i,lbo

Tutelar t> Declaro aindii p,ttà feitos legais tec ciência da Lei Mu.niclpal mfmeio~ no l'é5J)e(:tivo

P,,.blicaçlo dos earulld•10s
babilil&dos

Data s..gerida
15/0712011>

pi& da rolaçio dos candidatos habilitadm d<:vc
ieocamiJ·-i.ao Mlnist&'.io Público

edital. tendo jWllado li. minha insaiçllo os doeumenlOS nece:!!SlldOS.
Colônia do Gutguéla.- Pl, _ _ _ de _ _ _ _ _ _ de 2019.

PIUO....,cto
All! 22/07f2QJ9

As.sinatu.ra do cs:Ddklato

6°, 1 da 81:8. l70fl0l4 -OONANDA
Solioilaçio de unw
cl~ca.s,
com n:mCS511 d.a,, li...., do
c:aruüd.<tos habilitados ã deiçlo
e aolicilaçio da lista de
clciton:41
Sclcçlo d:Q p<:l!l!DL'I que

~ o ü clci~....mo
mc:ários. dou escrutinadores
como,u léotes

Pnzo....,do
A.ti l&08/2019

9", §2" dA lles. 170/2.014 • CONANDA

PROTOCOLO 00 INSCRIÇÃO A ELE ÇÃO CONSELHO TlJ"fEUR
INSCRIÇÃO N" _ _ _ _ _ __
NO.M E: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

$ClccionadoJ pr,:(amcialmcntc dmtn, o,
cíoomoa
munk~
oboo:rvimdo....,,
idilLriamcnu,, ■ Lei Blcitora.l quanto ao.,
•
10 e,.co:e!cio dessu fim
no ue
ljCr

Pruo~do
Até 3 l.!08f2019

DATA: _ _ J _ _ _ j_ _
ASSINATURA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

