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coligação inclusive o Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias após a publicação, impugnar a prestação de contas apresentada, bem 
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou 
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e candidatos estejam sujeitos . E para que não se alegue a ignorância, mandou o MM 
Juiz Eleitoral publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas e no lugar de costume do Cartório Eleitoral.

 Dado e passado nesta cidade de Mata Grande/Alagoas, aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2019. Eu, Maria Daniela Oliveira, 
Chefe de Cartório, preparei e assinei o presente edital .

 

Maria Daniela Oliveira Chefe de Cartório
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Edital ZE Nº 17 - TRE-AL/27ª ZE

 

Prazo: 3 dias Base Legal: Art. 73 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.

 

De ordem do MM. Juiz Eleitoral da 27ª ZE, compreendendo os Municípios de Mata Grande e Canapi no uso de suas atribuições,

 TORNO PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi protocolado neste cartório eleitoral e 
autuada a documentação de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2016, para fins de REGULARIZAÇÃO de situação de CONTAS 
JULGADAS NÃO PRESTADAS, pelo candidato a prefeito VALMIR ALVES DA SILVA do município de Canapi abaixo relacionado, estando 
disponível para verificação na sede do Cartório Eleitoral desta 27ª Zona Eleitoral.

 

Faz saber ainda que, nos termos do art.51 da Resolução TSE nº 23.463/2015, caberá a qualquer outro Partido Político, candidato ou 
coligação inclusive o Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias após a publicação, impugnar a prestação de contas apresentada, bem 
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou 
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e candidatos estejam sujeitos . E para que não se alegue a ignorância, mandou o MM 
Juiz Eleitoral publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas e no lugar de costume do Cartório Eleitoral.


