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Prefeitura Municipal de
Dias D’Ávila publica:
• Resolução CMDCA Nº 001, 02 de Abril de 2019 - Regulamento do
processo de eleição dos membros do conselho tutelar de dias Dávilabahia, e dá outras providências.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 032/2019 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
realização de concurso público para o provimento de diversos cargos e
cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila.
• Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação - Pregão
Presencial Nº 023/2019.
• Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação - Pregão
Presencial - SRP - Nº 025/2019 - Objeto: Contratação de empresa
especializada em confecção de rouparia hospitalar, visando atender as
necessidades da secretaria municipal de saúde.
• Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação Pregão
Presencial Nº 029/2019. Empresa: Ediane Neri Santana - ME.
• Extrato de Publicação da Ata de Registro de Preços Nº 029/2019 Pregão Presencial -SRP Nº 026/2019.
• Extrato de Contrato Nº 049/2019 - Pregão Presencial Nº 023/2018.
Empresa: ALTAJAN Comercio de Produtos de Consumo Ltda.
• Extrato de Contrato Nº 050/2019 - Pregão Presencial Nº 023/2018.
Empresa: Bahia Cestas Ltda ME.
• Primeiro Termo de Aditamento Nº 114/2018 - Processo
Administrativo nº 019173. Contratado: ROD Transporte e Serviços
Eireli.
• Edital Nº 001/2019 - Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar.
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Resoluções
CMDCA  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIAS
DÁVILABAHIA
RESOLUÇÃOCMDCANº001,02deAbrilde2019.
REGULAMENTODOPROCESSODEELEIÇÃODOSMEMBROSDOCONSELHOTUTELARDEDIAS
DÁVILABAHIA,EDÁOUTRASPROVIDÊNCIAS.
OPRESIDENTEDOCONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTE
CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 460/2015 e,
considerando as deliberações, por unanimidade, dos membros do Conselho presentes na
AssembleiaOrdinária,realizadanodia28demarçode2019.
CONSIDERANDOodispostonaLei8.069de13dejulhode1990;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 460 de 27 de abril de 2015 que atribui ao
Município a organização do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar de Dias
DávilaBahia;
CONSIDERANDOquenostermosdaLeiMunicipalnº460dede27deabrilde2015,compete
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente regulamentar e divulgar o
PleitoparaeleiçãodoConselhoTutelar;
CONSIDERANDOaResoluçãonº152doCONANDAquedispõesobreasdiretrizesdoprocesso
de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares em todo território nacional a partir da lei
Federal12.696/12.
RESOLVE:
CAPÍTULOIDASDISPOSIÇÕESGERAIS
Art.1°Apresenteresoluçãoinstituiasnormaseprocedimentosparaoprocessodeescolhados
membros do Conselho Tutelar de Dias DávilaBahia, que será composto por 05 (cinco)
membros,deacordocomaLeiMunicipalnº460de27deabrilde2015.
Art.2°Os membrosdoConselho Tutelareseusrespectivossuplentesserãoeleitospelovoto
secreto, direto, universal e facultativo dos eleitores do Município de Dias Dávila, em eleição
realizada sob a responsabilidade do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTECMDCA.
Art.3°AduraçãodomandatodosConselheirosTutelaresseráde10dejaneirode2020até10
dejaneirode2024.
Art. 4° Serão considerados eleitores todos os cidadãos que possuírem título de eleitor do
Município de Dias Dávila, o qual deverá se apresentar no ato da votação acompanhado de
documentooriginal,comfotoetiverseunomenarelaçãodoTRE.
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§1ºOvotoserádireto,secreto,pessoaleintransferível.
§ 2º Os eleitores votarão somente no local destinado pela Comissão Especial Eleitoral,
divulgadosatravésdeEditalespecífico.
§3ºNaausênciadoTítulodeEleitorseráaceitoocomprovanteoriginaldavotaçãodaúltima
eleição(outubro/2016)oudajustificativadeausênciadareferidaeleição.
CAPÍTULOIIDOSÓRGÃOSELEITORAIS
Art.5°AComissãoEspecialEleitoralinstituídapeloConselhoMunicipaldosDireitosdaCriança
edoAdolescenteteráopapeldeórgãoexecutordestaResolução.
Art.6°CompeteaComissãoEspecialEleitoral:
I  realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos
candidatosconsideradoshabilitadosaopleito,quefirmarãocompromissoderespeitálas,sob
penadeimposiçãodassançõesprevistasnalegislaçãovigente;
II  estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das
regrasdecampanhaporpartedoscandidatosouàsuaordem;
IIIanalisaredecidir,emprimeirainstânciaadministrativa,ospedidosdeimpugnaçãoeoutros
incidentesocorridosnodiadavotação;
IVconfeccionarascédulasdevotação,conformemodeloaseraprovado;
Vescolheredivulgaroslocaisdevotação;
VI  selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e
escrutinadores,bemcomoseusrespectivossuplentes;
Art.10.CompeteaoMesárioEleitoral:
IAuxiliaroPresidenteeoSecretárionoqueforsolicitado;
IIZelarpelaobservânciadosprocedimentoseleitorais.
Art. 11. Estão impedidos de compor as Mesas Eleitorais parentes até o terceiro grau, assim
comooscônjuges,companheiros(as),sogros(as),genros,noras,cunhadosduranteocunhadio,
tios,sobrinhos,padrastosemadrastasdoscandidatosaConselheirosTutelares.
Parágrafoúnico.Ograudeparentescodequetrataocaputdesteartigoseráauferidomediante
declaraçãodosmembrosdaMesaEleitoral,colhidasnoatodasuainstalação.
Art. 12. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como órgão
responsávelpeloPleito,éinstânciasuperiorefinalnaviaadministrativaparajulgarosrecursos
impetradosemfaceàsdecisõesdaComissãoEspecialEleitoral.
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Art. 13. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como
instânciafinal,naviaadministrativa:
I  Baixar normas e instruções que regulem o Processo Eleitoral e sua execução no que lhe
compete;
IIProcessarejulgaremgrauderecurso:
a)processosdecorrentesdeimpugnaçõesdascandidaturas;
b)intercorrênciasduranteoprocessoeleitoral;
c)processodecorrentedeimpugnaçõesdoresultadodaseleiçõese
d)demaiscasosdecorrentesdainobservânciadasnormasdestaResolução.
IIIPublicarocalendárioEleitoraldaEleiçãodoConselhoTutelar;
IVHomologarosresultadosfinaisdaEleiçãodoConselhoTutelar;
V  Coordenar todos os procedimentos referentes à prova eliminatória, através da Comissão
EspecialEleitoralporeledesignada.
CAPÍTULOIIIDOSISTEMAELEITORAL
SEÇÃOIDACONVOCAÇÃOPARAAELEIÇÃO
Art.14.CabeaoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescenteaconvocaçãoda
eleição do Conselho Tutelar de Dias D’Ávila, por edital que deverá ser afixado no Mural da
PrefeituraMunicipal,epublicálo,noórgãooficialdepublicaçãolegaldoMunicípio,iniciando
seapartirdesteato,oProcessoEleitoral.
§1ºEstaResoluçãoquedispõesobreoregulamentodoprocessodeeleiçãodosmembrosdo
Conselho Tutelar estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Dias Dávila, a partir da
publicaçãodoEditaldeconvocação,quesedaráconformeresolução139/2010doCONANDA
evitandocoincidircomaseleiçõesgerais.
2º É de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a
adequada divulgação do Processo Eleitoral a fim de garantir a mobilização necessária à
legitimaçãodoprocesso.
Art.15.OEditaldeConvocaçãodaeleiçãodeveráconter:
IDatadaEleição;
IINúmerodevagasaserpreenchidasnoConselhoTutelardeDiasD’Ávila;
IIIPrazoparaainscriçãodascandidaturas,impugnações;
IVOslocaisdevotação;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKSH8+TVZP9MWGFC3LTPVA

Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com

Dias d`Ávila

Quarta-feira
3 de Abril de 2019
5 - Ano IX - Nº 1225

IVCalendárioeleitoral.
Art. 16. No prazo estabelecido no calendário eleitoral a Comissão Especial Eleitoral emitirá
parecersobreopedidoderegistrodecandidaturas,deferindooounão.
Parágrafo único. No mesmo prazo que trata o caput deste artigo qualquer cidadão do
MunicípiodeDiasDávilapoderáapresentarpedidodeimpugnaçãodacandidatura,deforma
fundamentadaedocumentada,sendovedadooanonimato,nostermosdoart.5º,incisoIVda
ConstituiçãoFederal.
Art. 17. A relação dos candidatos habilitados à prova escrita será divulgada no prazo
estabelecidonocalendárioeleitoral.
Art. 18. Encerrado o prazo para requerimento de registro das candidaturas, o Presidente da
Comissão Especial Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata de encerramento do
prazoderegistrodascandidaturas,queseráassinadaporeleedemaismembrosdaComissãoe
candidatospresentes,queassimdesejarem.
Art.19.AscandidaturasregistradaseaprovadasconstarãodeEditalaserpublicadoemmeio
oficialdecirculaçãodomunicípio,emdataprevistanoCalendárioEleitoral.
SEÇÃOIIDOSCANDIDATOS,REQUISITOSEREGISTROSDASCANDIDATURAS
Art.20.Sãorequisitosmínimosparacandidatarseeexercerasfunçõesdeconselheirotutelar:
a) Reconhecida idoneidade moral, atestada por 2 (duas) pessoas alistadas eleitoralmente no
Município ou área de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, observados impedimentos
legaisrelativosagraudeparentescoprevistonaLeiOrgânicadoMunicípio;
b)Idadeigualousuperiora21(vinteeum)anosnadatadainscriçãodecandidatura;
c) Residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, 2 (dois) anos,
comprovadamente;
d)Estarquitecomasobrigaçõeseleitoraisenogozodeseusdireitospolíticos;
e)Estarquitecomasobrigaçõesmilitares(paracandidatosdosexomasculino);
f) Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar, nos
últimos05(cinco)anos;
g)Possuirescolaridadedeensinomédio,oucorrespondente,nomínimo,nadatadainscrição
dacandidatura;
h) Atuação na área da infância e juventude de, no mínimo, 1 (um) ano no município,
relacionada à promoção, proteção, protagonismo, controle social e gestão da política dos
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direitos da criança e do adolescente, em até 1 (uma) instituição registrada no Conselho
MunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescente,ouporinstituiçãoregularmenteconstituída
noMunicípioeematividadehápelomenos1(um)ano.
i)  Apresentação das certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual e
JustiçaFederal;
j)Participaçãoemcursodecapacitação,decaráternãoeliminatórioerealizadoantesdopleito;
l)Aprovaçãoemprocessoavaliativo,pormeiodeaplicaçãodeprova,decarátereliminatório,
combasenoEstatutodaCriançaedoAdolescente;
m) Apresentação de declaração que tenha disponibilidade em exercer a função pública de
ConselheiroTutelaremcaráterexclusivo,sobaspenasdassançõeslegais;
20.1. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura,
através da apresentação dos documentos respectivos em envelope próprio devidamente
identificado,comnome,endereço,CPFetelefonedecadacandidato.
Art. 21. Ficam impedidos de se candidatar aos cargos do Conselho Tutelar os que houverem
sido condenados com sentença transitada em julgado por crimes comuns e especiais, e
infrações administrativas ou crimes contra crianças e adolescentes, conforme disposto nos
artigos225a258doEstatutodaCriançaedoAdolescente.
Art.22.OsConselheirosTitulareseSuplentesdoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançae
doAdolescentedeDiasDávilaBahia,poderãocandidatarse.
Art. 23. A inscrição dos candidatos será individual e realizada mediante apresentação de
requerimentoedeclaraçõespadronizadaspeloConselhoMunicipaldeDireitosdaCriançaedo
Adolescente.
Parágrafoúnico.Ocandidatopoderáregistrarumcodinome(apelido).
Art.24.AcomissãoEspecialeleitoralficaráencarregadadeanalisarospedidosderegistrode
candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a
qualquercidadãoimpugnar,noprazode5(cinco)diascontadosdapublicação,candidatosque
nãoatendamosrequisitosexigidos,indicandooselementosprobatórios.
§1ºCumprindoo prazoacima,osautosserãosubmetidosàComissão EspecialEleitoralpara
decidirsobreomérito,dadecisão,queserápublicadanoórgãooficialdepublicaçãolegaldo
Município.CaberárecursoparaoPlenáriodoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedo
Adolescente (CMDCA), no prazo de 05 (cinco) dias, que decidirá, em igual prazo, em última
instância,publicandosuadecisãonoórgãooficialdepublicaçãolegaldoMunicípio.
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§2ºDiantedaimpugnaçãodecandidatosaoConselhoTutelaremrazãodonãopreenchimento
dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à comissão Especial
eleitoral:
Inotificaroscandidatos,concedendolhesprazoparaapresentaçãodedefesa;
IIrealizarreuniãoparadecidiracercadaimpugnaçãodacandidatura,podendo,senecessário,
ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a
realizaçãodeoutrasdiligências.
§3ºCasoocandidatosofraimpugnação,seráintimado,paraem05(cinco)dias,contadosda
datadorecebimentodopedidodeimpugnação,apresentardefesa.
§ 4º Das decisões da comissão Especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que se reunirá, em caráter
extraordinário,paradecisãocomomáximodeceleridade.
§ 5º Esgotada a fase recursal, a comissão Especial eleitoral fará publicar a relação dos
candidatoshabilitados,comcópiaaoMinistérioPúblico.
Art. 25. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o Conselho Municipal dos Direitos da
CriançaedoAdolescente(CMDCA)publicaráemEditalnoórgãooficialdepublicaçãolegaldo
Município,arelaçãodoscandidatoshabilitados.
SEÇÃOIIIDAPROVA
Art.26.Aelaboraçãoaplicaçãoecorreçãodaprovadeveráserrealizadaportécnicosdeáreas
afinsaseremescolhidospelaplenáriadoCMDCA,comsupervisãodeseusmembros.
§ 1º. É proibido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, sendo vedada a
utilizaçãodequalquermeiodecomunicaçãoaudiovisualdurantearealizaçãodaprova.
§2ºTodomaterialpessoalqueacompanheocandidato,seráentregueaofiscaldesalaqueo
lacraránasuapresençacolocandooemlugarvisível,sendodevolvidoaofinaldaprova.
Art.27.Aprovadecarátereliminatórioterá20(vinte)questõesdeFalsoouVerdadeiro,cada
questão valendo 0,5 (meio) ponto, totalizando a pontuação máxima de 10 (dez) pontos que
versarão sobre o conteúdo do estatuto da Criança e do Adolescente, e deverá ter um
aproveitamentoigualousuperiora50%(cinquentaporcento)dasquestõesdaprova,istoé,no
mínimo,nota5(cinco).
Art.28.AdivulgaçãodoresultadodaprovadoscandidatoshabilitadosaoPleitoserápublicada
atravésdeeditalemmeioOficialdoMunicípionadataqueconstanocalendárioeleitoral.
Art.29.Doresultadodaprova,caberárecursoaoCMDCA,noprazode05(cinco)dias,contado
a partir da divulgação dos resultados. O recurso deverá ser entregue na Secretaria dos
Conselhos da Assistência Social, indicando a Secretaria Executiva do CMDCA, situado à Rua
FlorêncioBorges,54CentroDiasDávila.
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Art. 30. Recebido o recurso, será a prova revista por Comissão Revisora, composta de três
membrosdoConselhoMunicipaldeDireitosdaCriançaedoAdolescente,designadosporseu
Presidente,sendoadecisãodaComissãorevisorairrecorrível.
Parágrafoúnico.Orecursoquetrataocaputdesteartigoseráanalisadonoprazoestabelecido
nocalendárioeleitoral.
Art. 31. O recurso não tem efeito suspensivo e não prejudicará a regular programação das
Eleições.
Art. 32. Divulgado o resultado final do recurso em órgão de publicação legal do município, o
candidatoaprovadoobteráodireitoaparticipardoPleito.
SEÇÃOIVDOQUÓRUMDASELEIÇÕES
Art.33.AseleiçõesparaoConselhoTutelardeDiasDávilaBahiasomenteserãoválidascom
participaçãodenomínimo1%(umporcento)doseleitoresdoMunicípio.
§1º.Paraoestabelecimentodoquórum,aComissãoEspecialEleitoralsolicitaráonúmerode
eleitoresdoMunicípiojuntoaoCartórioEleitoral.
Art. 34. Obtido o quórum, os 05 (cinco) candidatos mais votados serão considerados eleitos,
ficandoosseguintes,pelarespectivaordemdevotação,comosuplentes.
Parágrafo único. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato com mais
idade se persistir o empate será considerado eleito o candidato que comprovar maior
experiência,emtrabalhoscomcriançasatravésdedocumento.
Art. 35. Não obtido o quórum necessário, será realizada nova eleição, em prazo a ser
estabelecidopeloConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescente.
SEÇÃOVDAIGUALDADEDECONDIÇÕESAOSPARTICIPANTESDOPLEITO
Art. 36. Será assegurada a igualdade de condições aos candidatos que se registrarem para
concorreràseleições,garantindoseepromovendoodireitode:
IdivulgaçãodoPleitonosmeiosdecomunicaçãodosquaisoConselhoMunicipaldosDireitos
daCriançaedoAdolescentepossadispor;
II  promoção de debates, reuniões e outras atividades a fim de tornar conhecidos os
candidatos e suas propostas, após prévia comunicação da Comissão Especial Eleitoral,
aplicandoseaLegislaçãoEleitoralsobreotema;
III  A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela
legislação e ao Código de Posturas do Município e garantirá sua utilização por todos os
candidatosemigualdadedecondições.
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Parágrafo único. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de
qualquernatureza,inclusivebrindesdepequenovalor.
Art.37.Seráasseguradaaacessibilidadeaoscandidatoseeleitorescomdeficiência.
SEÇÃOVIDOPERÍODODAVOTAÇÃO
Art.38.AvotaçãoparaaescolhadosmembrosdoConselhoTutelardeDiasD’Ávila,darseá
em 1 (um) único dia, no horário das 8:00 às 17:00 horas, em local definidos pela Comissão
EspecialEleitoral,aseremdivulgadosatravésdeedital.
Art.39.Osigilodovotoseráasseguradomedianteasseguintesprovidências:
I  uso de cédulas oficiais devidamente rubricadas por um membro da Comissão Especial
Eleitoral,peloPresidenteeMesáriodarespectivaMesaEleitoral;
IIisolamentodoeleitoremcabineindevassável;
IIIempregodeurnaqueassegureainviolabilidadedovoto.
Parágrafoúnico.Paravotar,seráobrigatóriaapréviaidentificação,atravésdedocumentoque
serefereoart.4ºdestaResolução.
SEÇÃOVIIDACÉDULAOFICIAL
Art. 40. As cédulas deverão ser confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o
sigilodovoto.
Parágrafoúnico.Ascédulasdeverãoserimpressasempapeldeumaúnicacor.
CAPITULOIVDAELEIÇÃOEDAVOTAÇÃO
SEÇÃOIDASMESASELEITORAISEDOSATOSPREPARATÓRIOSDAVOTAÇÃO
Art.41.AsMesasEleitoraisserãoinstaladasemlocaispúblicosdefácilacessoaoseleitores.
Parágrafoúnico.Adivulgaçãodoslocaisdevotaçãoseráfeitaatravésdeedital.
Art. 42. A propaganda dos candidatos deverá encerrarse 24 (vinte e quatro) horas antes da
eleição, por qualquer meio de divulgação ou comunicação, não sendo permitidos faixas e
cartazes próximos aos locais de votação, não sendo admitida "boca de urna" por ação de
qualquercidadão.
SEÇÃOIIDAFISCALIZAÇÃOPERANTEASMESAS
Art.43.Oscandidatosconcorrentespoderãodesignar04(quatro)fiscaisdentreoseleitoresdo
Município, devendo requerer o credenciamento dos mesmos junto à Comissão Especial
Eleitoral,nolocaldasinscrições.
§1ºSeráadmitidoapenas01(um)fiscalpormesaeleitoral.
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§2ºOscandidatosserãoconsideradosfiscaisnatos.
Art. 44. Se o fiscal verificar alguma irregularidade deverá comunicálaao Presidente da Mesa
Eleitoralondeestiveratuando.
§1ºOPresidentedaMesaEleitoralverificaráanaturezadairregularidadeapontadapelofiscal
etomaráasprovidênciasparacorrigila,seprocedentes.
§ 2º Caso seja indeferida a irregularidade apontada pelo fiscal, o Presidente da Mesa deverá
fazercomqueconsteematadaMesaEleitoral.
§3ºCasooPresidentedaMesaEleitoralnãoconsigaresolveraocorrênciaverificada,deverá
entraremcontatoimediatamentecomummembrodaComissãoEspecialEleitoralparaauxiliá
lodevendoregistraremataasorientaçõesrecebidaseprovidênciasadotadas.
Art. 45. Não será permitida a acumulação de cargo de fiscal com o de membro da Mesa
Eleitoral,oudequalqueroutrocargodecorrentedaEleição.
Art. 46. Os fiscais que atuarem perante as Mesas Eleitorais, deverão assinar as atas no
encerramentodostrabalhoscasoestejampresentes.
SEÇÃOIIIDOINÍCIODAVOTAÇÃO
Art. 47. Antes do início da votação os membros da Mesa Eleitoral verificarão se o lugar
designado para a eleição está em ordem, assim como o material remetido pela Comissão
EspecialEleitoral,aurnaeacabineindevassável.
Parágrafoúnico.OPresidenteexibiráaurnaaospresentese,depoisdetersidoconstatadoque
amesmaseencontravazia,afecharácompapelgomado,rubricadopelosmembrosdaMesae
fiscaisqueseencontrarempresentes.
Art. 48. Na hora designada para o início da votação, cumpridas as exigências previstas nesta
Resolução,oPresidentedaMesadeclararáiniciadosostrabalhos.
Parágrafo único. O recebimento dos votos terá início a partir da abertura até a hora prevista
paraoencerramentodavotação.
SEÇÃOIVDOATODEVOTAR
Art.49.Observarseánoatodevotaroseguinte:
I  Antes de ingressar no recinto da cabine, o eleitor deve apresentar à Mesa Eleitoral
documento original com fotografia (Carteira de Identidade  RG, Carteira de Identidade
Profissional ou de Classe, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação  CNH) e
TítulodeEleitor;
II  Na ausência do Título de Eleitor será aceito o comprovante original da votação da última
eleição(outubro/2016)oudajustificativadeausênciadareferidaeleição;
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IIIOsmesáriosregistrarãonafolhadecontroledevotação,onomedoeleitor,onúmerodo
documentocomfotografia,onúmerodoTítulodeEleitoreaZonaEleitoral;
IVApósoregistro,oeleitorassinaráafolhadecontroledevotaçãoconferindoseusdados;
V  A Mesa Eleitoral entregará ao eleitor a Cédula Oficial devidamente rubricada pelo
PresidenteouSecretário,nasuaausência;
VISeoPresidentedaMesaEleitoral,ouoSecretárioemsuaausência,aorubricaraCédula
Oficial verificar qualquer vício, rasura ou danificação na mesma a inutilizará na presença de
todoseregistraráematatalocorrência.
VII  O eleitor escolherá um candidato de sua preferência, assinalando em espaço próprio da
cédula,demodoaexpressarsuavontade;
VIIIAosairdacabine,oeleitordepositaránaurnaaCédulaEleitoral,devidamentedobrada,
napresençadoscomponentesdaMesa.
Parágrafoúnico.Seoeleitor,aoreceberacédulaou,aorecolherseàcabinedevotação,por
imprudência, imprevidência ou desconhecimento danificar, "errar" o voto ou de qualquer
forma rasurar a Cédula Oficial NÃO poderá pedir outra ao Presidente da Mesa, DEVENDO
DEPOSITARSEUVOTONAURNA,aindaqueestesejacomputadocomoinválido.
SEÇÃOVDOENCERRAMENTO
Art.50.OPresidentedaMesaEleitoral,verificandochegarahoradoencerramentodavotação
eexistindoeleitores,distribuirásenhaparavotaçãodospresentesnorecinto.
Art. 51. Encerrada a votação será elaborada a Ata pelo Secretário sendo a mesma assinada
pelosdemaismembrosdaMesaepelosfiscaispresentes.
Parágrafo único. O encerramento da votação implica na lacração da urna eleitoral pelo
PresidentedaMesa,assinadoportodososcomponentesdaMesaepelosfiscaispresentesao
ato.
SEÇÃOVIDAAPURAÇÃO
Art. 52. A apuração dos votos deverá ser centralizada em um único local, previamente
divulgadopelaComissãoEspecialEleitoral.
Art.53.OsmembrosdaMesaApuradoraserãoosmesmosdaMesaEleitoral.
Art.54.OPresidentedaComissãoEspecialEleitoraldeterminaráaaberturadaapuração.
Art. 55. O Presidente da Mesa Apuradora verificará a inviolabilidade de sua urna e após,
determinará a sua abertura, contará as cédulas, verificando se as mesmas coincidem com o
númerodevotantes.
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Parágrafo único. Na fase de apuração da urna eleitoral será permitido ingresso ao recinto
apenas dos candidatos, os membros da Comissão Especial Eleitoral, equipe de apoio que a
Comissão Especial Eleitoral previamente determinado pelo Presidente do CMDCA e
representantedoMinistérioPúblico.
Art. 56.  Não coincidindo o número de cédulas com o número de votantes, em uma
determinadaurna,seráasseguradaarecontagemdosvotos,devendoserregistradaemataas
alterações.
Parágrafo único. Resolvidas as questões pela Mesa Apuradora, passarseá à apuração dos
votos.
Art.57.Ascédulas,namedidaemqueforemsendoabertas,serãoexaminadaselidasemvoz
altaporumdoscomponentesdaMesa.
Parágrafoúnico.Asdúvidasrelativasàscédulassomentepoderãosercontestadaspelosfiscais
natos.
Art.58.Osvotosserãocomputadoscomoválidosbrancosounulos.
§1ºConsiderarseávotoválidoaquelequeestiverassinaladopeloeleitoremespaçopróprio
dacédula,demodoaexpressarsuavontade;
§2ºSeráconsideradovotoembrancoaquelequenãocontivermanifestaçãodoeleitor;
§3ºSerãonulasascédulasque:
a)nãocorresponderemaomodelooficial;
b)nãoestiveremdevidamenterubricadaspeloPresidentedaComissãoeleitoral,Presidenteda
MesaEleitoralouSecretárionasuaausênciaeMesário;
c)contiveremexpressões,frasesousinaisestranhosaoProcessoEleitoralounãoestiveremna
formaqueestabeleceo§1ºdesteartigo,e
Art.59.SomenteaosMembrosdasMesasdeApuraçãoserápermitidoomanuseiodosvotos.
Art.60.Terminadaaapuração,oSecretáriodaMesalavraráaAtadosTrabalhos,delafazendo
constar,alémdeoutrosdadosquesetornaremnecessários,oseguinte:
a)indicaçãododia,horárioelocaldeaberturaedeencerramentodostrabalhosdeapuração;
b) nomes dos componentes da Mesa Apuradora e suas funções e nomes dos fiscais natos
presentesnoato;
c)númerodeassinaturasconstantesdasfolhasdevotaçãoeonúmerodevotosencontrados
naurna,
d)númerodevotoscomputadosacadacandidato.
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Art.61.EncerradosostrabalhosdeapuraçãodosvotoselavradaarespectivaAta,caberáao
Presidente da Mesa de Apuração dos votos transmitir os resultados, por escrito, à Comissão
EspecialEleitoral.
Art. 62. Encerrado o trabalho de todas as Mesas de Apuração, o Presidente da Comissão
EspecialEleitoralpronunciaráoresultadodaapuração,declararáoencerramentodostrabalhos
eprovidenciaráaimediatalavraturadarespectivaatadeencerramentoqueseráassinadapor
ele,demaismembrosdaComissão,candidatospresentes,queassimdesejarem,Presidentedo
CMDCAerepresentantedoMinistérioPúblico.
SECÃOVIIDASIMPUGNAÇÕES
Art. 63. Além da impugnação de candidatura, prevista nesta Resolução, qualquer cidadão
morador do município, no gozo de seus direitos políticos, poderá apresentar impugnação
quantoaoprocessodeapuraçãoedoresultadodaeleiçãodoConselhoTutelar.
Parágrafo único. A impugnação será formulada a partir de representação ou denúncia,
devidamentefundamentada,sobpenadeindeferimentosumárioedeveráserapresentadapor
escrito à Comissão Especial Eleitoral, sendo vedado o anonimato (art. 5º, inciso IV da
ConstituiçãoFederal),noprazoestabelecidonocalendárioeleitoral.
Art.64.AComissãoEspecialEleitoralautuaráoprocessodeimpugnaçãoporordemnumérica
deentrada,eapósaapreciaçãodarepresentaçãooudenúncia,instruiráoprocessocomtodos
osdocumentosrelacionadosaocaso.
Art.65.Apósinstruiroprocessodeimpugnação,aComissãoEspecialEleitoralconsultaráaata
darespectivaMesaEleitoral.
Parágrafo único. Se os fatos apresentados forem estranhos à Comissão Especial Eleitoral,
determinarseá,conformeocaso,diligênciasnecessáriasàelucidaçãodosfatos,garantindose
odireitoaocontraditórioeaampladefesa.
Art. 66. As oitivas das partes e testemunhas serão tomadas em audiência designada pela
ComissãoEspecialEleitoral,lavrandoseostermosdedepoimentoseostrabalhosrealizadosno
dia,emataprópria,queseráassinadaportodosospresentes.
Parágrafoúnico.AaudiênciaserádirigidapeloPresidentedaComissãoEspecialEleitoral.
Art. 67. Após o cumprimento do estabelecido nesta Resolução, a Comissão Especial Eleitoral
elaboraráumrelatóriodosfatosedainstrução,manifestandose,aofinal,atravésdeparecer,
sobre a procedência ou improcedência da representação ou denúncia que será encaminhado
aoConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescenteparadeliberação.
Art. 68. Proferida a deliberação pelo CMDCA, a Comissão Especial Eleitoral dará ciência às
partesrecorrentes,porescrito,medianteofício.
SEÇÃOVIIIDASNULIDADES
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Art.69.SeráconsideradanulaaurnadaMesaEleitoralquandoforapuradovícioprevistonesta
Resoluçãoquecomprometasualegitimidade.
Parágrafoúnico.Nãopoderáanulidadeserinvocadaporquemlhedeucausa.
SEÇÃOIXDAHOMOLOGAÇÃO
Art.70.ConcluídoostrabalhosdaComissãoEspecialEleitorallavrarseáaAtarespectivaque
será encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o
resultadofinaldoPleito.
Art. 71. Com o resultado final do Pleito o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente providenciará a classificação dos candidatos, homologando a eleição, através de
edital,cujapublicaçãosedaráemmeiooficialdecirculaçãodoMunicípio.
Art. 72. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e
descendentes,sogro(a)egenroounora,irmãos,cunhados,duranteocunhadio,tioesobrinho,
padrastooumadrastaeenteado.
Parágrafoúnico.EstendeseoimpedimentodoConselheironaformadesteartigo,emrelaçãoà
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público em exercício na Comarca (art.
140,ECA).
SEÇÃOXDAPOSSEDOSCONSELHEIROSTUTELARES
Art. 73. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá empossar os
candidatoseleitosnodia10dejaneirode2020.
Art. 74. O candidato que não comparecer à posse, e não justificar sua ausência
impreterivelmenteaté24(vinteequatro)horasapós,seráautomaticamentesubstituídopelo
primeirosuplente,quepassaráaocuparocargocomotitular.
Art. 75. Ocorrendo desistência do suplente ou se este não tomar posse no dia em que for
convocado, será chamado para ocupar a vaga o candidato subseqüente, de acordo com a
ordemdeclassificação.
Parágrafoúnico.Observarseáoprevistonocaputdesteartigo,paraashipótesesdevacância
definitivadecargosduranteoexercíciodorespectivomandato.
Art. 76. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizará curso de
capacitação, cuja presença será obrigatória para os Conselheiros Tutelares eleitos (titulares e
suplentes),noperíodocompreendidoentreosmesesdenovembroedezembrode2019.
Art. 77. O não comparecimento dos Conselheiros no curso mencionado no artigo anterior
implicaránaperdadodireitodeposseafunção.
§1ºEmnenhumahipóteseseautorizaráasuspensãodaposseouacapacitaçãonoutradata.
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§2ºNocasoprevistonocaputdesteartigo,osuplenteseráchamadoparacomporoConselho
Tutelarprovisoriamente,naformadestaResolução.
Art. 78. Os eleitos serão diplomados e empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos da
CriançaedoAdolescente(CMDCA),comregistroemataenomeadospeloPrefeitoMunicipal,
compublicaçãonoórgãooficialdepublicaçãolegaldoMunicípio.
CAPITULOVDASDISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 79. O descumprimento dos dispositivos legais previstos nesta Resolução implicará na
exclusãodocandidatoaoPleito.
Art. 80. Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos pela Comissão Especial Eleitoral e
peloConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescentedeDiasDávilaBahia.

DiasD’ÁvilaBahia,02deabrilde2019.

CONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTECMDCA
MiltonSilvadosSantosPresidente
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Licitações

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000,Dias D’Ávila/Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - nº 032/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 17/04/2019, às 10h, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão
Presencial - nº 032/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de realização de concurso público para o provimento de diversos
cargos e cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem
como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71)
3648-3503.
Dias d’Ávila, 03 de abril de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
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Homologações/Adjudicações

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila / Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019140
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de PEIXES e KIT BÁSICO
DA SEMANA SANTA simples, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Proteção Social – SEDES, conforme quantitativos e descrições
constantes no edital e seus anexos.
TIPO: menor preço POR LOTE.
EMPRESA VENCEDORA LOTE I:
ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ME, CNPJ 06.191.680/000154, com o valor de, R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS);
EMPRESA VENCEDORA LOTE II:
BAHIA CESTAS LTDA ME, CNPJ. 05.788.360/0001-13, com o valor de, R$ 360.000,00
(TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira
Pregoeiro Oficial.

NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO, PARA
QUE PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.

Dias d’Ávila/ BA, 02 de abril de 2019.

Jussara Márcia do Nascimento
Prefeita Municipal
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila / Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 019115

Modalidade: Pregão Presencial - SRP - Nº 025/2019
OBJETO: Registro de preço de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada
em confecção de rouparia hospitalar, visando atender as necessidades da secretaria municipal de
saúde.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
EMPRESA VENCEDORA LOTE I - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP.
VALOR TOTAL – LOTE I: R$ 14.244,30 (Quatorze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos);
EMPRESA VENCEDORA LOTE II - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP.
VALOR TOTAL – LOTE II: R$ 778,80 (Setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos);
EMPRESA VENCEDORA LOTE III - VEST FARDAS E UNIFORMES INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI.
VALOR TOTAL – LOTE III: R$ 1.033,20 (Hum mil e trinta e três reais e vinte centavos);
EMPRESA VENCEDORA LOTE IV - BARRETO´S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI.
VALOR TOTAL – LOTE IV: R$ 29.800,00 ( Vinte e nove mil e oitocentos reais);
EMPRESA VENCEDORA LOTE V - BARRETO´S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI.
VALOR TOTAL – LOTE V: R$ 27.150,00 ( Vinte e sete mil, cento e cinquenta reais);
EMPRESA VENCEDORA LOTE VI - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP.
VALOR TOTAL – LOTE VI: R$ 10.500,00 ( Dez mil e quinhentos reais);
EMPRESA VENCEDORA LOTE VII - VEST FARDAS E UNIFORMES INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI.
VALOR TOTAL – LOTE VII: R$ 600,00 ( Seiscentos reais);
EMPRESA VENCEDORA LOTE VIII - BARRETO´S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
EIRELI.
VALOR TOTAL – LOTE VIII: R$ 11.400,00 ( Onze mil e quatrocentos reais);
EMPRESA VENCEDORA LOTE IX - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP.
VALOR TOTAL – LOTE IX: R$ 5.029,95 ( Cinco mil,vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

Mateus Oliveira Souza
Pregoeiro Oficial.
NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO, PARA QUE
PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.
Dias d’Ávila/BA, 03 de abril de 2019.

Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila / Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 019234

Modalidade: Pregão Presencial – Nº 029/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Sacolas Plásticas,
visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Proteção Social - SEDES.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
EMPRESA VENCEDORA – EDIANE NERI SANTANA - ME.
VALOR TOTAL – R$ 9.800,00 ( Nove mil e oitocentos reais).

Mateus Oliveira Souza
Pregoeiro Oficial.
NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO, PARA QUE
PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.
Dias d’Ávila/BA, 03 de abril de 2019.

Jussara Márcia do Nascimento
Prefeita Municipal
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Atas

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 019208
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 026/2019
MUNICIPIO DE DIAS D´ÁVILA - BA
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, com
vasilhame em regime de comodato, visando atender as diversas secretarias do Município de Dias d’Ávila.
VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da presente ata.
FORNECEDOR(S)
1 – CONTINENTAL GÁS LTDA
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.728.275/0001-08
DETENTORA DO MENOR PREÇO: R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais)
O valor Global desta ata em R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil, e seiscentos reais);
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2019.
Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila-Bahia
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Extratos de Contratos

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019140.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de PEIXES e KIT BÁSICO DA
SEMANA SANTA simples, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Proteção Social – SEDES, conforme quantitativos e descrições constantes no Edital,
seus anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA
TIPO: Menor Preço POR LOTE
CONTRATADA REFERENTE AO LOTE I: ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.680/0001-54;
VALOR CONTRATADO DO LOTE I: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais);
PRAZO DE VIGÊNCIA: Será contado a partir da assinatura do contrato, até 31/12/2019
DOTAÇÕES: Órgão / Unidade: 10/1003; Atividade: 2056; Elemento de despesa: 33903200; Subelemento: 33903299; Fonte de recurso: 00

DATA DA ASSINATURA: 03 de abril de 2019.

Jussara Márcia do Nascimento
Prefeita Municipal

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila-Bahia
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019140.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de PEIXES e KIT BÁSICO DA
SEMANA SANTA simples, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Proteção Social – SEDES, conforme quantitativos e descrições constantes no Edital,
seus anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA
TIPO: Menor Preço POR LOTE
CONTRATADA REFERENTE AO LOTE II: BAHIA CESTAS LTDA ME, , inscrita no CNPJ sob o nº
05.788.360/0001-13.
VALOR CONTRATADO DO LOTE I: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
PRAZO DE VIGÊNCIA: Será contado a partir da assinatura do contrato, até 31/12/2019.
DOTAÇÕES: Órgão / Unidade: 10/1003; Atividade: 2056; Elemento de despesa: 33903200; Subelemento: 33903299; Fonte de recurso: 00

DATA DA ASSINATURA: 03 de abril de 2019.

Jussara Márcia do Nascimento
Prefeita Municipal

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila-Bahia
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Termos Aditivos

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATODEPUBLICAÇÃODETERMODEADITAMENTO



PrimeiroTermodeAditamento
ProcessoAdministrativonº019173
ContratoAditado:Nº114/2018
Contratante:MUNICIPIODEDIASD’ÁVILABA
Contratado:RODTRANSPORTEESERVIÇOSEIRELI
Objeto:AcréscimoeasupressãodequantitativosaoContratonº114/2018.
ValorGlobal:R$27.668.343,48(vinteesetemilhões,seiscentosesessentaeoitomil,trezentosequarentae
trêsreaisequarentaeoitocentavos).
BaseLegal:LeiFederalnº8.666/93,art.65,incisoI,alíneab,c/ce§1º.
Datadaassinatura:01demarçode2019.


JussaraMárciadoNascimento–PrefeitaMunicipal.
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Atos Administrativos

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL Nº 001/2019
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE DIAS D’ÁVILA, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº
460, de 27 de abril de 2015, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o
quadriênio 2020/2023, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 001/2019, do CMDCA local.

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 
1.1. O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº 460/2015 e
Resolução nº 001/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Dias D’Ávila, sendo realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério
Público;
1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o sufrágio universal,
direto, secreto e facultativo dos eleitores do município, em data de 06 de outubro de 2019,
sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de
janeiro de 2020;
1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e dar ampla visibilidade ao
Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio
2020/2023, torna público o presente Edital, nos seguintes termos:
2. DO CONSELHO TUTELAR:
2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo
composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04
quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em
igualdade de escolha com os demais pretendentes;
2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das
atribuições contidas nos art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos
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da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim
como pela Lei Municipal nº 460/2015;
2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Dias
D’Ávila visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes (o colegiado), assim como para seus
respectivos suplentes;
2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, a
candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO
CONSELHO TUTELAR: 
3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do art. 41, da Lei Municipal nº
460/2015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente,
os seguintes requisitos:
a) Reconhecida idoneidade moral, atestada por 2 (duas) pessoas alistadas eleitoralmente no
Município ou área de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, observados impedimentos
legais relativos a grau de parentesco previsto na Lei Orgânica do Município;
b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos na data da inscrição de candidatura;
c) Residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, 2 (dois) anos,
comprovadamente; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e no gozo de seus direitos políticos; 
e) Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
f) Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar, nos
últimos 05 (cinco) anos;
g) Possuir escolaridade de ensino médio, ou correspondente, no mínimo, na data da inscrição
da candidatura;
h) Atuação na área da infância e juventude de, no mínimo, 1 (um) ano no município,
relacionada à promoção, proteção, protagonismo, controle social e gestão da política dos
direitos da criança e do adolescente, em até 1 (uma) instituição registrada no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou por instituição regularmente
constituída no Município e em atividade há pelo menos 1(um) ano.
i) Apresentação das certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual e
Justiça Federal;
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j) Participação em curso de capacitação, de caráter não eliminatório e realizado antes do
pleito;
l) Aprovação em processo avaliativo, por meio de aplicação de prova, de caráter eliminatório,
com base no Estatuto da Criança e do Adolescente;
m) Apresentação de declaração que tenha disponibilidade em exercer a função pública de
Conselheiro Tutelar em caráter exclusivo, sob as penas das sanções legais; 
3.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:
4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação
exclusiva, durante o horário previsto no art. 51, da Lei Municipal nº 460/2015 para o
funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso,
assim como da realização de outras diligências e tarefas inerentes ao órgão;
4.2. O valor da remuneração mensal é de: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), assegurado o
direito a recebimento de gratificações especiais na forma da legislação municipal pertinente,
por ato discricionário do poder executivo municipal, conforme Art. 58, da Lei Municipal
460/2015;
4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá optar entre o valor
da remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe
garantidos:
a) O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
5. DOS IMPEDIMENTOS:
5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda
que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº
170/2014, do CONANDA;
5.2. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham
votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito
aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassificado como seu
suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista impedimento;
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5.3. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao
representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da
mesma comarca;
5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o membro do
Conselho Tutelar que tiver exercido o cargo, de forma consecutiva, por período superior a um
mandato e meio, nos termos do art. 6º, §2º da Resolução 170 do CONANDA e art. 44, § 2º,
da Lei Municipal nº 460/2015;
6. DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL:
6.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital, uma Comissão Especial de
composição paritária entre representantes do governo e da sociedade civil, para a
organização e condução do presente Processo de Escolha; 
6.2. Compete à Comissão Especial Eleitoral:
a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos
candidatos inscritos;
b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os requisitos
exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante;
c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; 
d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas,
podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de
documentos e a realização de outras diligências;
e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob
pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções
previstas na legislação local;
f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das
regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 
g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros
incidentes ocorridos no dia da votação;
h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos;
i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;
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j) Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas
do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;
k) Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo
local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores.
6.3. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário,
para decisão com o máximo de celeridade.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o calendário
anexo ao presente Edital;
7.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições, fará publicar editais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para cada
uma das fases do processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo sobre:
a) Inscrições e entrega de documentos;
b) Relação de candidatos inscritos;
c) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, após a análise dos
documentos;
d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, após o julgamento de
eventuais impugnações;
e) Aplicação da prova de conhecimento sobre os direitos da Criança e do Adolescente.
f) Dia e locais de votação;
g) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração;
h) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações; e
i) Termo de Posse.
8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
8.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela
inscrição por meio de requerimento impresso, e será efetuada no prazo e nas condições
estabelecidas neste Edital; 
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8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dias D’Avila, localizado à Rua Florêncio Borges,
nº 54, Centro, nesta cidade, das 08:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, entre os dias
22 de abril de 2019 e 10 de maio de 2019.
8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de indeferimento
de sua candidatura, apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de identidade ou documento equivalente;
b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa na última eleição;
c) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar
respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta
incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;
d) Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações militares;
e) Comprovante de experiência na área da infância e juventude.
8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados será
imediatamente comunicada ao candidato, que poderá supri-la até a data limite para inscrição
de candidaturas, prevista neste Edital;
8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé e contrafé;
8.6. Documentos digitalizados serão considerados válidos, desde que também apresentados
os originais ou existentes apenas em formato digital;
8.7. Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à juntada de documentos devem ser
imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministério Público;
8.8. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição são de
total responsabilidade do candidato.
9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral designada
pelo CMDCA efetuará, no prazo de 5 (cinco) dias, a análise da documentação exigida neste
Edital, com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos;
9.2. A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão encaminhadas ao
Ministério Público para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação referida no item
anterior.
10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:
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10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo de 5 (cinco)
dias contados da publicação da relação dos candidatos inscritos, em petição devidamente
fundamentada; 
10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados serão notificados
pessoalmente do teor da impugnação no prazo 5 (cinco) dias, começando, a partir de então, a
correr o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa;
10.3. A Comissão Especial Eleitoral analisará o teor das impugnações e defesas
apresentadas pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de
documentos e outras provas do alegado;
10.4. A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 5 (dias) dias, contados do término do
prazo para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a
impugnação;
10.5. Concluída a análise das impugnações, a Comissão Especial Eleitoral fará publicar edital
contendo a relação preliminar dos candidatos habilitados a participarem do Processo de
Escolha em data Unificada;
10.6. As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão fundamentadas, delas devendo ser
dada ciência aos interessados, para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital; 
10.7. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à Plenária do CMDCA, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação do edital referido no item anterior;
10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral fará publicar a relação definitiva
dos candidatos habilitados ao pleito, com cópia ao Ministério Público;
10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual for o
momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do
encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida
responsabilização legal.
11. DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO:
11.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº 8.069/90- Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) atualizada pela Lei Federal nº 12.696/2012, a Lei Municipal nº 460/2015 que
dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e o
Regimento Interno do Conselho Tutelar.
11.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capacidade de interpretação do texto legal. 
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11.3. A prova constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 2 (duas) alternativas para cada
questão, sendo cada questão no valor de 0,5 (meio) ponto, no total de 10 (dez) pontos. 
11.4. O candidato terá 3 (três) horas para realizar a prova.
11.5. A prova será realizada no dia 04/08/2019 com início às 9 (nove) horas e término pontualmente
às 12 horas, em endereço a ser comunicado através de Resolução própria do CMDCA, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias e com ampla divulgação.
11.6. Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão
Especial Eleitoral publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o Edital for publicado eventuais
alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas. 
11.8. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, antes da hora marcada para o seu início, munidos de lápis, borracha, caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de documento oficial de identidade. Os portões da escola
onde ocorrerão as provas serão fechados pontualmente às 9 (nove) horas.
11.9. No momento da prova não será permitida consulta a textos legais nem tampouco à doutrina
sobre a matéria.
11.10. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda chamada
para as provas.
11.11. Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, faltar às provas
ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas
estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico ou não.
11.12. Será automaticamente excluído do processo de escolha o candidato que não devolver a folha
oficial de respostas ou devolvê-la sem assinatura. 
11.13. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial para
a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando os recursos
especiais materiais e humanos necessários, o qual será atendido dentro dos critérios de viabilidade e
razoabilidade.
11.14. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar durante o
período de realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança em sala
reservada, determinada pela Comissão Especial Eleitoral. Durante o processo de amamentação a
candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompanhante retirar-se da sala.
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11.14.1. Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional à candidata
lactante.
11.15. O gabarito da prova será divulgado pela Comissão Especial Eleitoral em até 24 horas da
realização da prova de conhecimento, sendo afixado no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede
Pública Municipal.
11.16. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação
total atribuída à prova, o que equivale a nota mínima de 5 (cinco) pontos.
11.17. A relação dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município e afixada no
mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS),
Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal, com cópia para o Ministério Público.

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:
12.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar ampla
divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da publicação do presente Edital,
incluindo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação,
dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito;
12.2. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no
material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos,
slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal
vinculação;
12.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação da relação
definitiva dos candidatos habilitados, prevista no item 10.8 deste Edital;
12.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os
limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, garantindo
igualdade de condições a todos os candidatos;
12.5. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de
debates, entrevistas, redes sociais na internet e distribuição de panfletos, desde que não
causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular;
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12.6. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, igrejas
etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar
convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselho
Tutelar;
12.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a
todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência; 
12.8. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando
para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas
exposições e respostas;
12.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em
geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e outros meios não
previstos neste Edital;
12.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo
vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os
concorrentes;
12.11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local
público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de
propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
12.12. A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura
ou diploma de posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento
administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
13. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:
13.1. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do Município de Dias D’Ávila, realizarse-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 139, da Lei nº
8.069/90 e Resolução nº 170/2014, do CONANDA;


13.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça
Eleitoral, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia;
13.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão do Especial Eleitoral,
adotando parâmetros similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção;
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13.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, fotos e
número dos candidatos a membro do Conselho Tutelar;

13.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela
Comissão Especial Eleitoral, nas quais serão registradas eventuais intercorrências ocorridas
no dia da votação, além do número de eleitores votantes em cada uma das urnas;

13.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a votação;


13.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de
identificação;

13.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato;

13.9. No caso de votação manual, votos em mais de um candidato ou que contenham rasuras
que não permitam aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser colocados em
envelope separado, conforme previsto no regulamento da eleição;

13.10. Será também considerado inválido o voto:
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado;
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d) que tiver o sigilo violado.


13.11. Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais
votados, ressalvada a ocorrência de alguma das vedações legais acima referidas, sendo os
demais candidatos considerados suplentes pela ordem de votação;


13.12. Em caso de empate na votação, ressalvada a existência de outro critério previsto na
Lei Municipal local, será considerado eleito o candidato com idade mais elevada.

14. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA:
14.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor;
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14.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem
indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre outras
previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora não caracterizem crime eleitoral,
importam na violação do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos
elementares das candidaturas;
14.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens
anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu
registro de candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;
14.4. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA,
decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de
procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
15.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará relatório ao
CMDCA, que fará divulgar no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 (cinco)
candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, em ordem
decrescente de votação. 
16. DA POSSE:
16.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA
local, no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90;
16.2. Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse, pelo menos,
05 (cinco) suplentes, também observada a ordem de votação, de modo a assegurar a
continuidade no funcionamento do órgão, em caso de férias, licenças ou impedimentos dos
titulares.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial Eleitoral dele
decorrentes serão publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa, no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila, bem como afixadas no mural da Prefeitura
Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social
(CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal;
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17.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, observadas as
normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 460/2015;
17.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos
membros do Conselho Tutelar;
17.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes credenciados perante
a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo
as cerimônias de lacração de urnas, votação e apuração;
17.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01
(um) representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a
apuração dos votos e etapas preliminares do certame;
17.6. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio de relatório final
contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA;
17.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do
candidato ao processo de escolha.


Publique-se
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal
locais.
Dias D’Ávila, 03 de abril de 2019
MILTON SANTOS
Presidente do CMDCA
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ANEXO
Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA
1 - Publicação do Edital: 04/04/2019;
2 - Inscrições na sede do CMDCA das 08:30 horas (oito horas e trinta minutos), às 16:30
horas (dezesseis horas e trinta minutos, de segunda a sexta-feira do dia 22/04/2019 até o dia
10/05/2019;
3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 13/05/2019 a 17/05/2019;
4 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferida: 22/05/2019;
5 - Prazo para recurso de 23/05/2019 a 28/05/2019;
6 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de 29/05/2019 a 07/06/2019;
7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos candidatos com
inscrição deferida, em ordem alfabética: 12/06/2019;
8 - Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 13/06/2019, findando em
19/06/2019;
9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 24/06/2019;
10 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos candidatos com
inscrição deferida, em ordem alfabética (e início do prazo para realização da campanha
eleitoral pelos candidatos): 27/06/2019;
11 – Aplicação da prova de conhecimento sobre os direitos da criança e adolescente:
04/08/2019;
12 - Dia da votação: 06/10/2019;
13 - Divulgação do resultado da votação: até 08/10/2019;
14 - Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 08/10/2019 a 14/10/2019;
15 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 23/10/2019;
16 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado da eleição:
25/10/2019;
17 - Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos contra resultado da
eleição: de 26/10/2019 a 31/10/2019;
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18 - Publicação do resultado do julgamento dos recursos: 06/11/2019;
19 - Proclamação do resultado final da eleição: 13/11/2019;
20 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020.
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