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DECRETO Nº 1.158, de 4 de abril de 2019. 
 
 

“Regulamenta as eleições para o 
Conselho Tutelar do Município de 
Macarani, estado da Bahia, no ano 
de 2019”  

O PREFEITO MUNICIPA DE MACARANI, estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais,  

 

DECRETA: 

Art. 1º. – O processo das eleições para o Conselho Tutelar do Município de 
Macarani, estado da Bahia, para o ano de 2019, obedecerá aos critérios 
estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – e o disposto neste Decreto. 

Art. 2º - O Conselho Tutelar é composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 
(cinco) suplentes, eleitos pela via direta, em escrutínio secreto, cujo processo 
será conduzido por uma Comissão Especialmente designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – de Macarani, 
Bahia, sob a supervisão do órgão do Ministério Público da Comarca e 
presidência do (a) juiz (a) eleitoral da Zona Eleitoral de Macarani, Bahia. 

Parágrafo único – Serão considerados eleitos membros titulares os 05 (cinco) 
candidatos mais votados em números absolutos, e seus suplentes os 05 
(cinco) candidatos que obtiverem mas maiores votações consecutivas, em 
ordem decrescente, ao quinto titular na classificação. 

Art. 3º - São eleitores todos os cidadãos com domicilio eleitoral no Município 
de Macarani, estado da Bahia. 

Parágrafo único – O voto não é obrigatório, constituindo-se em direito subjetivo 
do cidadão seu exercício. 

Art. 4º -  A candidatura a membro do Conselho Tutelar, será precedida de 
avaliação dos pré-candidatos, obedecidos os seguintes requisitos: 

I – ser maior de 21 anos; 

II – ser residente no município; 

III – ser portador de diploma ou certificado de conclusão, o mínimo, de 
escolaridade correspondente ao segundo grau, na data do pedido de registro 
da candidatura; 
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IV - idoneidade moral, atestada por certidão negativa de condenações criminais 
com trânsito em julgado na Comarca de Macarani, estado da Bahia, e das 
Comarcas onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; 

V – ser aprovado em processo seletivo destinado a auferir: 

a) o conhecimento da legislação que rege os direitos e deveres da criança e do 
adolescente no Brasil, notadamente da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

b) a aptidão e sensibilidade no trato com criança e adolescente; 

Parágrafo primeiro – No ato de seu pedido de registro de candidatura, o 
pretendente, além de fazer a entrega das provas documentais relativas às 
exigências dos incisos I, II, III, e IV, deste artigo, firmará declaração de que não 
sofreu quaisquer condenações criminais em quaisquer demais Comarcas do 
Brasil, nem no exterior, por fatos tipificados como crimes também pela 
legislação brasileira, nos últimos 05 (cinco) anos, nem nos anteriores, a penas, 
nesse último caso, não estejam prescritas na data do pedido. 

Parágrafo segundo – Comprovada a falsidade ideológica da declaração a que 
se refere o parágrafo primeiro deste artigo, perderá imediatamente seu autor o 
cargo de Conselheiro Tutelar, por Decreto do Chefe do Executivo Municipal, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo terceiro – a exigência de que trata a letra “b” do inciso V deste artigo, 
será cumprida pela aprovação do pré-candidato em entrevista a que se 
submeterá perante psicólogo (a) a ser designado (a) pela Comissão Especial, 
indicada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para conduzir o 
processo eleitoral, e nomeada pelo Chefe do Executivo Municipal. 

Parágrafo quarto – a exigência de que trata a letra “a” do inciso V deste artigo, 
será cumprida pela submissão do pré-candidato à prova escrita e discursiva a 
ser elaborada e aplicada pela Comissão Especial responsável pelo processo 
eleitoral, sob a supervisão do (a) representante do Ministério Público na 
Comarca de Macarani, estado da Bahia, obtendo aprovação para a 
candidatura, desde que satisfeitos os demais requisitos legais, o pré-candidato 
que obtiver nota mínima igual ou superior a 06 (seis), em escala de 10 (dez). 

Parágrafo quinto – São inelegíveis para o Conselho Tutelar aqueles que 
estejam no exercício do cargo de Vereador à Câmara Municipal, Prefeito, Vice-
Prefeito ou Secretário Municipal no Município de Macarani, estado da Bahia. 

Parágrafo sexto – Na hipótese de qualquer Conselheiro Tutelar pretender se 
candidatar ao cargo de Vereador, Prefeito, Vice-prefeito, ou vir a ser nomeado 
para o cargo de Secretário Municipal, deverá se desincompatibilizar do 
Conselho antes do registro de sua candidatura ou de sua nomeação, sob pena 
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de ser-lhe cassado o mandato de Conselheiro, por ato do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, efetivado por Decreto do Chefe do 
Executivo Municipal. 

Parágrafo sétimo – São também inelegíveis para o Conselho Tutelar, para 
mandatos coincidentes, marido e mulher, ascendentes e descendentes ainda 
que por adoção, irmãos ainda que adotivos, sogros, genros e noras, cunhados 
durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padrastos, madrastas e respectivos 
enteados. 

Parágrafo oitavo – São impedidos de exercerem os cargos de Conselheiros, os 
mesmos parentes ou afins discriminados no parágrafo anterior, relativamente a 
membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público na Comarca, que 
tenham vinculação com o Juízo de Direito da Infância e da Juventude, ainda 
que, quando eleitos e empossados, tal impedimento não se verificasse. 

Art. 5º - O Conselho Tutelar elaborará seu regimento interno, devendo, 
obrigatoriamente, deste constar: 

I – Obrigação de plantões permanentes de, pelo menos, dois de seus 
membros, em sua sede; 

II – Reuniões de avaliação de desempenho, pelo menos uma vez a cada 30 
(trinta) dias; 

III – Elementos para norteamento da eleição interna de seu presidente, vice-
presidente e secretario; 

Art. 6º - Os membros titulares do Conselho Tutelar farão jus a uma 
remuneração mensal, igual a 01 (um) salário mínimo vigente no pais. 

Parágrafo primeiro – Na eventualidade de o Conselheiro ser servidor público 
municipal, efetivo ou comissionado, deverá optar entre a remuneração de seu 
cargo na administração municipal e a de Conselheiro Tutelar. 

Parágrafo segundo – O servidor público municipal, eleito e empossado membro 
efetivo do Conselho Tutelar, terá direito a licenciar-se de seu cargo durante o 
exercício de seu mandato, sem prejuízo de sua remuneração, salvo no que 
tange às gratificações por função. 

 

Parágrafo terceiro – O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao servidor 
excepcional e temporariamente contratado, nos termos permitidos pela 
Constituição Federal e pela legislação municipal pertinente, sendo considerado 
rescindido automaticamente seu contrato de trabalho no ato de sua posse 
como Conselheiro Tutelar titular, ou, em sendo suplente, venha a assumir a 
titularidade. 
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Art. 7º -  O exercício efetivo do cargo e funções de Conselheiro Tutelar 
constituirá serviço público relevante, e assegurará prisão especial ao seu 
titular, até eventual condenação criminal transitada em julgado. 

Parágrafo único  -  A condenação criminal transitada em julgado importará na 
consequente perda do cargo de Conselheiro Tutelar pelo condenado, a ser 
declarada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 
efetivada por Decreto do Chefe do Executivo Municipal. 

Art. 8º - As eleições para o Conselho Tutelar no Município de Macarani, estado 
da Bahia, realizar-se-ão no mês de outubro, para um mandato de 04 (quatro) 
anos, sempre no primeiro domingo do mês, ocorrendo a primeira delas após a 
publicação desta Lei, e a posse dos eleitos será efetivada em sessão solene, 
presidida pelo Chefe do Executivo Municipal e perante o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 10 (dez) de janeiro do ano 
subsequente ao das respectivas eleições. 

Parágrafo único – Na hipótese de recursos eleitorais propostos por quaisquer 
dos candidatos derrotados, cuja decisão judicial definitiva ainda não tenha sido 
prolatada e transitada em julgado, será empossado o candidato declarado 
eleito pela Comissão Especial responsável pelo processo das eleições, em 
caráter precário, até eventual decisão em contrário do Poder Judiciário. 

Art. 9º - Os pré-candidatos requererão seu registro perante a Comissão 
Especial, no período a ser fixado no Edital de Convocação das Eleições ao 
Conselho Tutelar a ser publicado pela referida Comissão até 30 (trinta) dias 
antes da data do pleito, comprovando, preliminarmente, as condições contidas 
nos incisos I a IV do art. 4º desta Lei, e firmando o termo de declaração de que 
trata o parágrafo primeiro do mesmo artigo. 

Art. 10º - A Comissão Especial disporá de 05 (cinco) dias para análise dos 
requerimentos e da documentação apresentada pelos pré-candidatos, devendo 
expedir, ao final desse prazo, edital com os nomes dos considerados 
inicialmente qualificados para a segunda fase da pré-seleção. 

Parágrafo primeiro – Os eventuais indeferimentos de pedidos de registros, pelo 
não atendimento do pré-candidato aos requisitos legais dos incisos I a IV do 
art. 4º desta Lei, deverão ser fundamentados pela Comissão Especial, que 
tomará sua decisão pela maioria de seus membros, de forma fundamentada, 
admitindo-se voto vencido em separado. 

Parágrafo segundo – Da decisão da Comissão Especial indeferindo a 
qualificação inicial do pré-candidato, de que trata o parágrafo anterior, caberá 
recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 
prazo de 24(vinte e quatro) horas, após a publicação na Imprensa Oficial do 
Edital a que se refere o caput deste artigo. 
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Parágrafo terceiro – O Edital de que trata o caput deste artigo, assim como 
todos os demais oriundos da Comissão Especial durante o Processo Eleitoral, 
terá sua publicação efetivada no Diário Oficial do Município de Macarani, 
estado da Bahia, em sua edição eletrônica, podendo ser consultado 
diariamente no site www.macarani.ba.gov.br, e a publicação será considerada 
havida às 18:00 horas do dia da publicação, para os efeitos de contagem de 
prazos, devendo, outrossim, ser copia do edital e de sua publicação impressa, 
ser afixada no quadro de avisos da sede da Prefeitura municipal e da sede do 
Conselho Tutelar. 

Parágrafo quarto – Na eventualidade de recursos de que trata o parágrafo 
segundo deste artigo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente os instruirá e julgara, no prazo máximo de 05 (cinco) dias do 
término do prazo para sua interposição, prorrogável por outros 05 (cinco), na 
hipótese da necessidade de produção de prova testemunhal. 

Parágrafo quinto – As decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente em sede dos recursos ou impugnações de candidaturas de 
que trata este Decreto, são irrecorríveis administrativamente. 

Parágrafo sexto – No mesmo prazo fixado o parágrafo segundo deste artigo, 
qualquer cidadão ou autoridade poderá impugnar a pré-candidatura do 
pretendente, demonstrando que este não preenche os requisitos do art. 4º, 
incisos I a IV, desta Lei. 

Parágrafo sétimo – Na hipótese do parágrafo anterior, a impugnação será 
dirigida ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na 
pessoa de seu presidente, sob a forma escrita e fundamentada, 
acompanhando-a os eventuais documentos de que disponha o impugnante e 
do eventual rol de testemunhas com que pretenda comprovar suas alegações. 

Parágrafo oitavo – O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
notificará, expressamente, ao pré-candidato impugnado a apresentar sua 
defesa escrita no prazo de 48 (quarenta e oito horas), findos os quais, com ou 
sem manifestação do impugnado, decidirá no prazo do parágrafo quarto deste 
artigo. 

Parágrafo nono – Na hipótese de não comprovação pelo impugnante das 
razões elencadas para a impugnação, e de, no ato do julgamento de sua 
improcedência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
reconhecer, expressamente, seu caráter calunioso, difamatório ou injurioso ao 
impugnado, poderá este usar de seu direito de representação por crime de 
ofensa à sua honra contra o impugnante, perante as autoridades competentes. 

Art. 11º - Findos os trâmites previstos no artigo 10º e seus parágrafos, a 
Comissão Especial designará a data, horário e local, para que os pré-
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candidatos se submetam à prova escrita sobre conhecimentos da legislação 
que rege os direitos das crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 4º, 
parágrafo quarto, desta Lei, expedindo o competente edital e publicando-o na 
forma preconizada anteriormente. 

Parágrafo primeiro – A prova será elaborada pela Comissão Especial, 
assessorada por assessor especial designado pelo Chefe do Executivo 
Municipal com conhecimentos da matéria,  constará de questões a serem 
respondidas de forma discursiva pelos pré-candidatos, e terá a duração de 04 
(quatro) horas. 

Parágrafo  segundo – Será considerado aprovado nessa fase o pré-candidato 
que obter nota mínima de 06 (seis) numa escala de 10(dez) pontos atribuídos 
ao total da prova. 

Parágrafo terceiro – As provas serão corrigidas pela própria Comissão Especial 
e sua assessoria, e o resultado obtido pelos candidatos será submetido à 
avaliação do órgão do Ministério Público da Comarca afeto ao Juízo da Infância 
e da Juventude, para sua homologação. 

Parágrafo terceiro – O resultado final será divulgado pela Comissão Especial, 
mediante publicação de Edital na forma preconizada neste decreto, em até 10 
(dez) dias após a realização das provas, cabendo pedido de revisão ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 24 
(vinte) e quatro horas após sua divulgação. 

Parágrafo quarto – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente submeterá o pedido de revisão e suas razões ao órgão do 
Ministério Público, antes de emitir sua decisão pelo acatamento ou não da (s) 
resposta (s) do pré-candidato, alterando ou mantendo a nota obtida. 

Parágrafo quinto – Finda a fase de que trata esse artigo, será publicada a 
listagem dos aprovados nessa fase, convocando-os para a realização das 
entrevistas de que trata o art. 4º, inciso V, letra “b” e parágrafo terceiro, desta 
Lei.  

Art. 12º - A entrevista será a última e definitiva fase pela qual passará o pré-
candidato antes da homologação da sua candidatura ao cargo de Conselheiro 
Tutelar do Município de Macarani, estado da Bahia. 

Parágrafo primeiro – O pré-candidato será entrevistado por psicólogo ou 
psicóloga designado ou designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, perante a Comissão Especial e perante os membros 
daquele Conselho, acerca de suas aptidões para tratar com crianças e 
adolescentes, durante o prazo máximo de 01 (uma) hora. 
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Parágrafo segundo – A sessão da entrevista será publica, com local e horário 
de seu início divulgados em Edital publicado na forma preconizada neste 
decreto. 

Parágrafo terceiro – As entrevistas poderão ser designadas para dias 
diferentes para cada pré-candidato, caso não seja possível realiza-las com 
todos os que se viram aprovados nas fases anteriores no mesmo dia. 

Parágrafo quarto – Será convidado a participar das sessões de entrevistas o 
representante ou a representante do Ministério Público na Comarca, afeto ou 
afeta ao Juízo da Infância e da Juventude. 

Parágrafo quinto – Quaisquer membros do Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente ou o representante ou a representante do Ministério Publico 
poderão fazer perguntas ao pré-candidato. 

Parágrafo sexto – Não serão permitidas perguntas dirigidas pelo público 
assistente ou por outro pré-candidato presente à sessão. 

Parágrafo sétimo – Ao final da entrevista, os membros da Comissão Especial e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente lançarão sua 
aprovação ou reprovação ao pré-candidato, fundamentando sua opinião acerca 
da eventual inaptidão do entrevistado, por escrito, podendo o representante ou 
a representante do Ministério Público também manifestar, da mesma forma, 
sua opinião. 

Parágrafo oitavo – Será considerado apto o pré-candidato entrevistado que 
obtiver a aprovação da maioria dos membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto. 

Parágrafo nono – Na eventualidade de membro do Conselho ser, também, 
membro da Comissão Especial, não se computará em dobro seu voto. 

Parágrafo décimo – As razões escritas desfavoráveis ao pré-candidato não 
serão objeto de divulgação pública, devendo, no entanto, serem reduzidas a 
termo, o qual poderá ser entregue ao pré-candidato reprovado, se este o 
desejar. 

Parágrafo décimo-primeiro – Da decisão conjunta do Conselho e da Comissão 
Especial acerca da aptidão ou não do pré-candidato para o cargo de 
Conselheiro Tutelar pretendido, não caberá qualquer recurso administrativo. 

Art. 13º - Findo o processo de pré-seleção dos candidatos disciplinado pelos 
artigos antecedentes, os pré-candidatos aprovados terão seus pedidos de 
registros deferidos pela Comissão Especial e será publicada a lista com os 
candidatos aptos a disputar uma das vagas no Conselho Tutelar do Município 
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de Macarani, estado da Bahia, a qual será divulgada na forma preconizada 
neste Decreto. 

Art. 14º -  O Edital que divulgar a lista dos candidatos, convocará o eleitorado 
para a realização das eleições, com designação da data e horário da votação. 

Art. 15º - A partir da data da publicação da lista dos candidatos e até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data do pleito, poderão os candidatos fazer 
suas propagandas eleitorais, obedecidos os ditames da Lei Federal nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997 – Lei Eleitoral – e resoluções ou instruções acerca 
de propaganda eleitoral em geral, expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado da Bahia e pelo Tribunal Superior Eleitoral, bem como pelo disposto 
neste decreto, no que não for incompatível com aquelas decisões. 

Art.16º - Não serão toleradas propagandas eleitorais ofensivas a candidatos, 
autoridades constituídas ou cidadãos em geral, sob pena de cassação do 
registro da candidatura. 

Art. 17º - As eleições se processarão por meio de votação secreta, sendo o 
voto colhido por meio de urna eletrônica ou tradicional, pelo sistema de 
cédulas, segundo o que for decidido pela Comissão Especial. 

Art. 18º - As urnas serão instaladas nos prédios públicos onde normalmente o 
são nas eleições comuns, obedecidas as respectivas sessões eleitorais.   

Parágrafo primeiro – A cada urna corresponderá uma sessão eleitoral. 

Parágrafo segundo – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente requisitará ao Prefeito Municipal servidores públicos não 
candidatos, para que componham as mesas coletoras de votos e as turmas 
apuradoras. 

Parágrafo terceiro – O número de turmas apuradoras será definido pela 
Comissão Especial, no ato convocatório das eleições. 

Parágrafo quarto – Cada candidato terá livre acesso a quaisquer das sessões 
eleitorais, assim como os fiscais por eles credenciados, sendo no máximo um 
fiscal por sessão. 

Parágrafo quinto – Caberá ao Ministério Público da Comarca e ao Juízo da 
Infância e da Juventude, se o desejarem, credenciar seus próprios fiscais às 
eleições. 

Parágrafo sexto – Além dos direitos e obrigações dos candidatos e fiscais 
preconizados neste decreto, estarão sujeitos aos ditames da legislação eleitoral 
comum em vigor. 
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Parágrafo nono – Os eleitores comprovarão sua condição, pela simples 
apresentação do seu título eleitoral à mesa coletora de votos da sua respectiva 
sessão eleitoral, ou pela apresentação de sua cédula de identidade, carteira de 
trabalho ou de motorista, desde que tenha fotografia que permita ao mesário 
conferir a identidade de seu portador. 

Parágrafo sexto -  A listagem dos eleitores do município e suas respectivas 
sessões eleitorais serão solicitadas ao Juízo Eleitoral da Comarca, até 10 (dez) 
dias antes da realização do pleito. 

Art. 19º - As eleições serão realizadas no intervalo das 8:00 horas, inclusive, 
às 17:00 hora, inclusive, do dia designado. 

Art. 20º - Terminada a votação, as urnas serão conduzidas imediatamente, em 
veículos oficiais ou cedidos por terceiros para esse fim, acompanhadas de, 
pelo menos, um dos mesários das respectivas sessões, para o local de 
apuração, que será definido no Edital de convocação das eleições. 

Parágrafo único – Com o término da votação e a entrega das urnas pelos 
mesários à Justiça Eleitoral para a apuração, findam-se os trabalhos e a 
participação da Comissão Especial, que ficará automaticamente dissolvida. 

Art. 21º - A apuração se dará imediatamente após a chegada das urnas ao 
local da apuração, salvo motivo de força maior, e será presidida pelo Juiz ou 
Juíza da Zona Eleitoral de Macarani, estado da Bahia, de todo o processo 
participando o representante ou a representante do Ministério Público na 
Comarca, afeta ao Juízo da Infância e da Juventude. 

Art. 22º - As eventuais impugnações e recursos serão dirigidos ao Juiz ou 
Juíza Eleitoral, à qual caberá as decisões, prosseguindo-se nos ulteriores 
termos ditados pela legislação eleitoral em vigor, até a proclamação dos 
eleitos. 

Art. 23º - Serão proclamados eleitos pelo Juiz ou Juíza Eleitoral, os 10 (dez) 
candidatos ou candidatas mais votados, sendo os 05 (cinco) primeiros 
diplomados Conselheiros Titulares e os demais, Conselheiros Suplentes. 

Parágrafo único – Aos Conselheiros Suplentes caberá substituir ou suceder 
aos titulares nas hipóteses legais. 

Art. 24º - Os eleitos serão diplomados em sessão solene a ser designada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nomeados por 
ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 25º - A posse dos nomeados será em sessão solene, presidida pelo Chefe 
do Executivo Municipal, perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 
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Art. 26º - Fica designado o dia 06 de outubro de 2019, para a realização das 
eleições do Conselho Tutelar de Macarani, estado da Bahia, iniciando-se o 
periodo de votação ás 8:00 horas com término as 17:00 horas, e posse dos 
eleitos para o dia 10 de janeiro de 2020, em sessão solene a se realizar no 
auditório do Plenário da Câmara Municipal de Macarani, estado da Bahia. 

Art. 27º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 

Macarani-BA, 4 de abril de 2019. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 

Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 1.159, de 04 de abril de 2019. 

 

“Nomeia Comissão Especial para processamento das 
eleições para o Conselho Tutelar do Município de 
Macarani, e da outras providencias.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam nomeados Cleides José Lisboa (Representante do Centro de Referência da Assistência 
Social), Cristóvam Joaques Souza Ferraz (Representante do Projeto Renascer- Transformando Vidas, 
Maria da Paixão dos Santos Lima Costa (Representante da Associação Assistencial Macarani), Crhistiana 
Fernandes de Sousa Nascimento (Representante da Secretaria de Saúde), Najara Lima Costa 
(Representante da ABAS- Associação Beneficente: Arca do Senhor)para comporem a Comissão Especial 
designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinada à efetivação dos 
trabalhos relativos ao processo de eleições para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de 
Macarani, estado da Bahia. 

Art. 2º. – A Comissão Especial de que trata este Decreto tomará todas as providências relativas ao 
processo das eleições, e encaminhará ao Chefe do Executivo, com a maior brevidade possível, todo o 
programa e cronograma para sua realização, sugerindo a data para a efetivação do pleito.  

Art. 3º - A Comissão Especial poderá se reunir nas salas da Secretaria Municipal de Administração, 
utilizando-se de todo o aparato disponível para seus serviços, inclusive funcionários, sempre que 
entender necessário. 

Art. 4º - Ficam designados os procuradores municipais Camila Ribeiro Fernandes Amparo, Fábio Galvão 
Jules e Vinícius Costa Silva para prestarem toda a assistência que se fizer necessária à Comissão 
Especial ora nomeada, a partir da data de publicação deste Decreto. 

 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 Macarani-BA, 04 de abril de 2019.  

 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 1.160, de 04 de abril de 2019. 

 
Exonera a srª. Darling Aparecida Lacerda Lima do 
cargo    de    vice-diretora   da   Escola   Municipal 
Dr.      Fernando      Sá      Miranda   e   dá    outras   
providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica exonerada do cargo de vice-diretora da Escola Municipal Dr. 
Fernando Sá Miranda, a srª. Darling Aparecida Lacerda Lima, para o qual foi nomeada 
através do Decreto nº 1.149, de 19 de fevereiro de 2019. 
  

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 04 de abril 
de 2019. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 1.161, de 04 de abril de 2019. 

 
Exonera o sr. Abraão Lacerda dos Santos do cargo    
de    Secretário Municipal de Desenvolvimento e   
dá    outras   providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais,  

DECRETA: 

 Art. 1º. Fica exonerado do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento, 
o Sr. Abraão Lacerda dos Santos, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 938, 
de 02 de janeiro de 2017. 
 
 Parágrafo único – Fica revogado o Decreto nº 1.113, de 10 de julho de 2018, 
além do decreto citado no caput. 
  

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 04 de abril 
de 2019. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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