
Nº 205, quarta-feira, 24 de outubro de 2018 169ISSN 1677-70693

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 05302018102400169

AVISO DE CANCELAMENTO

O CREFITO-4, torna público o cancelamento da ata de
registro de preços nº 06/2018, vinculada ao pregão eletrônico nº
08/2018, processo nº 36/2018, firmada com a empresa ECP Serviços
Gráficos Eirelli - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 22.341.288/0001-09,
com respaldo no art. 20, inciso I do Decreto nº 7892/2013 e na
cláusula 19.1.1 do edital do referido pregão eletrônico.

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 1ª REGIÃO

AVISO DE ELEIÇÃO
TRIÊNIO 2019/2022

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 1ª.
REGIÃO, na forma do Regulamento Eleitoral dos Conselhos Federal
e Regionais de Fonoaudiologia aprovado pela Resolução CFFa Nº
508/2017, convoca os fonoaudiólogos da jurisdição do Estado do Rio
de Janeiro a participarem da Eleição que se realizará nos dias 21 e 22
de fevereiro de 2019, para composição do Colegiado que assumirá a
gestão do Conselho no mandato de 01 de abril de 2019 a 01 de abril
de 2022. O voto é obrigatório, conforme determina o art. 8º. da Lei
6.965/81, sendo eleitores os fonoaudiólogos inscritos no CRFa-1ª.
Região, cuja inscrição não secundária tenha sido deferida até a data
de 21 de dezembro de 2018, os quais deverão estar em pleno gozo
dos direitos profissionais, bem como em situação financeira regular
perante o CRFa-1ª. Região, sob pena de não ser acolhido o voto. Será
aplicada multa ao fonoaudiólogo que: a) estiver em situação
financeira irregular perante o CRFa-1ª. Região após a data limite para
quitação dos débitos, qual seja, 11 de fevereiro de 2019; b) deixar de
votar, sem apresentar justificativa via internet ou via Correios ou se
esta tiver sido julgada improcedente; e c) deixar de votar por não ter
recebido a senha da votação, por estar com endereço desatualizado. O
fonoaudiólogo que deixar de votar deverá apresentar justificativa, por
escrito, ao CRFa -1ª. Região, até a data limite de 26 de março de
2019, devendo tal justificativa ser apresentada ao CRFa-1ª. Região
nos 30 (trinta) dias subsequentes a data de apuração dos votos,
devendo ser escrita, fundamentada e acompanhada de todos os
elementos comprobatórios que disponha o fonoaudiólogo para
comprovar a causa impeditiva do exercício do voto pela internet. As
eleições serão realizadas, eletronicamente, pela internet, mediante o
uso de senha individual, a ser previamente fornecida aos
fonoaudiólogos, por meio de correspondência pessoal com aviso de
recebimento (AR), enviada pela empresa de Correios para o endereço
cadastrado junto ao CRFa-1ª. Região, até 15 (quinze) dias antes da
data do início do período das eleições. A votação dar-se-á pela
internet, exclusivamente, com acesso possível de qualquer lugar do
Brasil ou do exterior, a partir da 00h01min (zero hora e um minuto)
do dia 21 de fevereiro de 2019 (quinta-feira) até às 18h (dezoito
horas) do dia 22 de fevereiro de 2019 (sexta-feira), considerando-se a
hora oficial de Brasília. Os eleitores poderão utilizar os terminais
eletrônicos disponibilizados na sede do CRFa-1ª. Região, situada na
Rua Álvaro Alvim, 21, 5º. andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, nos dias
21 de fevereiro de 2019 (quinta-feira) e 22 de fevereiro de 2019
(sexta-feira), das 09h às 17h. Os interessados em concorrer às
eleições para a composição do CRFa-1ª Região deverão formar
chapas e requerer o seu registro. Cada chapa será composta por 10
(dez) membros efetivos e 10 (dez) respectivos suplentes, sendo, no
mínimo, 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes, do
interior do estado do Rio de Janeiro. Os candidatos aos cargos
deverão satisfazer às condições de elegibilidade e não poderão
incorrer nas situações de inelegibilidade, conforme previsto nos arts.
4º. e 5º. do Regulamento Eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais
de Fonoaudiologia. As chapas interessadas em participar da eleição
deverão protocolar, pessoalmente, até o dia 23 de novembro de 2018,
na sede do CRFa 1ª. Região, de segunda à sexta-feira, das 09h às 17h,
os requerimentos de registro. O requerimento para o registro da
chapa, deve ser entregue em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
conforme disposição do art. 47, §2º., I, II e III, do Regulamento
Eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia.
Deverá conter: a) relação com nome e número de registro no
Conselho Regional de Fonoaudiologia de cada um dos candidatos a
membro efetivo e do respectivo suplente; b) descritivo da plataforma
eleitoral da chapa, em no máximo 03 (três) páginas; e c) documento
contendo a designação de um dos componentes da chapa, assinado
por este, como representante dos candidatos para todos os fins
relacionados ao processo eleitoral. Por ocasião do requerimento do
registro da chapa, os candidatos deverão anexar os seguintes
documentos elencados no art. 47, §3º., I, II, III, IV, V, do
Regulamento Eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de
Fonoaudiologia em originais ou cópia autenticada: a) carteira
profissional expedida pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia que
demonstre o efetivo registro da primeira inscrição, bem como, se for
o caso, das transferências de Região e baixas de registros; b) cédula
de identidade profissional revalidada que comprove sua inscrição no
Conselho Regional de Fonoaudiologia; c) certidão de quitação
eleitoral atualizada expedida pela Justiça Eleitoral; d) certidão
específica para fins eleitorais, expedida pelo Conselho Regional de
Fonoaudiologia, conforme Anexo I do Regulamento Eleitoral; e)
declaração emitida pelo candidato, contendo, seu domicílio
profissional, de que está em pleno gozo dos direitos civis na forma da
legislação civil brasileira, de que não incorre nas causas de
inelegibilidade descritas no art. 5º. do Regulamento Eleitoral e de que

está de acordo com a inclusão de seu nome como candidato na chapa,
conforme Anexo III do Regulamento Eleitoral. As demais disposições
sobre o processo eleitoral estão disciplinadas no Regulamento
Eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia, cuja
cópia se encontra à disposição na sede do CRFa-1ª. Região, situada
na Rua Álvaro Alvim, 21 / 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, bem
como no site www.crefono1.gov.br.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2018.
LUCIA PROVENZANO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 5ª REGIÃO

AVISO DE ELEIÇÃO

A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª
Região, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos da Resolução do CFFa nº 508, de 20 de outubro de 2017,
que dispõe sobre o Regulamento Eleitoral dos Conselhos Federal e
Regionais de Fonoaudiologia, que se encontra a disposição dos
interessados na sede da entidade e disponível no site do Conselho
Federal de Fonoaudiologia, CONVOCA OS FONOAUDIÓLOGOS
inscritos neste Conselho, a votarem na eleição de seus membros
para o triênio 2019/2022, observando os seguintes critérios. Os
candidatos interessados em concorrer aos cargos de conselheiros
efetivos e suplentes do Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª
Região, deverão formar suas chapas e requerer sua inscrição do dia
25/10/2018 até o dia 23/11/2018, observada a seguinte composição:
10 (dez) membros efetivos e 10 (dez) membros suplentes, sendo
que o Colegiado deve ser composto por 5 (cinco) membros
efetivos e 4 (quatro) membros suplentes do estado de Goiás; 1
(um) membro efetivo e 1(um) membro suplente do estado do Mato
Grosso; 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente do
estado do Mato Grosso do Sul;1 (um) membro suplemente do
estado de Tocantins e 3 (três ) membros efetivos e 3 (três)
suplente do Distrito Federal; Os candidatos devem satisfazer as
condições de elegibilidade previstas no art.4º. e não podem
incorrer nas situações de inelegibilidade previstas no art. 5º.
ambos, do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução do
CFFa nº. 508, de 20 de outubro de 2017. O requerimento para o
registro de chapa será elaborado em duas vias, assinadas pelo
representante desta, dirigidos à comissão eleitoral e protocolizados
pessoalmente na Secretaria do Conselho Regional de
Fonoaudiologia da 5ª. Região, contendo em cada via os
documentos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 47 da Resolução retro
mencionada, sob pena de indeferimento da mesma. O VOTO É
OBRIGATÓRIO e se dará, eletronicamente, pela Internet nos dias
21 e 22 de fevereiro de 2019, a partir da 00h01min (zero hora e
um minuto) do primeiro dia até às 18h (dezoito horas) do último
dia do período da eleição, mediante o uso de senha individual, a
ser previamente fornecida aos fonoaudiólogos via correio, com
aviso de recebimento (AR), ou por meio eletrônico, 15 (quinze)
dias antes da data do início do período das eleições, depois de
confirmada a condição de eleitor. Para que o fonoaudiólogo
participe do pleito como eleitor deverá ter a) inscrição definitiva
ou provisória no Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª Região
e estar em pleno gozo dos direitos profissionais; b) estar regular
com a situação financeira exigível perante o Conselho Regional de
Fonoaudiologia 5ª Região, sob pena de não ser acolhido o voto. O
eleitor que O prazo para quitação de débitos para participação no
processo eleitoral, 12 de novembro (caso haja necessidade, entre
em contato com o setor de atendimento e regularize sua situação).
O período das eleições pela internet será nos dias 22 e 23 de
novembro. Já a data limite para o profissional enviar justificativas
por não ter votado foi estendida para 24 de dezembro, a
consolidação do processo eleitoral, para 10 de dezembro e o envio
da cobrança das multas eleitorais, 24 de janeiro. O prazo para
quitação de débitos para participação no processo eleitoral, 12 de
novembro (caso haja necessidade, entre em contato com o setor de
atendimento e regularize sua situação). O período das eleições pela
internet será nos dias 22 e 23 de novembro. Já a data limite para
o profissional enviar justificativas por não ter votado foi estendida
para 24 de dezembro, a consolidação do processo eleitoral, para 10
de dezembro e o envio da cobrança das multas eleitorais, 24 de
janeiro. O prazo para quitação de débitos para participação no
processo eleitoral, 12 de novembro (caso haja necessidade, entre
em contato com o setor de atendimento e regularize sua situação).
O período das eleições pela internet será nos dias 22 e 23 de
novembro. Já a data limite para o profissional enviar justificativas
por não ter votado foi estendida para 24 de dezembro, a
consolidação do processo eleitoral, para 10 de dezembro e o envio
da cobrança das multas eleitorais, 24 de janeiro.deixar de votar,
deverá apresentar justificativa, nos termos do disposto do art. 45
da Resolução do CFFa nº. 508/2017, sob pena de multa, cujo valor
será o estabelecido em Resolução do Conselho Federal de
Fonoaudiologia. Tal justificativa deverá ser apresentada ao
Conselho Regional de fonoaudiologia nos 30 (trinta) dias
subsequentes à data de apuração dos votos, devendo, ser escrita,
fundamentada e acompanhada de todos os elementos
comprobatórios de que disponha o interessado, para comprovar a
causa impeditiva do exercício do voto pela internet.

Goiânia, 24 de outubro de 2018
CHRISTIANE CAMARGO TANIGUTE

Presidente do Conselho Regional
de Fonoaudiologia 5ª Região

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 7ª REGIÃO

AV I S O
ELEIÇÃO TRIÊNIO 2019/2022

A Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 7 ª
Região, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
Regulamento das Eleições do Conselho Federal de Fonoaudiologia e
dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, normatizado através da
Resolução do CFFa nº 508/2017, CONVOCA os profissionais
fonoaudiólogos da circunscrição do CRFa-7ª para a ELEIÇÃO do 6º
Colegiado, triênio 2019/2022, que se estenderá de 01/04/2019 a
01/04/2022. O voto é secreto, obrigatório e será disponibilizado
exclusivamente na forma eletrônica, pela Internet, mediante uso de
senha individual. Somente estará apto a votar o fonoaudiólogo com
inscrição definitiva ou provisória, em pleno gozo dos direitos
profissionais e com sua situação financeira junto ao CRFa 7 ª regular,
ou com os débitos parcelados, até o dia 11/02/2019, conforme as
Resoluções CFFa Nº 508/2017 e 525/2018.

REGISTRO DE CHAPAS: a data limite para inscrição é dia
23 de novembro de 2018. A COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS deverá
respeitar o art. 1o , inciso VII, da Resolução CFFa no 527/2018, com
10 (dez) membros efetivos e 10 (dez) membros suplentes, sendo, no
mínimo, 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes do interior
do estado do Rio Grande do Sul. Os candidatos deverão satisfazer as
condições de elegibilidade previstas no art. 4o e não incorrer nas
situações de inelegibilidade previstas no art. 5o do Regulamento das
Eleições. O requerimento para o registro de chapa respeitará os art.
47, 48 e 49 do Regulamento das Eleições e nele deverão constar os
seguintes DOCUMENTOS: relação dos candidatos, descritivo da
plataforma eleitoral da chapa, designação de um representante da
chapa, carteira profissional do CRFa 7a Região, cédula de identidade
profissional REVALIDADA, certidão de quitação eleitoral expedida
pela Justiça Eleitoral, Certidão para fins eleitorais expedida pelo
CRFa 7a Região, declaração de pleno gozo dos direitos civis do
candidato (conforme modelo no ANEXO III do Regulamento das
Eleições). Os demais prazos correrão de acordo com o seguinte
CRONOGRAMA:

PERÍODO DE ELEIÇÃO: dias 21 e 22 de fevereiro de
2019.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE
JUSTIFICATIVA PARA ABSTENÇÃO DE VOTO: 26 de março de
2019. A justificativa deverá ser fundamentada e acompanhada de
elementos comprobatórios das razões apresentadas.

CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL: 11 de
março de 2019.

ENVIO DA MULTA ELEITORAL: 27 DE MAIO DE
2019.

Em caso de abstenção não justificada ou votos não acolhidos
por inadimplência, será aplicada multa de 25% do valor da anuidade
vigente de Pessoa Física, conforme Resolução CFFa Nº 476 de 24 de
outubro de 2015.

O Regulamento das Eleições e as Resoluções estão à
disposição dos interessados na sede do CRFa 7ª Região, sito à Rua
Dr. Voltaire Pires, 200 - Santo Antônio - Porto Alegre - CEP 90640-
160 ou no site do CFFa www.fonoaudiologia.org.br .

Porto Alegre, 20 de outubro de 2018.
LUCIANA KAEL DE SÁ

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 8ª REGIÃO

AVISO DE ELEIÇÃO

TRIÊNIO 2019/2022
O Conselho Regional de Fonoaudiologia 8ª Região,

Atendendo Ao Regulamento das Eleições Para os Conselhos
Regionais de Fonoaudiologia Constante da Resolução Cffa N.º
508/2017, Por Intermédio de Seu Presidente, No Exercício de Suas
Atribuições, Na Forma do Artigo 37, Convoca os Fonoaudiólogos Na
Jurisdição dos Estados do Ce, Rn, Pi, Ma, A Participarem e Votarem
Na Eleição Direta do Crfa 8ªr, Para O Triênio 2019-2022. do Período
das Eleições: As Eleições Ocorrerão Exclusivamente Nos Dias 21 e
22 de Fevereiro de 2019, A Partir da 00h01min (Zero Hora e Um
Minuto) do Primeiro Dia (21/02/2019), Até às 18h (Dezoito Horas)
do Último Dia (22/02/2019), Considerando O Horário Oficial de
Brasília/Df; da Composição das Chapas: As Chapas Candidatas
Deverão Ser Composta Por 20 (Vinte) Fonoaudiólogos Inscritos Na 8ª
Região, Sendo 10 (Dez) Membros Efetivos e 10 (Dez) Membros
Suplentes, Sendo Que O Colegiado Deve Ser Composto Por 04
(Quatro) Membros Efetivos e 04 (Quatro) Membros Suplentes, do
Estado do Ceará; 2 (Dois) Membros Efetivos e 2 (Dois) Membros
Suplentes do Estado do Maranhão; 2 (Dois) Membros Efetivos e 2
(Dois) Membros Suplentes do Estado da Piauí, 02 (Dois) Membros
Efetivos e 02 (Dois) Membros Suplentes do Estado do Rio Grande do
Norte; do Período do Mandato: O Período do Mandato Será de 1º de
Abril de 2019 à 1º de Abril de 2022; do Registro das Chapas:
Somente Poderão Compor Chapas Para Participar do Processo
Eleitoral os Candidatos Que Satisfizerem Condições de Elegibilidade
Prevista No Artigo 4º da Resolução Cffa nº 508/2017 (Regulamento
Eleitoral), e Que Não Incorrerem Nas Situações de Inelegibilidade
Previstas No Artigo 5º do Mesmo Regulamento, Antes Citado; do
Período de Registro de Chapa: O Período de Protocolização de
Requerimentos de Registro de Chapas Ocorrerá A Partir das 08h do
Dia 24/10/2018 e Encerrará às 17h do Dia 23/11/2018, Considerando
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