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PORTARIA Nº 0173/2019        CONDE – PB, 23 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23, da Lei 
Complementar 003/2018, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Readaptar a servidora Tatiana Cristina Eugênio da Silva, 
matrícula 1862, Professora A – A2 – T30, para desempenhar a função de 
Professora de Reforço Escolar, permanentemente, considerando o parecer 
constante no Processo Administrativo nº 2501/2019.  

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita    

 
 
 
 
    

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00066/2019. OBJETO: 
Contratação de emissora de rádio para serviços de publicidade de 
campanhas, visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Conde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 12/09/2019. 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00066/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Dispensa de Licitação nº DV00066/2019, que objetiva: 
Contratação de emissora de rádio para serviços de publicidade de 
campanhas, visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Conde; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC - R$ 11.600,00. 

Conde - PB, 12 de Setembro de 2019 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
 

 

 
 
 
     
 

DECISÃO 
 

DENÚNCIAS DE PRÁTICA DE 
CONDUTAS VEDADAS PELO EDITAL Nº 
002/2019 DO CMDCA –DIVULGAÇÃO DE 
FOTOS COM CONOTAÇÃO POLÍTICO-
PARTIDÁRIA – PROCEDÊNCIA – 
CASSAÇÃO DO REGISTRO DA 
CANDIDATURA – ART. 8º DA 
RESOLUÇÃO Nº 004/2019 CMDCA – 
EXCLUSÃO DO NOME DA CANDIDATA 
DA CÉDULA ELEITORAL OU DA 
PROGRAMAÇÃO DA URNA 
ELETRÔNICA. 

 

I. DO RELATÓRIO 
 

Aporta nesta Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA denúncia de que a 
Senhora FABIANA FERREIRA GOMES, Nº 14, teria cometido conduta 
vedada aos candidatos que concorrem à vaga para membros do Conselho 
Tutelar de 2019, prevista no art. 38 do Edital nº 002/2019 da CMDCA, qual 
seja a divulgação de material de campanha com vinculação político-
partidária. 

Diante dos fatos narrados, foi realizada vistoria nas redes sociais 
e constatou-se a existências 02 (duas) fotografias da candidata, ora 
denunciada, acompanhada do Sr. Olavo “Macarrão” e do vereador “Cabral”, 
conforme fotos anexas. 

Após instauração de procedimento administrativo, protocolada 
sob o nº 003/2019/CEE CMDCA, e em respeito ao princípio do contraditório 
e da ampla defesa, foi realizado a notificação da denunciada, onde lhe foi 
concedido o prazo de 02 (dois) dias para oferecimento de defesa, conforme 
preceitua os arts. 5º e 6º, da Resolução nº 004/2019, e art. 64, do Edital nº 
002/2019. 

Em defesa apresentada tempestivamente, a denunciada alegou 
que em nenhum momento teve intenção de realizar campanha voltada a 
sua eleição para o Conselho Tutelar. E acrescenta que a referida postagem 
se deu em seu perfil pessoal, sem nenhum pedido expresso de votos ou 
indicando evento oficial de sua campanha. 

Por fim, pede a candidata que as denúncias sejam todas 
ARQUIVADAS, eis que carecem de fundamento legal para seu 
processamento e acolhimento. 

É o relatório. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 
Estabelece o art. 38 do Edital nº 002/2019 da CMDCA, in verbis: 

Art. 38. 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. 

Conforme se pode extrair do respectivo dispositivo a vinculação 
político-partidária se configura através: 

(1) indicação no material de propaganda ou inserções na mídia; 
(2) de legendas de partidos políticos; 
(3) símbolos; 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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(4) slogans; 
(5) nomes ou 
(6) fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem 

tal vinculação. 
Ou seja, para que seja considerada vinculação político-partidária 

não precisa que a indicação seja expressa, bastando apenas que haja 
denotação de tal vinculação. 

Vejamos as postagens realizadas pela candidata em seu perfil de 
Facebook: 
 

                        
 

Conforme se pode auferir no material divulgado pela candidata, 
ainda que pese ao fato de se tratar de perfil pessoal de Facebook, suas 
fotos denotam claramente vinculação político-partidária, ao ser declarado o 
apoio do vereador Cabral: “Nosso vereador Cabral também vota 14 ...”. 

Como se sabe, cabe ao CMDCA preservar a lisura do processo 
eleitoral para membro do Conselho Tutelar do Município de Conde. Para 
tanto, o Edital nº 002/2019 e as Resoluções nºs 002 e 004/2019 foram 
bastante claras ao estabelecer proibição à vinculação de material político-
partidária das candidaturas, tudo com o intuito de evitar o favorecimento de 
um candidato em detrimento dos outros. 

Com efeito, o referido dispositivo foi criado com o objetivo de 
assegurar a igualdade entre os candidatos e a coibir práticas desleais de 
qualquer natureza, além do mais, estas depõem contra idoneidade moral 
da candidata, requisito indispensável para o exercício da função de membro 
do Conselho Tutelar (art. 133 da Lei nº 8.068/1990). 

Ressalte-se que a garantia de igualdade de condições a todos 
os candidatos em disputa a membro do Conselho Tutelar 2019 é de suma 
importância ao sistema democrático, enquanto que a utilização de fotos 
publicadas em redes sociais de apoio de políticos com mandato, em 
exercício de cargo público, vai de encontro a essa garantia, haja vista que 
sem sombra de dúvidas influenciam na decisão do eleitorado na hora da 
votação. 

Ainda que pese ao fato de que os dispositivos que estabelecem 
as regras de divulgação do material de propaganda eleitoral estejam de 
forma clara, e acrescentadas as orientações do CEE, CMDCA e 
representante do Ministério Público, mesmo assim a denunciada publicou 
no dia 08/09/2019, em seu perfil de Facebook, uma foto com o vereador 
Cabral, declarando que o mesmo apóia a sua candidatura. 

Desse modo, esta Comissão Especial Eleitoral – CEE do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
entende pela procedência das denúncias formuladas em face da candidata 
FABIANA FERREIRA GOMES, Nº 14, e, consubstanciado no art. 38 do 
Edital de nº 002/2019 e art. 8º da Resolução nº 004/2019 - CMDCA, e 
determino a CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA da 
denunciada, com a consequente exclusão de seu nome das cédulas 
eleitorais ou da programação da urna eletrônica. 

 

III. DISPOSITIVO 

 
Diante do acima exposto, julgou PROCEDENTE as denúncias 

formuladas em face da candidata FABIANA FERREIRA GOMES, Nº 14, e 
determino a CASSAÇÃO DA SUA CANDIDATURA, com sua consequente 
exclusão de seu nome das cédulas eleitorais (ou programação da urna 
eletrônica) para disputa a vaga de membro do Conselho Tutelar de 2019, a 
ser realizado no dia 06/10/2019. 

Por fim, determino a publicação e a notificação pessoal da 
denunciada acerca do teor deste decisão. 

 
Conde – PB, 24 de setembro de 2019. 

 
-Edjailma Ponciano Rodrigues- 

Presidente da CEE 
 

-Heloisa Nóbrega Rodrigues- 
Secretária da CEE 

 
-Maria José da Silva Pontes- 

Representante da Sociedade Civil 
 

-Tereza Cristina Barbosa de Brito- 
Representante da Sociedade Civil  

  
COMUNICADO 

 
Em respeito a decisão proferida no mandado de segurança de 

nº 0802068-67.2019.8.15.0441, em sede de liminar, restitui-se ao pleito das 
eleições do Conselho Tutelar a candidata Scheilla Barbosa Andrade dos 
Santos, Nº 24. 
 

Conde, 24 de setembro de 2019  
 
 

EDJAILMA PONCIANO RODRIGUES 
Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 
 


