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ESTA DO DO PIA Uf

•

PRl::"1:ITURA MUNIC:tPAL D11:: GUARIBAS
CNPJ . 01 .612.576/0001-72

SEC,RETARIA MUNICIPAL DE ASSIST@NCIA SOCIAL

(0111elho ~tuní:i(XII do> Dirrilo; dJ Crim;a ~ do.\rlol&t'111t
1 NO VO ORlENTE DO PlAU1 - P1 1

I - o número de votos spurados dirctamcnlc pelas umas;
ll - os umas wrnl,adas e u:s oilo upurndas, o~ m.oíivos e o oúroew de votoo anulados ou não,
apurados;

ELEIÇÕES UNIF ICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DE
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI
E DITAL O 001/2019

m - a votução dos caodidat05, na ordem da v()lllÇão recebida;
IV - a~ impugJ1119ões apre~

das ãs Junlaf de Apuração e como fomn re.<;olvidat, assim

como os recu~oo (llle tenham sído interpostos.
Art 41. Todos ois CBS0-5 omissos serão resolvidos pela Comissão fapecial, com consulta à.
Procuradoria do MllllÍcipio e oolificação pessoal do Ministé.rio Público.

Guaribas - Piau!, 03 d.e abril de 2019.
RAI MONDA COKRElA MAIA
J'tfsidente de CMJ>CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Rua Manoel Vitório de Sousa_, 500 - OenlJO
CEP - 64.365-000 Novo Santo Antõnio - Pi81lí
CNPJ : 01.612.598/0001-32

PlllMElRO TEIIMO ADITIVO AO CON'l'RATO DE HUm'AÇÃO DE SllM.ÇO
POR. PRAZO D JITEll'MINADO

Primdro Termo Alll!iYO 110 Contnlo dl! Prcstaçlo de
Sén>içoó qw,cn1m111 cclm&m o Municlplo de NéMJ
llárut>Anlõnio - Pwd c á S... Adault> Tcc:idoro ~

O

PRE IDE NTE

DO CONSEl.O0

M UN"ICIPAL DOS OlllElT OS OA

R,IANÇA E DO A DOLESCENTE D E NO VO ORIENTE DO PJAuf • PJ. no U$O do. alJ'ibuiç o
que lhe t conferida pela lei municipal
39712015, tomo. pilbliço o prcsenle EDITAL OE
-O N·voCA(:Ã.O p= o P""""'so <1e Escolha "m Dato Unifie.ada parn membro do Conselho
Tutelar pa,, o qw,drienio 2020/2024, llJ)íOV000 pela RESOLIÇÃO 00112019, ao CMDCA local.

l . DO PROCESSO DE ESCOLHA:
1.1 . O Processo de Escolha cm Data Unificada é cfüciplinodo pela Lei n• 8.069/90 (E.smtuto d3
CrlrulÇ<I e do Adoles,ecoic), Rcsolv.ç~o n• 170/201!> do Conselho ~ciond dos Direitos do Criança e
do Adole..,,,ntc - ÇQNANDA . omrn como pelo Lei Mun.icipal n• 397120 1:i do Conselho Municip:il
dos Dite,itos da Qfanç~ e do Adolc=n•e de Novo Orlen~ do Pi uI - PI, sendo ~
.o ilOb
responsabilidade deste e fiscalização do Mi.nisttrio Pdblioo:
1 .2. Os memb.ro:s do Qn.seJ hQ Tull!;l3J' local ~rli.Q e..~-Qlh td.Q'."iõ mod]ante Q ~fclgic unive.~l. dlretQ.
SOCl'Cto e facultativo dos e.tcitorn:!!l do município. c:m data de -()(j; d e ou.tubro de 201..9 • .scnd.o que. a
po!<."" ao., <?sleltoi< e '" "'" mspttll""" supkn,.,. oco""1'11 cm d.a~ c!c t(I d e janeiro d e 2020;
l .J . Assim ,endo. como forma de dor início. regul.o mcntor e IIJJlPl• visibilidade ao Processo de
Escolha cm Oaro Untfk.1.da para me:mbro!'i: do Co:n~)ho Tute:Ju p31"3. o qua.triênio 202Qn.024, t,onm
_p úb lico o p.rcsen.tc &f.itul, no.s 5egu.i.n.tcs tcnnos::
2. DO CONSEL HO "l'UttLAR:
2.1 . O Conselho Tutelar é órgllo permanente e aotõnomo. nllo jurisdicional. cncam,ga.do pela
soçicdooc de z.clar pelo cumprimento dos diz<,it<»< du ,;ruinça e <lo nd.ol= t e .
compo•IO po,:

""""º

OS (cinco) membros. escolh ido~ pela comunidade loca! para mandato d e 04 (quatro) ano,9-, pcn:nitida
O1 (uma) n,çooduÇilo, mcdiàn.tc nóvó proeesso âc esçolha cm lgullld.ude de cs,;;ollw com o, dcmw.ii

pretendentes:
2.2. o.be oo membro do Conselho Tutelu, Qgjndo de forma eolcgi.W(\, o ,ncrdcio das atribuições
contidas nos ort. 18- B, par. ilnicol, 90, ~3~, inciso D, 95. 131, 136, 191 e 194, todos da Lei n•
8.069190. obser,,11.dos o deveres e vedQÇõcs cstt1beleeidos por cm Diplom~, as, 1m eomo pel~ Lei
Municipal n• 39712015,
.3. O presente Processo de. :Eseolh dOló membro do Cons,elho Tuielu do Munlefplo de Novo
O r iente do Piauí - P I. vis:a p~cnchcr as. 05 (c:inco) vag:as. c,r.istcnlcs, assim c:omo paru seus
rc peetivo S<lplcmes;
2.4. Por força do dispooto no ort. 5•, iooiso n, da Rcsol uç!lo n" 17on0 14, ao CONANDA. a
e n.did,iwro deve;,! ser indlvi,:b1d, ol!o se.Mio ~ti.da a eompo içlio de ebop 2.

3. DOS REQ [SITOS BÁSICOS EXIGIDOS DO S CA DJDATOS A MEMBRO D O
00 SELHO TUTELAR:

Ndo. llA !brmllaba®.
ruNDAMENTO, ART. 3 7., CX. CF

MUNICIPIO DE NOVO SANTO AmôNJO. J)(:Móllju..ridillá de dtrdló p6.&lic:o inJemo. inscrito ;oh o Ct.'1'.1
ll" O 1.61 Z,593/0001

Z, cmn ..de

rui

lrua Mrutoc1 Vil6rio de SouM, ri" 500. Centro, Nm'D Santc

Anlõnlo- Plaui donlvante cleno.mioodo ,unplelimetJte PREFElruRA. neste lllo n.,~laóo pelo PrefeHc
Mwti.cipa!.f.dsar Gcra!ào áe Alcu.c ar Bona Min.ndll. e AdaUlo Tcodalo ~ Neto. brasileiro.casado.
RG n• 2 .27G.ll9 SSP- PI. CRfJPI n• 0931 e CPI' n• OlS-505.153-37. residente e domiciliAdo na Roa
Qu1irul,t 1019. l'luq11c Alvorada. na "idade <lc Tci:csi.na,. Pldomvanlc dc,:iominado !limplcsmcntc
CONTRATADO. n.,solvcm finnar o umi;,.mtc CQntra.to. teScndo-l!<' pela rcfarida l..ci e pelas l51e811in

3.2. O prccnchim~-nto dos rcqu i~i tos legall'i dcv-e ser dcmon. trado no a to da cc...an,cfüfatura.

CÜUSUW,

a .AUSULA Pll1MEIKA -

Hca prorroglldo

3.1. Por força do di<p0sto no urt. 133·, d.a Lei n• 8.069/90, e d.o art. 3", da Lci Municipal n•
397/20 15, os CMdida.to.& ll membro do Cons,elho Tutefar devem prcenchet, cwnul11.tiv;1n1ente., o~
seguintes n:quiMtos:
~) Reconhecida idondclode moral (comprovnd.D pelos oertidões oe,&ativas e.rimiluds, dn Justiça
Fedem!, Eleítotàl e Estadulll);
b ) Idade igual ou superior :i 21 (vime e um) mos;
e) Resklir no município;
d ) EstJir qui~ com s obri.g..çõe.s eleitorais e n0 gozo de direi tos políticos;
e) Esmr quites com as obrig.i.çl!cs militares (pare. candido.tos do se,:.o masculino);
f) Nmo ter sido penalizado com a destituiçllo da funçllo de membro do Conselho Tu.tclar, nos 61timos
OS (cinoo) anos;
g) Ter concluído o l'lnsino M&no.

o Jn'CS(mtC co.ntnto de pt1:staç!o de, serviços.

"ª fom,a ela CLÁIJSUI.A QUARTA. !Cai

validade pelo perlo:lo ele O l /04/2019 a 31/12/2019.

CIÂUSULA Sl!Gll'ND:A -

pel'IIWl-1!0 inalmrad.!1$. cl,we,1do
publicado no V!Arlo OflclAI cios Mwtlclpios.

A$ clerruú$ ()]A.u.;nl,u

o

cztralo do prt$Hte termo :tmtivo $ez:

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REM NERAÇÃO:
4 .l. O s membros do Conselho Tutelar ex~o
àtividrules em regi.me de dedico.ç.io exclu:!dv11.,
durnnu: 40hs semnniü.s pilrn o fun.cionillllento do órgA.o, sem prejufro do a.ten<limento em regime de
pl:mtlo/sobreaviso., as.sim como da realiz:oç!l.o de outras dili8imcla e tarefas inermtcs ao ÓQlllo;
4.2. O valor d.o vencimento é de: R$: 998,00 ( oveocntos e novcnla e oito reais). valor do sal&rio
mfn.imo amml, seguindo sempre o slll4rio, mínimo vigente de co.<111 QllO.
4.J. Se elelto para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá optar enll'e o valor da
, cmunc.ração do carga de onsel heiro ou Q valar de se11s venci monto;;, ficando- lhe garantidos:
a) O retomo ao cargo, emprego ou fun.ç io que c"crcia, assim que findo o seu mandato;
b) A contagem do tempo de serviço parn todos os efeitos legais, c,:.ceto para promoçllo por

•=

m=imenlo.
E por estarem MSim ajusútclos. usinam o presente lcmt0 cm duas vias de i8ual teor. Mie as testem~

duixo assinaclas.

Novo&RnloAntõnlo. 01 de AJ,ril de 2019.

5. DAS '.l'RIBúJÇÕES DOS MEMBROS l>O CON EUlO TUTELAR:
5. ) A~ atril;ntlçOC1; do$ membros do Con:.clho 1'u1<:).,- Clllilo previ~tas n• Lei 8.069/90 - ECA Estatuto da Criança e do Aclolescemc.

6. D

IMPEDIMENTO :

6.1. S~o impedidos de servir no mes:m.o Conselho Tutelar os cônjuges, companheiro ,, ainda que em
união homoaícti va, ou p3l'eiltc cm linha reta. colateral ou por afinidade, até o teroeiro grau.

il,clu~ive, conforme p revl.$10 no rut_ J40. dm Lei n• 8.0159/90 e an. l5. da Re$oluçao n• 170/20)4. d()

=

TestemW1hil&.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cl'Fnº

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPFnº

CONANDA:
6.2, Existindo candido.tos impedidos de
num mesmo Conselho Tute.l:lr e que obtenbam
w ~ suficiente ;mn figurarem entce os 05 (dnco) primeiros Ju ~ . consi~r.u:-se-á deilO
aquele que tiver milior votaçilo; o Cát\dído.to remo.n.escenl.e será reclassificado como seu suplente
imediA!o, assumindo na hipóte..se de 'l'llC~cio. e eles& que nl!o exista impedimento;
(1.), E.s tendc-sc Q impaiimt!nto do con~lhBi.ro lutcl:i.r cm rclaçi'I.Q à outondnde jud ici&ria e •o
representante do Ministi!.io Público com atuação na Ju~tiça ela lnflincin e da J uvaitudc da me. ma
,comarca.~

6 ,4, l; também impedido de se i.nscrevcr no P1oce:sso de Escolhn unilk do o membro do Conselho
Tute lar que:
a) tlver s ido emjJól!iSàdO par.:. o segu:ndõ mlilldato con..;ootivo até o dia JO de janeiro de 2013;

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

