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PORTARIA (Nº 1/2019)

Conselho Municipal dos Direitos da

SECRETARIA co

Criança e Adolescente de Xique—Xique

TRABALHºE

DESENVOLVMENTOSOUAL
Rua Virgilio Bessa, 740, Centro, Xique-Xique — BA 47400-000
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PORTARIA 001/2019, 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe

sobre

o

nome

do

candidato

a

ser

utilizado na cédula de votação, para a escolha
dos membros do Conselho Tutelar.
A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, instituída através da Resolução nº 002/2019,
para a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Xique-Xique.

constituida através da Resolução nº 002/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, RESOLVE:
Art.1º O nome do candidato a ser utilizado na cédula de votação deverá ter, no
maximo, 30(trinta) caracteres, incluindo os espaços entre os nomes, podendo ser utilizado o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido, ou nome pelo qual o candidato é
conhecido.

Parágrafo único — O nome escolhido não poderá deixar dúvidas quando à identidade
do candidato, não podendo ser ridiculo, irreverente, inadequado ou que atende contra o pudor.
Art.2º O deferimento do nome proposto pelo candidato ficará a cargo da Comissão

Especial Eleitoral,
Art.3º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na cédula de
votação, o uso de expressões ou de siglas pertencentes, ou que remetam a qualquer órgão da
administração pública direta, indireta federal, estadual, distrital e municipal.

Art.4º Não serão aceitos nomes que possam ser confundidos com agentes públicos, e
políticos, no exercício de mandato eletivo.
Art.5º Na hipótese de dois candidatos escolherem o mesmo nome, poderá ser
solicitado provas de que o candidato e conhecido pelo nome que indicou, sendo aprovado o
uso para o candidato que seja identihcado com o nome, seja pela sua vida politica, social ou
profissional.

Art.6º A cédula eleitoral
estabelecidas:

contera'

a foto

do candidato,

nas dimensões a

seguir

I - cor de fundo uniforme, obrigatoriamente branca;
ll — características: frontal(busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem
adornos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que

induzem ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor;
Art.7º Fica a Comissão Especial Eleitoral autorizada a decidir sobre casos omissos não

previstos nesta Portaria.

http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
12 de setembro de 2019
Ano III • Edição Nº 518

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-3Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

PORTARIA (Nº 1/2019)

Conselho Municipal dos Direitos da

SECRETARIADO

Criança e Adolescente de Xique-Xique
. ..
tQÚÍnyert ";_—

,

,

TRABALHOE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rua V|rg|||o Bessa, 740. Centro, quue-quue — BA 47400—000

PORTARIA 001, 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre o nome do candidato a ser
utilizado na cédula de votação, para a escolha
dos membros do Conselho Tutelar.

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, instituída através da Resolução nº 002/2019,
para a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Xique—Xique,

constituída através da Resolução nº 002/2019, do Conselho Municrpal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, RESOLVE:

Art.1º O nome do candidato a ser utilizado na cédula de votação deverá ter, no
máximo, 30(trinta) caracteres, incluindo os espaços entre os nomes, podendo ser utilizado o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido. ou nome pelo qual o candidato e

conhecido.
Parágrafo único — O nome escolhido não poderá deixar dúvrdas quando à identidade
do candidato, não podendo ser ridículo, irreverente, inadequado ou que atende contra o pudor,

Art.2º O deferimento do nome proposto pelo candidato ficará a cargo da Comissão
Especial Eleitoral,
Art.3º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na cédula de
votação, o uso de expressões ou de siglas pertencentes, ou que remetam a qualquer órgão da
administração pública direta, indireta federal, estadual. distrital e municipal.

Art.4º Não serão aceitos nomes que possam ser confundidos com agentes públicos, e
políticos, no exercício de mandato eletivo.
Art.5º Na hipótese de dois candidatos escolherem o mesmo nome, poderá ser
solicitado provas de que o candidato é conhecido pelo nome que indicou, sendo aprovado o
uso para o candidato que seja identificado com o nome, seja pela sua vida política, social ou
profissional.

Art.6º A cédula eleitoral conterá & foto do candidato, nas dimensões a seguir
estabelecidas:
| - cor de fundo uniforme, preferencialmente branca;
II — características: frontal(busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem
adornos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que
induzem ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor;
Art.7º Fica a Comissão Especial Eleitoral autorizada a decidir sobre casos omissos não

previstos nesta Portaria.
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