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Prefeitura Municipal de Viçosa
A EDITAIS E AVISOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA – AL
Torna público que no dia 20 de novembro de 2019, às 10:00Hs, na Garagem da 
Prefeitura , realizará  o  leilão Público  que tem por finalidade obter proposta 
para a venda de VEÍCULOS de propriedade desta  municipalidade considerados 
inservíveis, DAS CONDIÇÕES– Os bens serão adjudicados a quem ofertar o 
maior lance, igual ou superior ao preço mínimo de avaliação, constante no edital 
001/2019 e será  realizado através do Leiloeiro Oficial Osman Sobral e Silva, 
matriculado na JUCEAL 006. Das Condições o leilão está amparado pela Lei 
Federal 8.666/93. Informações: Prefeitura /CPL e Leiloeiro: (82) 3223-5212 sitio 
www.leiloesfreire.com.br
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Prefeitura Municipal de Inhapi
A EDITAIS E AVISOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHAPI
PORTARIA N. º 341 /2019

O Prefeito do Município de Inhapi, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a aprovação no Concurso Público para provimento de cargos efetivos do 
Município de Inhapi, regido pelo Edital nº 01/2015, de 17 de agosto de 2015, 
homologado por meio do DOE em 18/02/2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a aprovada no Concurso Público, regido pelo Edital n° 01/2015, 
abaixo relacionado:
Fiscal De Tributos – 40h
Rachel Gomes Firmo Soares
Art.  2° - A partir desta publicação o nomeado tem o prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos e improrrogáveis para se apresentar e preencher os requisitos necessários 
para tomar posse do cargo público.
Art.  3° - O nomeado deve acessar o site: http://www.inhapi.al.gov.br para obter 
orientações acerca da entrega de documentos pessoais e exames necessários para 
posse.
Art.  4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência e cumpra-se.

Inhapi – AL, 01 de outubro de 2019.
José Cícero Vieira

Prefeito do Município de Inhapi
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 EDITAIS E AVISOS  
A EDITAIS E AVISOS

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL     
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 

CODEVASF
5ª Superintendência Regional

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
CODEVASF, situada a Avenida Castro Alves s/n, Santa Luzia, Penedo, Alagoas, 
com ramo de atividade em desenvolvimento regional, torna público que requereu do 
Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA, Autorização Ambiental 
para as obras de pavimentação em paralelepípedo em logradouros localizados nos 
municípios de Estrela de Alagoas, Taquarana, São Sebastião, Penedo, Porto Real 
do Colégio, Flexeiras, Coité do Nóia, Colônia Leopoldina e Piranhas no estado de 
Alagoas.

   

A CONSTRUTORA GUSTAVO HALBREICH LTA, inscrito no CNPJ sob o 
n° 46.357.018/0001-46, Av. Brigadeiro Farias Lima, n°1931, 13°andar, Jardim 
Paulistano, São Paulo – SP torna público que requereu ao IMA/A a prorrogação de 
sua Licença de Instalação para um Loteamento denominado Residencial Coqueiral, 
Localizado no Povoado Poxim, município de Coruripe – AL.

   

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 16ª REGIÃO/AL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/Alagoas, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento nas disposições 
contidas no Código Eleitoral em vigor, instituído pela Resolução CFESS Nº 919, 
de 23 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 207, de 24 de 

outubro de 2019, na Seção 1, páginas 94/97, RESOLVE expedir o presente Edital 
de Convocação, em cumprimento às normas regimentais, com o objetivo de tornar 
público a abertura do Processo Eleitoral para preenchimento de cargos efetivos e 
suplentes para o Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/Alagoas, sendo 
9 membros efetivos (Presidente, Vice-Presidente, 1° e 2° Secretários, 1° e 2° 
Tesoureiros, 3 membros do Conselho Fiscal) e 9 membros suplentes; para cumprir 
o mandato do triênio 2020/2023, que se iniciará com a posse da gestão eleita em 15 
ou 16 ou 17 de maio de 2020  e se expirará em 15 de maio de 2023. Fica aberto o 
prazo para inscrição de chapas que desejem concorrer, no período correspondente a 
25 de novembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020. As chapas deverão apresentar seu 
pedido de inscrição, no período acima consignado, na sede do Conselho Regional 
de Serviço Social 16ª Região/Alagoas, localizada na Rua Sete de Setembro, 184, 
Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-700, telefones (82) 3221-5305, (82)3336-8709. 
Para inscrição, as chapas deverão cumprir os requisitos previstos pelo Código 
Eleitoral em vigor. Os interessados poderão retirar as instruções no CRESS/AL. 
A votação para eleição das chapas concorrentes para o CFESS e para o CRESS/
AL será realizada em três dias (dias 10, 11 e 12 de março de 2020) e a posse da 
chapa eleita será realizada no dia 15 ou 16 ou 17 de maio de 2020. O CRESS/
Alagoas estará aberto nos dias úteis, de segunda-feira a quinta-feira, no horário 
de 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas) e às sextas-feiras, no horário de 09h 
(nove horas) às 13h (treze horas) para o recebimento dos pedidos de inscrição de 
chapas concorrentes e para a prática dos demais atos concernentes ao processo 
eleitoral. Os Conselheiros da atual Direção do CRESS/AL que desejarem concorrer 
a um segundo mandato deverão requerer afastamento dos respectivos cargos, da 
data da inscrição da chapa até a homologação do resultado da eleição. Somente 
serão registradas as chapas que, além de atenderem as exigências do Código 
Eleitoral vigente, estiverem completas. Calendário Eleitoral do Conjunto CFESS/
CRESS: Processo Eleitoral - Gestões 2020/2023: 25 de outubro de 2019 – § 2º do 
art. 35: Publicação do Edital; 25 de novembro de 2019 – art. 37: 11 de dezembro de 
2019 – art. 7º: Prazo para os CRESS remeterem ao CFESS os nomes dos membros 
integrantes das Comissões Regionais Eleitorais; 13 de janeiro de 2020 – art. 24: 
Término da inscrição de chapas e para desincompatibilização; 13 de janeiro de 
2020 – art. 18: Prazo para os CRESS divulgarem a primeira listagem com o número 
de inscrição dos profissionais aptos a votar; 14 a 16 de janeiro de 2020 – art. 38: 
Prazo para deferimento dos pedidos de registro de chapas ou para determinação 
do cumprimento de diligências, admitindo-se, no mesmo prazo, apresentação de 
impugnação quanto ao registro de chapa; 17 a 21 de janeiro de 2020 – § 2º do 
art. 38: Prazo para cumprimento de diligências pelas chapas e/ou apresentação 
de contrarrazões pelo impugnado; 22 a 24 de janeiro de 2020 – § 3º art. 38: 
Julgamento dos pedidos de impugnação pela Comissão Regional e dos pedidos 
de registro que foram objeto de determinação de diligência; 27 a 29 de janeiro 
de 2020 – § 4º art. 38: Cientificação dos resultados dos registros de chapas; 30 
de janeiro a 03 de fevereiro de 2020 – § 5º art. 38: Prazo para apresentação de 
recurso a Comissão Nacional Eleitoral; 04 a 06 de fevereiro de 2020 – § 6º art. 
38: Prazo para apreciação dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral; 07 de 
fevereiro de 2020 – § 7º do art. 38: Cientificação da decisão da Comissão Nacional 
Eleitoral aos interessados; 10 de fevereiro de 2020 – art. 18: Prazo para os CRESS 
divulgarem a segunda listagem com o número de inscrição dos profissionais aptos 
a votar; 28 de fevereiro de 2020 – § 1º do art. 45: Prazo final para os profissionais 
regularizarem sua situação perante o CRESS e se tornarem aptos a votar; 03 de 
março de 2020 – art. 18 - Prazo para os CRESS divulgarem a última listagem com 
o número de inscrição dos profissionais aptos a votar; 05 e 06 de março de 2020 
– art. 45: Prazo final para fornecimento por e-mail, pela empresa operadora, dos 
dados de usuário e senha para os aptos a votar; 10, 11 e 12 de março de 2020 – art. 
33: Eleições; 13 de março de 2020 – art. 46: Anúncio do resultado da votação após 
contabilização eletrônica dos votos; 16 a 18 de março de 2020 – art. 48: Prazo para 
apresentação de recurso quanto ao processo eleitoral; 19 de março de 2020 – § 
1º do art. 24: Retorno dos Conselheiros desincompatibilizados, caso não tenham 
sido apresentados recursos; 19 a 23 de março de 2020 – arts. 49 a 51: Instrução 
do recurso pela Comissão Regional Eleitoral; 24 a 26 de março de 2020 – art. 52: 
Apresentação das alegações finais; 27 a 31 de março de 2020 – art. 53: Prazo para 
decisão da Comissão Regional Eleitoral; 01 a 03 de abril de 2020 – art. 48: Prazo 
para interposição de recurso à Comissão Nacional Eleitoral; 06 a 08 de abril de 
2020: Análise dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral e para apresentação 
dos resultados finais da eleição; 09 de abril de 2020 – § 2º do art. 24: Retorno dos 
Conselheiros desincompatibilizados, nos casos em que tenham sido apresentados 
recursos; 15 de abril de 2020 – Inciso VII do art. 12: Prazo para apresentação dos 
relatórios finais pelas Comissões Eleitorais; 16 a 19 de abril de 2020 – art. 58: 
Período para homologação dos resultados pelo CFESS; 15 ou 16 ou 17 de maio de 
2020 – art. 62: Posse da Gestão  Eleita. 

Maceió/AL, 04 de novembro de 2019.

MARCIÂNGELA GONÇALVES LIMA
CONSELHEIRA PRESIDENTE CRESS 16ª REGIÃO/AL


