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igualdade de condições com os demais pretendentes. 
 2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes: 
 a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco) 
vagas para seus consequentes suplentes; 
 b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade com 
o disposto no art.5°, inciso II, da Resolução n° 107/2014, do CONANDA; 
 c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão 
Eleitoral, instituída por meio de publicação em Diário Oficial ou equivalente, de composição paritária entre conselheiros 
representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha em Data Unificada 
dos membros do Conselho Tutelar; 
 d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará 
Editais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de escolha de conselheiros 
tutelares, os quais deverão dispor sobre: 
 I – a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral; 
 II – as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas permitidas e vedadas aos 
candidatos; 
 III – as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de Escolha 
em Data Unificada; 
 IV –a regulamentação quanto as fases de impugnação, recurso e outras do Processo de Escolha Em Data 
Unificada; e 
 V – as vedações. 
 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 
 3.1 Reconhecida idoneidade moral; 
 3.2 Idade superior a vinte e um anos; 
 3.3 Residir no município no mínimo há 01(um) ano e comprovar domicílio eleitoral; 
 3.4 Estar no gozo de seus direitos políticos;
 3.5 Apresentar no momento da inscrição, diploma, certificado ou declaração de conclusão de Ensino Fun-
damental;
 3.6. Não ter sido penalizado com a destituição de cargo de Conselheiro Tutelar.
 4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 
 4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades de acordo com a Lei Municipal n° 2.715/2018.
 4.2. A remuneração do Conselheiro Tutelar será de R$ 2.383,78 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais 
e setenta e oito centavos), sendo reajustada anualmente com base no índice aplicado para correção do Salário Mínimo 
Nacional e acompanhando a data-base de reajuste do funcionalismo do Município de Sertanópolis – PR, bem como gozarão 
os conselheiros dos Direitos previstos no art. 143 da Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
 5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
 5.1. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 6. DA COMISSÃO ESPECIAL (COMISSÃO ELEITORAL)
 6.1. A Comissão Especial (Comissão Eleitoral) do Processo de Escolha em Data Unificada é encarregada 
de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos. 
 6.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação citada 
acima, as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impugnatório os elementos 
probatórios. 
 6.3. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo de 05 (cinco) 
dias contados da data de notificação, para apresentação de defesa. 
 6.4. A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, 
se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como realização 
de outras diligências. 
 6.5. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada 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. 
 6.6. Esgotada a fase recursal, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e 
a Comissão Especial publicarão a relação dos candidatos habilitados, com envio de cópia ao Ministério Público. 
 6.7. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras 
de campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de 
imposição das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do CONANDA. 
 6.8. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem. 
 6.9. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 
 6.10. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha Unificada que 
ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019. 
 6.11. O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação. 
 6.12. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação. 
 7. DOS IMPEDIMENTOS 
 7.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e 
genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). 
 7.2 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 na 
Resolução 170/2014, publicada pelo CONANDA. 
 7.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas 
com autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, 
em exercício na Comarca de Sertanópolis, Estado do Paraná. 
 8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 
 8.1 As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas da seguinte forma: 
 I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos; 
 II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida; 
 III - Terceira Etapa: Homologação e Aprovação das candidaturas; 
 IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada; 
 V - Quinta Etapa: Formação Inicial;
 VI: Sexta Etapa: Diplomação e Posse. 
 9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 9.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição por meio 
presencial, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 
 9.2. A inscrição será efetuada pessoalmente (em local a ser definido pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente), logo após a publicação do Edital do Processo de Escolha dos pretendentes à função de 
conselheiro tutelar conforme previsto na Resolução nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CONANDA. 
 9.3 As inscrições serão realizadas no período de 13:30 horas de 15 de Abril de 2019 às 16:30 horas de 15 
de Maio de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do município de Sertanópolis. 
 9.4 A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato. 
 9.5 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos. 
 10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 10.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução e no Edital, 
publicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 10 (dez) dias após o encerramento do prazo 
para recebimento da documentação. 
 11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do 
postulante, em petição devidamente fundamentada. 
 11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumaria-
mente do Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejuízo o encaminhamento dos fatos à autoridade competente 
para apuração e a devida responsabilização legal.
 11.3. O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias úteis após a data de publicação da lista dos habilitados e 
não habilitados para apresentar sua defesa. 
 11.4. Após análise da documentação pela Comissão Eleitoral será publicada a lista dos candidatos habilita-
dos a participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019. 
 11.5. No dia 27 de Maio 2019, será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o 
certame. 
 11.6. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da publicação para apre-
sentar recurso a Comissão Eleitoral do Processo de Escolha em Data Unificada. 
 12. DA TERCEIRA ETAPA – HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS
 12.1. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, no prazo de 03 (três) dias, publicará em Edital no órgão Oficial do Município a relação dos candidato 
que tiveram suas inscrições homologadas.
 13. DA QUARTA ETAPA – DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
 13.1 Esta etapa definirá os conselheiros tutelares titulares e suplentes. 
 13.2. O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 
17h, horário local, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será divulgado por meio 
do Diário Oficial ou equivalente e outros instrumentos de comunicação. 
 13.3. O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a apuração por meio do Diário 
Oficial ou equivalente e outros instrumentos de comunicação. 
 14. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 
 14.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado 
ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor. 
 15. DO EMPATE 
 15.1. Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais velho, conforme previsto em Lei Municipal. 
 16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 16.1. Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissão Especial divulgará no Diário 
Oficial ou em meio equivalente, o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e seus respectivos suplentes escolhidos 
em ordem decrescente de votação. 
 16. DOS RECURSOS 
 16.1. Realizado o Processo de Escolha em Data Unificada, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência 
da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital. 
 16.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo(a) Presidente da Comissão Especial do 
Processo de Escolha em Data Unificada. 
 16.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 
Unificada para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada. 
 16.4. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à 
plenária do Conselho Municipal que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 
 16.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada 
é irrecorrível na esfera administrativa. 
 16.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada fará 
publicar a relação dos candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao Ministério Público. 
 17. DA QUINTA ETAPA – FORMAÇÃO INICIAL 
 17.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatório a presença de todos 
os candidatos escolhidos.
 17.2. As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, 
após a realização do Processo de Escolha em Data Unificada.
 18. DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE
 18.1. A diplomação dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA, após 
divulgação do resultado final.
  18.2. A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele desig-
nada no dia 10 de Janeiro de 2020, por meio de ato administrativo, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). 
 19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 19.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Uni-
ficada, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei 
Municipal nº 2.715/2018 e Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 19.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos conselheiros tutelares. 
 19.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato 
ao Processo de Escolha em Data Unificada.

ANEXO
 Calendário Referente ao Edital n° 01/2019 do CMDCA
 EVENTOS      DATAS
 Publicação do Edital    08/04/2019
 Período de Inscrições    15/04 a 15/05/2019
 Análise requerimentos das Inscrições   16 a 25/05/2019
 Publicação da Lista dos candidatos com inscrições deferidas  27/05/2019
 Prazo para recurso    28/05 a 03/06/2019
 Análise dos Recursos    04 a 07/06/2019
 Divulgação do resultado dos Recursos   13/06/2019
 Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida 13/06/2019

 Divulgação do Local de Votação    06/08/2019
 Dia da Votação     06/10/2019
 Divulgação do Resultado da Votação   07/10/2019
 Prazo para impugnação do resultado da Escolha  07 a 10/10/2019
 Diplomação dos escolhidos e suplentes   06/12/2019
 Posse dos escolhidos e suplentes   10/01/2020
 Sertanópolis, 04 de Abril de 2019.

Daniela Cristina Spolador - Presidente CMDCA

Resolução nº 01/2019.
 Súmula: Comissão Especial Eleitoral para a Eleição do Conselho Tutelar.
 O conselho Municipal da Criança e do adolescente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.715/2018. 
 E, considerando a deliberação da plenária realizada em 04 de Abril de 2019, Ata nº 282.
 Resolve:
 Art. 1º - Aprovar Comissão Especial Eleitoral para a Eleição do Conselho Tutelar, sendo composta por:
 - Daniela Cristina Spolador;
 - Leila Cristina Kurek Morcelli;
 - Valentina de Lourdes Romanin Sette;
 - Carina Bernini Barco Marcon;
 - Lucken Bueno Lucas;
 - Lucileide Aparecida Barbieri;
 - Mariluz Barbosa Zanin;
 - Claudete Martins Kozan.
 Art. 2° - Fica estabelecido como Presidente da Comissão: Daniela Crisitna Spolador;
 Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data desta publicação.
 Sertanópolis, 04 de Abril de 2019.

Daniela Cristina Spolador - Presidente CMDCA

RESOLUÇÃO N° 02/2019
 REGULAMENTA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, EM OBE-
DIÊNCIA À LEI N° 2.715/2018.
 DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 1° - A escolha dos membros do Conselho Tutelar no Município de Sertanópolis será feita em sufrágio 
universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos com domicílio eleitoral na Comarca de Sertanópolis, sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio da Justiça Eleitora e fiscali-
zação do Ministério Público.
 Art. 2° - Os pleitos eleitorais deverão realizar-se no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato.
 Art. 3° - Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
 Art. 4° - Poderão votar os eleitores devidamente inscritos na 40ª Zona Eleitoral, Comarca de Sertanópolis, 
sendo o voto secreto e facultativo.
 Parágrafo Único – Os eleitores deverão apresentar no ato da votação o título de eleitor ou documento 
equivalente, expedido pela Justiça Eleitoral e documento com foto.
 DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DOS CANDIDATOS
 Art. 5° - São requisitos para inscrição e registro dos candidatos a membro do Conselho Tutelar:
 a) Reconhecida idoneidade moral, firmada em documento próprio
 b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
 c) Residir em Sertanópolis no mínimo há 01 (um) ano e comprovar domicílio eleitoral;
 c) Estar no gozo de seus direitos políticos;
 d) Apresenta no momento da inscrição, diploma, certificado ou declaração de conclusão de Ensino Fundamental;
 e) Não ter sido penalizado com a destituição de cargo de Conselheiro Tuitelar.
 Art. 6° - Os candidatos deverão requerer sua inscrição, perante a Comissão Eleitoral, mediante a apresen-
tação e entrega dos seguintes documentos:
 a) Certidão do Cartório do Fórum da Comarca de Sertanópolis, informando a existência ou não de processo 
criminal, cível, falimentar;
 b) Fotocópia do RG, CPF e Título de Eleitor;
 c) Fotocópia do Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental;
 d) Prova de residência no Município há no mínimo 01 (um) ano;
 e) Fotocópia da conta de energia, água ou telefone fixo (atuais);
 f) Fotocópia comprovante de votação na última eleição;
 g) Formulário de comprovação de experiência na área de criança e adolescente;
 h) Comprovante de quitação com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
 i) Declaração do candidato de que não foi penalizado com a destituição da função de conselheiro;
 j) Preenchimento de requerimento em modelo fornecido pela Comissão Eleitoral.
 Parágrafo Único – A comissão eleitoral poderá recusar a inscrição na falta de qualquer documento.
 Art. 7° - O processo eleitoral será coordenado por uma Comissão Eleitoral cujos membros serão designa-
dos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público.
 DA REALIZAÇÃO DO PLEITO
 Art. 8° - O pleito para escolha dos candidatos ao Conselho Tutelar será convocado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante edital publicado na imprensa oficial local e em jornal de grande circula-
ção na cidade, especificando-se locais, dia e horário de votação.
 Parágrafo primeiro – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitará a colabora-
ção da Justiça Eleitoral para a realização do pleito.
 DA PROPAGANDA ELEITORAL
 Art. 9° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente encarregar-se-à da propaganda 
institucional, com vistas a garantir a igualdade de condições na disputa aplicando-se as disposições contidas na legislação 
Federal e normas baixadas pelos Tribunais Eleitorais.
 Parágrafo primeiro – A propaganda eleitoral terá início 30 (trinta) dias antes do pleito.
 Parágrafo segundo – É proibida a formação de Chapa de candidatos, ou qualquer outro meio que induza o 
eleitor a votar em determinado bloco de candidatos.
 Parágrafo terceiro – Em se constatando a infração ao contido nos parágrafos anteriores, em apuração de 
denúncia formulada por qualquer candidato, os votos dados aos infratores serão considerados nulos.
 Art. 10° - Aa propaganda eleitoral será objeto de regulamentação específica por parte de Conselho Munici-
pal de Direitos da Criança e do Adolescente.
 §1°. Serão previstas regras e restrições destinadas a evitar o abuso de poder econômico e político por 
partes dos candidatos ou seus prepostos.
 §2°. 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.
 §3°. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no material de 
propaganda ou inserção na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.
 §4°. No dia da eleição é terminantemente proibido o transporte de eleitores e a “boca de urna” pelos candi-
datos e/ou seus prepostos.
 §5°. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
 §6°. Em reunião própria, a Comissão do Processo Eleitoral dará conhecimento das regras de campanha 
a todos os candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las e que estão cientes e 
acordes que sua violação importará na exclusão do certame ou cassação do diploma respectivo.
 DO VOTO
 Art. 11° - 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 Eleito-
ral do Estado do Paraná.
 Parágrafo primeiro – O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
 Art. 12° - O sigilo do voto é assegurado mediante:
 I – o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha do candidato;
 DAS MESAS RECEPTORAS E APURADORAS
 Art. 13° - As mesas receptoras serão, também apuradoras, compostas por Presidente, 1° Mesário e 2° 
Mesário e seus respectivos suplentes, devidamente credenciados, para orientação dos eleitores, podendo a Comissão 
Eleitoral, para tal ato, solicitar funcionários da Prefeitura Municipal de Sertanópolis.
 DA FISCALIZAÇÃO DO PLEITO
 Art. 14° - A fiscalização poderá ser exercida por 01 (um) fiscal para cada candidato, em cada mesa recep-
tora e apuradora, previamente inscrito junto à Comissão Eleitoral.
 Parágrafo Único – O prazo para credenciamento dos fiscais será de 03(três) dias após a publicação da lista 
de candidatos aptos a concorre ao pleito.
 Art. 15° - O Ministério Público deverá ser formalmente comunicado a respeito das Eleições do Conselho 
Tutelar, com vistas à fiscalização do processo de escolha, nos termos do art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei Federal n° 8.069/90.
 Art. 16° - em cada local de votação, será afixada a lista dos candidatos a Conselheiros Tutelares, com 
nomes, números e apelidos se assim houverem sidos registrados, a ordem dos nomes será obtida em sorteio, que será 
realizado sob fiscalização do Ministério Público.
 DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS
 Art. 17° - A apuração da eleição será feita no prédio do Fórum da Comarca, logo após o término da votação, 
sendo a totalização fechada de imediato nesse mesmo local.
 Parágrafo Primeiro – Serão considerados eleitos os 05(cinco) primeiros candidatos mais votados, ficando 
os seguintes, pelas respectivas ordens de votação, como suplentes.
 Parágrafo segundo – Em caso de empate, será considerado o candidato mais velho, conforme previsto em 
Lei Municipal.
 Art. 18° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente homologar e proclamar 
o resultado das Eleições, divulgando-a através da imprensa oficial local.
 Parágrafo primeiro – Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da decisão 
de homologar e proclamar o resultado das eleições, no prazo de 03 (três) dias úteis após publicação do resultado.
 Parágrafo segundo – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente julgará os recursos 
que se refere o parágrafo primeiro, no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar do recebimento, publicando, a seguir, o 
resultado final.
 Parágrafo terceiro – Em qualquer das fases do processo de escolha, ficam impedidos os membros da 
Comissão Eleitoral, que porventura integrem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de participar 
do julgamento dos recursos interpostos ao referido Conselho.
 DA POSSE DOS ELEITOS
 Art. 19° - Os conselheiros tutelares serão empossados no dia 10 de Janeiro de 2020, conforme previsto no 
parágrafo 2° do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
 Art. 20° - Caberá à Comissão Eleitoral e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
sob a fiscalização do Ministério Público, a condução e organização de todo o processo eleitoral, bem como, a solução dos 
casos omissos, valendo-se supletiva ou subsidiariamente da legislação eleitoral, no que couber.
 Sertanópolis, 04 de Abril de 2019.

Daniela Cristina Spolador - Presidente CMDCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019
EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. Bruna de Oliveira 
Casanova , torna público para conhecimento de quan-tos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade de 
Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade aquisição de lanches para forneci-
mento aos usuários do transporte público de saúde do município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado 
é de R$ 28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais). O credenciamento, dos envelopes con-tendo as Propostas de Preços 
e a Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 25 de abril de 2019 até às 09:30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de 
Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: 
www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 29 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 192/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, cele-
bram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

 Considerarem estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria. RATIFICO os 
termos da decisão da Comissão Especial de Licitação constantes no processo administrativo de dispensa tomado sob o nº 006/2019 
e AUTORIZO a contratação por dispensa de licitação, fundamentada nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações referentes AQUISIÇÃO DE 05 PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE LONDRINA – PR A BRASÍLIA – DF.
 E para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação e autorização sejam publicadas na 
imprensa, conforme prevê o Artigo 26, caput da Lei 8.666/93. 
 Primeiro de Maio – PR, 03 de Abril de 2019.

Elenilson Jose Espanholo - Presidente da Câmara Municipal

PROCESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 – INCISO II DO ART. 24 CC E ART. 26 DA LEI 8.666/93
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática 
 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO.
 OBJETO
 Contratação De Empresa Para Fornecimento, Mediante, Aquisição de 05 passagens aérea de ida e volta da 
cidade de Londrina – PR a Brasília - DF.
 CONTRATADO
 SALIM TUR - ME, CNPJ 07.931.719/0001-95

Suellen Caroline da Silva Andreato - Presidente da Comissão de Licitação

 RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, conforme despacho exarado pelo Presidente da 
Comissão de Licitação e conforme consta no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
 Primeiro de Maio, Pr. 03 de Abril de 2019

Elenilson Jose Espanholo - Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: SALIM TUR EIRELI - ME 
 OBJETO: Aquisição de 05 passagens aérea de ida e volta da cidade de Londrina – PR a Brasília - DF
 VALOR GLOBAL: R$ 9.658,80 (Nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
 VIGÊNCIA: 1 (Um) Mês.
 REFERÊNCIA: Processo de Dispensa 07/2019.
 FORO: Primeiro de Maio - Estado do Paraná.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, Pr. 03 de Abril de 2019

Elenilson Jose Espanholo - Presidente da Câmara

PORTARIA no 16/2019
 CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA, Diretor Superintendente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO-
TO /SAAE de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
RESOLVE:
 Artigo 1) Conceder a partir de 10 de Abril de 2019, (trinta) 30 dias de férias regulares ao Sr ADEMILSON DA 
SILVA RESENDE, lotado no setor de captação, como Agente de Operação e Manutenção – Serviços Hidráulicos, no período 
aquisitivo de 05/03/2018 a 04/03/2019.
 Artigo 2) Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposição em contrário.
 Sertanópolis, 09 de Abril de 2019.

CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA - DIRETOR SUPERINTENDENTE

 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de 
Direito Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, 
Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e 
do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, e
 CONTRATADA: A UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 2041, Jardim 
San Rafael, na cidade de Ibiporã-PR, neste ato representado por Graciela Ledi Markus Rosa, portadora do CPF nº 024.201.009-
13 e do RG. 6.841.790-2/PR, residente na Rua Maria Gonçalves Alexandre, 57 B, Bairro Cajuru, cidade de Curitiba-PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, I) e no contrato nº 192/2018, que tem 
por objeto a execução de recape asfáltico em CBUQ em ruas do município de Primeiro de Maio, conforme Convênio nº 
061/2018 - SEIL, Programa “Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário”, referente 
ao Processo Licitatório Concorrência nº 03/2018, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de execução e vigência do 
contrato em 120 (cento e vinte) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 03 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - Contratada

PORTARIA Nº 4128/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, que o Servidor, teve suas férias regulamentares, referente ao período de 12/08/2016 a 
11/08/2017, interrompidas em 29/10/2018;
CONSIDERANDO, que o mesmo tem direito ao gozo de 11 (onze) dias, de férias, referente ao período;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder 11 (onze) dias de férias regulamentares do servidor público municipal abaixo relacionado, 
no período de 08/04/2019 a 18/04/2019.
 MAT. SERVIDOR   CARGO
 401562 Gabriela Pansonato Brandão Souza Contador
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 05 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4108/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 110 E SEUS PARÁGRAFOS, DA LEI Nº. 183/94, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1994 - “ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO DE MAIO”, 
 RESOLVE:
 Art. 1º Fica concedido nos termos da citada Lei, a contar de 01 de abril de 2019, adicional por tempo de 
serviço prestado ao Município, aos servidores relacionados nominalmente no anexo que faz parte integrante da presente 
Portaria.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

ANEXO PORTARIA Nº. 4108/2019, DE 01/04/2019 (página 1)

PORTARIA Nº 4129/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 813/2019, DE 
08/04/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a KAREN YASMIM FERNANDES BRITO, matricula nº 101647, portadora da cédula de 
identidade RG nº 13.419.929-6 SSP/PR, CPF nº 103.638.649-03, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, em 
Regime de Emprego Público “CLT”, licença para tratamento de saúde, a contar de 16/03/2019, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 08 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4130/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, que as férias do servidor Braz Antônio Anizelli, estavam programadas de 08/04/2019 a 
22/04/2019,
 CONSIDERANDO, o requerimento solicitando a suspensão das férias, apresentado pelo Sr. Arildo Alexan-
dre Vedovati Garcia, Diretor de Departamento de Contabilidade,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender 15 dias das férias regulamentares referente ao período de 31/01/2015 a 30/01/2016, do 
servidor Braz Antônio Anizelli, matrícula 401197, a contar de 08/04/2019.
 Art. 2º As férias serão gozadas em data posterior a serem remarcadas.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 08 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal


