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Leis

L E I Nº 2.034 DE 11 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.900,00 (cento e dez mil e novecentos reais), para suplementar a seguinte
dotação do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO 		
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Atividade: 08.243.0205.2.063– Projetos cm recursos do FMDCA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 361.......................................................................................................... R$ 110.900,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 110.900,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos, em idêntico valor,
provenientes do superávit financeiro decorrente de valor doado pelo Instituto Votorantim para
execução de projeto de apoio infantil.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de abril de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/04/2019
L E I Nº 2.035, DE 11 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), suplementar a seguinte dotação do
orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.020 – Recapeamento de vias públicas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 125............................................................................................................. R$ 700.000,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.022 – Pavimentação da estrada rural intermunicipal – Itararé
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 127........................................................................................................... R$ 50.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.024 – Pavimentação de ruas do Bairro Areia Branca
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 128.............................................................................................................. R$ 50.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.026 – Pavimentação de ruas nos bairros da região norte
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 129...............................................................................................................R$ 25.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.032 – Implantação do parque municipal da Granja Modelo
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 130.................................................................................................... R$ 5.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.034 – Implantação de infra estrutura para zona industrial
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 131...................................................................................................... R$ 50.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 04.122.0102.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 142............................................................................................................. R$ 50.000,00
Projeto: 04.122.0102.1.046 – Aquisição de veículos para a frota municipal
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha nº 143.............................................................................................................. R$ 100.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 18.541.0203.2.019 – Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha nº 160.............................................................................................................. R$ 30.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 27.812.0203.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 237.............................................................................................................. R$ 100.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE
Projeto: 10.305.0204.1.084 – Implantação da sede do Centro de Controle da Zoonose
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 296.............................................................................................................. R$ 200.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto: 08.244.0205.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 348.............................................................................................................. R$ 40.000,00
TOTAL...................................................................................................................... R$ 700.000,00
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de abril de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI- Prefeito Municipal
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrada e Publicado na Prefeitura em 11/04/2019

Decretos
D E C R E T O Nº 1.972 DE 28 DE MARÇO DE 2019.
DISPÕE SOBRE
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 2.024, DE 14/12/2018, ARTIGO 4°, INCISO I E § 2°
O Prefeito do Município de Alumínio, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, D E C R E T A :
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
112.000,00 (cento e doze mil reais), suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.123.0102.2.008 – Despesas Gerais
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ficha 94................................................................................................................... R$ 70.000,00
02.00.00 - PREFEITURAMUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 04.122.0102.2.019 – Manutenção da unidade
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha nº 139............................................................................................................. R$ 42.000,00
TOTAL...................................................................................................................... R$ 112.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução
das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.06.03 - ENCARGOS ESPECIAIS
Operação Especial: 28.846.0001.0.010 – Sentenças judiciais - TJ
Elemento de Despesa – 4.4.90.91.00 – Sentenças judiciais
Ficha nº 114................................................................................................................R$ 35.000,00
Operação Especial: 28.846.0001.0.020 – Requisitório de pequeno valor
Elemento de Despesa – 3.1.90.91.00 – Sentenças judiciais
Ficha nº 109............................................................................................................. R$ 35.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 04.122.0102.1.046 – Aquisição de veículos para a frota municipal
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha nº 143...................................................................................................... R$ 42.000,00
TOTAL.............................................................................................................. R$ 112.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Alumínio, 15 de Abril de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 28 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 28/03/2019
D E C R E T O Nº 1.973 DE 11 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO
PELA LEI Nº 2.034/2019
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, DECRETA :
Art.1º Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
110.900,00 (cento e dez mil e novecentos reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO 		
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.02- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Atividade: 08.243.0205.2.063– Projetos cm recursos do FMDCA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ficha nº 361.......................................................................................................... R$ 110.900,00
TOTAL ....................................................................................................R$ 110.900,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos, em idêntico valor, provenientes do superávit financeiro decorrente de valor doado pelo Instituto Votorantim para execução
de projeto de apoio infantil.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de abril de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/04/2019
D E C R E T O Nº 1.974, DE 11 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO
PELA LEI Nº 2.035/2019.
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais), suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.020 – Recapeamento de vias públicas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 125.............................................................................................................. R$ 700.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução
das seguintes dotações do Orçamento vigente:
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 15.451.0206.1.022 – Pavimentação da estrada rural intermunicipal – Itararé
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 127............................................................................................................ R$ 50.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.024 – Pavimentação de ruas do Bairro Areia Branca
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 128.............................................................................................................. R$ 50.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.026 – Pavimentação de ruas nos bairros da região norte
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 129......................................................................................................
R$ 25.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.032 – Implantação do parque municipal da Granja Modelo
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 130............................................................................................................ R$ 5.000,00
Projeto: 15.451.0206.1.034 – Implantação de infra estrutura para zona industrial
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 131...............................................................................................................R$ 50.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 04.122.0102.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 142.............................................................................................................. R$ 50.000,00
Projeto: 04.122.0102.1.046 – Aquisição de veículos para a frota municipal
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Ficha nº 143............................................................................................................... R$ 100.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Atividade: 18.541.0203.2.019 – Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha nº 160...................................................................................................... R$ 30.000,00
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02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Projeto: 27.812.0203.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 237.............................................................................................................. R$ 100.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE
Projeto: 10.305.0204.1.084 – Implantação da sede do Centro de Controle da Zoonose
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 296............................................................................................................... R$ 200.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto: 08.244.0205.1.002 – Ampliação ou reforma de unidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Ficha nº 348.............................................................................................................. R$ 40.000,00
TOTAL...............................................................................................................
R$ 700.000,00
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
REFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de abril de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/04/2019

Editais
EDITAL Nº 09/2019
A Comissão Especial, constituída pela Portaria 001/2019, incumbida de avaliar os requisitos dos
inscritos que pleiteiam concessão de Bolsas de Estudos pela Prefeitura Municipal de Alumínio,
CONSIDERANDO o artigo 2º, do Decreto nº 1.878/2018 que regulamenta o Procedimento de
Seleção e Habilitação dos inscritos que pleiteiam a participação no Processo de Concessão de
Bolsa de Estudos, CONSIDERANDO o Título II, Inciso VI do Edital de Seleção 003/2019 “VI – a
seleção dos candidatos habilitados far-se-á, mediante sorteio, em data, local e horas pré-fixados,
a ser publicada no quadro de avisos do Paço Municipal e no site da Prefeitura no endereço www.
aluminio.sp.gov.br, observado o prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem o sorteio;
TORNA PÚBLICA a relação dos inscritos HABILITADOS e CONVOCA a todos para participarem
do SORTEIO para CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS na data, horário e local abaixo
descrito:

E:
TORNA PÚBLICA a relação dos inscritos NÃO HABILITADOS, por não atender o fundamento
no Título III – Inciso VIII, item “b” do Edital Bolsas de Estudos 003/2019 de 7 de janeiro de 2019.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS NÃO HABILITADOS

A partir desta publicação, prazo de 3 dias para interposição de recursos conf. Título III – Inciso X
do Edital 003/2019 de 07.01.2019.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 04 de abril de 2019.
COMISSÃO ESPECIAL
Roseli de Oliveira Freitas Rivera - Presidente
Marilene de Oliveira Pinho Pires - Membro
Márcio Wander Hongo Yamane - Membro
Vilma Elias Gois Nunes de Oliveira - Membro
Maísa Almeida de Lima Cavalcante - Membro
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020.

Alumínio, 15 de Abril de 2019
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Audiência Pública

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Finanças convida a população em geral, as sociedades de
bairros, demais organizações não governamentais, clube de serviços, entidades
religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população, para participar da Audiência Pública, no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de
Alumínio, situado a Avenida Eng. Antonio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia. Atendendo ao paragrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000,
assegurando a transparência da Gestão Fiscal, no dia 29 de abril (segunda-feira)
às 10h00min para apresentação de proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2020.
Alumínio, 12 de abril de 2019.
JURACY LOPES CÂMARA - Diretor do Departamento Municipal de Finanças

COMUNICADO
A DEFESA CIVIL E A COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO ESTARÃO
REALIZANDO A SUPRESSÃO DE ALGUMAS ÁRVORES QUE ESTÃO EM
RISCO DE QUEDA NA ESTRADA JASIEL DO PRADO FERREIRA, PRÓXIMO AO PONTILHÃO DA VILA FEPASA, NOS DIAS 17 E 18/04/2019 DAS
08H00 AS 17H00.
SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

Portarias
PORTARIA Nº 023/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, Considerando o Artigo 12 da Lei nº 03/1993. RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Sr. ROSEMEDES OLIVEIRA DA SILVA, portador da CTPS nº 62467
serie 00096, RG nº 23.011.824-0 – SSP/SP, CPF nº 149.818.858-30, ocupante do emprego
permanente de Agente de Segurança Patrimonial, a ocupar o emprego em Comissão de
Diretor de Divisão de Trânsito, lotação DpMSU, nos termos da Lei nº 03/93, Artigo 12 e Lei
nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, sem carga horária, cessando efeitos da portaria nº 053,
de 05/04/2018.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações
próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 26/02/2019
PORTARIA Nº 26/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 564, de 28/02/2019,
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a partir de 01/03/2019 a servidora pública
Sra. ANEIDE NUNES OLIVEIRA FERNADES, portadora da CTPS nº 62871 - Serie 535/SP,
da RG nº 14.856.282-6 e do CPF nº 035.065.238-48, do emprego celetista permanente de
Professor de Ensino Básico I, lotação DPME, carga horária semanal 24 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente
de Professor de Ensino Básico I, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º
03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de fevereiro de 2019.
ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 28/02/2019
PORTARIA Nº 027/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir de 01/03/2019, os servidores abaixo relacionados:
- Sr. AUGUSTO CANTO DE CAMPOS, portador CTPS nº 97286 série 260/SP, RG nº
29.069.919-8, CPF nº 306.160.898-21, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete
I, lotação DPMA, sem carga horária, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009.
- Sra. WALDERES MARTINS VIEIRA portadora CTPS nº 63898 série 180/SP, RG nº
22.464.150-5 CPF nº 250.919.208-62, do emprego em Comissão de Assessor de Gabinete
I, lotação DPME, sem carga horária, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 28 de fevereiro de 2019.
ANTONIO PIASSENTNI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES -Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 28/02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de fevereiro de 2019.

PORTARIA Nº 028/2019

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, Considerando o art. 12, da Lei nº 03/1993; R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR que a servidora Sra. MARIANA LUIZA DA SILVA, portadora da CTPS
nº 36170 série 278/SP, RG nº 33.276.202-6 e do CPF nº 316.825.728-11, ocupante do emprego permanente de Professor de Ensino Fundamental I passe a ocupar o emprego em
Comissão de Diretor de Escola de Ensino Fundamental, lotação DPME, carga horária 40
horas semanais.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Cumpra-se.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/02/2019.
PORTARIA Nº. 25/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO, os termos do artigo 1º, alínea f, § 1º e 2º da Lei nº
1556/2011; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, as servidoras abaixo relacionadas, para responder por emprego permanente conforme:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES -Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 06/03/2019
PORTARIA Nº 29/2019

Art.2º As substitutas farão jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de fevereiro de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Sra. ANGELA MARIA DE FREITAS SANTOS, portadora da CTPS nº
39135 serie 319/SP, RG nº 34.595.214-5, CPF nº 352.846.518-20, nos termos da Lei nº
1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Chefe de Seção
de Medicina do Trabalho, lotação DPMS, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de março de 2019.

ANTONIO PIASSENTiNI - Prefeito Municipal

ANTONIO PIASSENTiNI - Prefeito Municipal

ARLINDO SALES - Diretor do Depto Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 13/03/2019

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/03/2019
PORTARIA Nº 30/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. LUIS FÁBIO DE ANDRADE LOPES, portador da CTPS nº 19526
serie 0260/SP, RG nº 22.457.661-6, CPF nº 184.578.478-21, nos termos da Lei nº 1.266, de
03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Assessor de Gabinete III,
lotação DPMA, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTiNI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/03/2019
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PORTARIA Nº 34/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, para ocuparem emprego em comissão, nos termos da Lei nº 1.266, de
03/12/2009, Anexo II, os abaixo relacionados:
Sra. ANA CRISTINA DA SILVA ROSA, portadora CTPS nº 40279 série 048/PR, RG nº
38.690.384-0 CPF nº 019.175.309-27, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II,
para exercer o emprego em Comissão de Chefe de Seção de Folha de Pagamento, lotação
DPMA, sem carga horária, a partir de 14/03/2019.
Sr. RAFAEL VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, portador CTPS nº 005542 série 0439/SP, RG nº
52.241.103-4 CPF nº 403.922.158-37, nos termos da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II,
para exercer o emprego em Comissão de Chefe de Seção de Apoio Administrativo, lotação
DPMAS, sem carga horária, a partir de 15/03/2019.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de março de 2019.

PORTARIA Nº 31/2019

ANTONIO PIASSENTiNI - Prefeito Municipal

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. IGOR DE SOUZA MARTINS, portador da CTPS nº 090512 serie
0415/SP, RG nº 41.424.887-9, CPF nº 438.145.728-58, nos termos da Lei nº 1.266, de
03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Chefe de Seção de Zeladoria, lotação DPMA, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 14/03/2019
PORTARIA Nº 035/2019

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 06/03/2019

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 001/2016,
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR a contratação do Sr. MOACIR DE JESUS GODINHO, portador da
CTPS nº 39345 serie 602/SP, RG nº 10.854.708-5 e CPF nº 021.202.748-43, classificado
em 7º lugar, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, para exercer o emprego celetista permanente de Inspetor de Aluno, lotação
DPME, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PORTARIA Nº 032/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de março de 2019.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO o Concurso Público nº 01/2016, Edital nº 001/2016,
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR a contratação da Sra. ANDREIA DA SILVA NOGUEIRA, portadora da
CTPS nº 28639 serie 00260/SP, RG nº 34.471.024-5 e CPF nº 314.535.798-00, classificada
em 7º lugar, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, para exercer o emprego celetista permanente de Auxiliar de Serviço Educacional I, lotação DPME, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTiNI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 11/03/2019.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 19/03/2019.
PORTARIA Nº 36/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, por motivo de falecimento, a partir de 21/03/2019 o
servidor público Sr. VICENTE ANTONIO ELEUTÉRIO, portador da CTPS nº 83500 - Serie
037/SP, da RG nº 18.780.855 e do CPF nº 099.222.608-24, do emprego celetista permanente de Secretário de Escola, lotação DPME, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente
de Secretário de Escola, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 21 de março de 2019.

PORTARIA Nº 33/2019

ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 764, de 13/03/2019,
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a partir de 13/03/2019 o servidor público Sr. MARCELO BERNARDI, portador da CTPS nº 35319 - Serie 528/SP, da RG nº
10.138.741 e do CPF nº 390.435.888-49, do emprego celetista permanente de Clinico, lotação DPMS, carga horária semanal 20 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Clinico, com lotação no DPMS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 21/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de março de 2019.

PORTARIA Nº 37/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que
lhe são conferidas, CONSIDERANDO o constante no Processo nº 898, de 22/03/2019.
RESOLVE:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, a partir de 25/03/2019 a servidora
pública Sra. LUCINEI NEVES SANTANA DAMACENA, portadora da C.T.P.S. nº. 90640
série, 00220, R.G. nº 25.061.914-3 - SSP/SP, C.P.F. nº. 261.726.348-79, do emprego
celetista permanente de Professor Substituto I, lotação DPME, carga horária semanal
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Art. 3º
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30 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista permanente de Professor Substituto I, com lotação no DPME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 25/03/2019
PORTARIA Nº 038 DE 25 DE MARÇO DE 2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, R E S O L V E:
Art. 1º - AUTORIZAR a prorrogação por mais 40 dias, para a Comissão Especial, incumbida de avaliar os quesitos à concessão de Bolsas de Estudos apresentarem o relatório final
dos serviços realizados.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 25 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 25/03/2019.
PORTARIA Nº 039/2019
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais
que lhe são conferidas, R E S O L V E:			
Art. 1º NOMEAR, a partir de 01/04/2019, o Sr. MARCUS VINÍCIUS AFONSO BARBOSA,
portador do CTPS nº 67724 serie 19, RG nº 3.103.855, CPF nº 598.468.791-72, nos termos
da Lei nº 1.266, de 03/12/2009, Anexo II, para exercer o emprego em Comissão de Diretor
do Departamento Municipal de Meio Ambiente, lotação DPMMA, sem carga horária.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dotações
próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 22, de 01 de
fevereiro de 2018.
Art. 4º Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 29 de março de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI -Prefeito Municipal
ARLINDO SALES - Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/03/2019.

RESOLUÇÃO C.M.D.C.A.
RESOLUÇÃO Nº 05/2019
Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção de votos, as garantias eleitorais,
a totalização, a divulgação e as normas e Procedimentos para Mesários e Juntas
Apuradoras para o Processo de Eleição dos membros do Conselho Tutelar no Município
de Alumínio.
Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº. 123, de 28 de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780
de 12 de Maio de 2015. RESOLVE:
Capítulo I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Serão realizadas eleições para os membros do Conselho Tutelar do Município de Alumínio, em 06 de outubro de 2019, por sufrágio universal e voto direto, secreto e
facultativo.
Art. 2º. Nas eleições serão utilizadas urnas de lona fornecidas pelo Tribunal Regional
Eleitoral, as cédulas aprovadas e confeccionadas segundo as orientações e deliberações do CMDHCA, bem como os demais recursos, humanos e materiais necessários para
o bom andamento do pleito.
Parágrafo único. As urnas e demais recursos previstos no caput deste artigo serão instalados, exclusivamente em equipamentos previamente designados pela Comissão Especial
designada pelo CMDHCA.
Art. 3º. Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos regularmente como eleitores do Município de Alumínio.
Art. 4°. Em hipótese alguma o eleitor poderá votar fora da regional a que pertence,
devendo votar em um dos candidatos habilitados no Processo de Escolha.
Art. 5º. O eleitor votará uma única vez em 01 (um) candidato habilitado no Processo
de Escolha.
§ 1º. Terão preferência para votar os candidatos, os componentes da Mesa Receptora,
os Promotores Eleitorais, os Policiais Militares em serviço, os eleitores maiores de 60
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(sessenta) anos, os enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e
as mulheres grávidas e lactantes.
§ 2º. São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor:
I- carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
II- certificado de reservista;
III- carteira de trabalho;
IV- carteira nacional de habilitação.
§ 3º. Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de identidade
do eleitor no momento da votação.
§ 4º. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento
que possa comprometer o sigilo do voto, devendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver votando (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único).
§ 5º. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, os
quais serão submetidos à decisão do Presidente da Mesa Receptora, não sendo os componentes da Mesa obrigados a fornecê-los.
§ 6º. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por
pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente à Comissão
Especial.
§ 7º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o eleitor
com deficiência seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará o ingresso
dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, escrever o nome
e/ou apelido ou o número do candidato.
§ 8º. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência não poderá ser o candidato, seu fiscal
ou ter participado da campanha do candidato.
§ 9º. A assistência de outra pessoa ao eleitor com deficiência deverá ser consignada em
ata.
Art. 6º. Os locais designados para votação e apuração dos votos serão publicados no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Alumínio, do CMDHCA e em editais afixados em locais
públicos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do pleito.
Art. 7º. As urnas de lona que serão utilizadas para votação serão devidamente fechadas
e lacradas, no dia 06 de outubro de 2019, antes do início da votação, no local da votação,
sendo convidados todos os interessados e pessoalmente notificado o representante do
Ministério Público.
§ 1º. As urnas de contingência também serão preparadas e lacradas, sendo identificadas
com o fim a que se destinam;
§ 2º. Os lacres das urnas descritas no caput e §1º deste artigo serão assinados por dois
membros da Comissão Especial e pelo representante do Ministério Público.
§ 3º. Antes de lavrar a ata da cerimônia, os lacres não utilizados deverão ser acondicionados em envelope lacrado e assinado pelos presentes; aqueles assinados e não utilizados
deverão ser destruídos.
§ 4º. A ata referida no §3º deverá ser assinada pelos presentes e conter, dentre outros, os
seguintes dados:
I- data, horário e local de início e término das atividades;
II- nome e qualificação dos presentes;
III- quantidade e identificação das urnas a serem distribuídas para os locais de votação,
assim como as de contingência.
§ 5º. Cópia da ata será afixada na sede da Secretaria Executiva do CMDHCA.
§ 6º. Na hipótese de ser constatado problema em uma ou mais urnas antes do início da
votação, o Presidente da Mesa Receptora, na presença dos fiscais, poderá determinar a
substituição por outra de contingência.
Art. 8º. As cédulas eleitorais oficiais serão confeccionadas conforme modelo aprovado pelo
CMDCA e assinadas pelo Presidente do CMDHCA.
Capítulo II - DA COMISSÃO ESPECIAL
Art. 9º. Em preparação aos trabalhos no dia da eleição, compete à Comissão Especial designada pelo CMDHCA, sem prejuízo de outras providências:
I- a escolha dos locais de votação e apuração, observando, em qualquer caso, a facilidade
de acesso à população e as condições de acessibilidade de eleitores com deficiência, idosos e que possuam dificuldade de locomoção;
II- a realização de reunião destinada a informar aos candidatos, fiscais e demais participantes sobre as condutas vedadas durante a campanha e no dia da votação, com a elaboração
de um termo de compromisso de que serão observadas as normas respectivas, a ser assinado pelos candidatos;
III- a realização de uma audiência pública, para que os candidatos exponham suas propostas à população, assegurando a isonomia entre os mesmos;
IV- a ampla divulgação da eleição junto à população, assim como dos locais e horário de
início e término votação, tanto por meio dos órgãos oficiais, quanto por meio de cartazes e
chamadas em programas de rádio e televisão;
V- a ampla divulgação do local e horários em que receberá denúncias acerca de irregularidades na propaganda;
VI- providenciar a confecção das cédulas eleitorais, conforme modelo previamente aprovado, criando mecanismos de segurança que impeçam a duplicação daquelas por terceiros,
de modo a evitar fraudes;
VII- providenciar a seleção e adequada capacitação dos mesários, secretários de mesa,
escrutinadores e demais servidores designados para atuar no dia da eleição;
VIII - providenciar apoio junto aos órgãos de segurança pública, mediante contato
prévio junto aos comandos da Polícia Militar, para garantir a segurança dos locais de
votação e apuração de votos, além de coibir possíveis abusos e/ou tumultos (com o
fornecimento, aos integrantes da própria Comissão, Presidentes de Mesa e Ministério
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Público, dos nomes e telefones de contato dos agentes que estarão de serviço no dia da
votação);
IX- o transporte seguro das cédulas e urnas eleitorais até os locais de votação e onde
ocorrerá a apuração dos votos, devendo prever, com a antecedência devida, a forma como
isto ocorrerá;
X- a devida organização dos locais de votação, com a colocação das urnas e cabines de
votação em locais adequados, fornecimento de canetas de cor padrão (e diferenciada) para
as cabines de votação, mesas receptoras e apuradoras, cartazes contendo orientação aos
eleitores, alimentação para os mesários etc.;
XI- o fornecimento de veículo e motorista para os membros da Comissão Especial e representante do Ministério Público, para que possam acompanhar de perto a votação e realizar
o trabalho de fiscalização, efetuando as diligências necessárias para aferir possíveis irregularidades;
XII- a confecção, juntamente com as cédulas para votação manual, de crachás ou outras
formas de identificação dos mesários, secretários, auxiliares, escrutinadores, membros da
própria Comissão Especial (além de outros servidores que atuarão, em caráter oficial, na
eleição), assim como dos fiscais indicados pelos candidatos, seguindo modelo padrão previamente aprovado, que deverão ser a todos distribuídos com a antecedência devida;
XIII- a definição do número máximo de fiscais dos candidatos que poderão acompanhar os
trabalhos de votação e apuração, como forma de evitar aglomeração, com a previsão de
que, em sendo necessário, haverá “rodízio” entre os mesmos;
XIV- a designação de servidores para atuar nos locais de votação e apuração, orientando
eleitores e prestando apoio administrativo aos mesários, escrutinadores e à própria Comissão especial.
§ 1º. Para o adequado desempenho de suas atribuições a Comissão Especial receberá assessoramento técnico, dentre outros, pela Procuradoria do Município ou órgão equivalente
com conhecimento em matéria de Direito;
§ 2º. No dia da votação, a Comissão Especial permanecerá em regime de plantão, que
somente se encerrará após a apuração dos votos e proclamação do resultado da eleição;
§ 3º. Para facilitar o acionamento dos membros da Comissão Especial, seus telefones de
contato serão fornecidos aos integrantes das Mesas Receptoras e Juntas Apuradoras, assim como ao representante do Ministério Público.
Art. 10. A Comissão Especial enviará ao Presidente de cada Mesa Receptora de Votos, no
que couber, o seguinte material:
I- urna(s) lacrada(s);
II- lista contendo o nome e/ou apelido e o número dos candidatos habilitados, a qual estará
disponível nos recintos das seções eleitorais;
III- cadernos de votação dos eleitores da Seção;
IV- cabina de votação sem alusão a entidades externas;
V- cédulas eleitorais;
V- formulários "Ata da Mesa Receptora de Votos", conforme modelo fornecido pela Comissão Especial;
VI- almofada para carimbo, visando à coleta da impressão digital do eleitor que não saiba
ou não possa assinar;
VII- senhas para serem distribuídas aos eleitores após as 17:00 horas;
VIII- canetas esferográficas nas cores azul e/ou preta e papéis necessários aos trabalhos;
IX- envelopes para acondicionar os documentos relativos à Mesa; e,
X- lacre para a fenda da urna de lona, a ser colocado após a votação.
Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá ser entregue ao Presidente
da Mesa Receptora, mediante protocolo, acompanhado da relação, na qual o destinatário
declarará o que e como recebeu, apondo sua assinatura (Código Eleitoral, art. 133, § 1º).
Art. 11. Todas as decisões da Comissão Especial serão imediatamente comunicadas ao
Ministério Público.
Capítulo III - DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
Art. 12. A cada Seção Eleitoral corresponderá uma Mesa Receptora de Votos, salvo na
hipótese de agregação de seções.
Parágrafo único. A Comissão Especial do Processo de Escolha, a qualquer tempo, poderá
determinar a agregação de Seções Eleitorais visando à racionalização dos trabalhos eleitorais, desde que não importe qualquer prejuízo à votação.
Art. 13. Constituirão as Mesas Receptoras de votos um Presidente, um Mesário e um Secretário e um Suplente, nomeados e convocados pela Comissão Especial.
§ 1º. Serão designados mesários suplentes da ordem de 10% (dez por cento) do número
total, para eventuais substituições.
§ 2º. É facultada à Comissão Especial a dispensa do Suplente nas Mesas Receptoras de
Votos, bem como a redução do número de membros das aludidas Mesas, para no mínimo,
02 (dois) membros.
§ 3º. Não poderão ser nomeados para compor as Mesas Receptoras de Votos:
I - os candidatos e seus parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, inclusive;
II - o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;
III- as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito;
IV- os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.
§ 1º. Os nomeados que não declararem a existência dos impedimentos referidos nos incisos I a IV do §3º deste artigo incorrerão estarão sujeitos a sanções de ordem civil e administrativa, inclusive na forma prevista pela Lei nº 8.429/92.
§ 2º. O eleitor deverá apresentar ao Presidente da Mesa Receptora de Votos, o título
de eleitor e a carteira de identidade ou outro documento oficial com fotografia.
§ 3º. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da mesa deverá questioná-lo sobre os dados constantes no título de eleitor ou no documento de
identificação, confrontando a assinatura do documento de identidade com aquela feita
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pelo eleitor, na sua presença, e mencionando na ata a dúvida
suscitada;
§ 4º. A impugnação da identidade do eleitor, formulada por
membros da mesa, ou fiscais, candidatos, Ministério Público
ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo
admitido a votar;
§ 5º. Constará da ata as impugnações e o número de votos impugnados;
§ 6º. Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fiscalização de votação, a formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo ser
registrado em ata.
Art. 14. Após a apresentação do eleitor para votar, o mesário deverá certificar se o nome do
eleitor consta na listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 15. Após a habilitação do eleitor para votar, o mesmo será encaminhado à cabina de
votação, devendo o mesário colher sua assinatura no caderno de votação.
Art. 16. Fica assegurado o sigilo do voto mediante:
I- o isolamento do eleitor, apenas para efeito de escolha dos candidatos;
II- a impossibilidade de ser acompanhado por qualquer pessoa à cabina eleitoral, salvo as
hipóteses previstas nos parágrafos 5º a 8º do art. 5º, desta Resolução.
Parágrafo único. Os votos serão efetuados através da cédula eleitoral, onde o eleitor colocará o número e/ou nome e/ou apelido do candidato.
Capítulo IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA RECEPTORA
Art. 17. Compete ao Presidente da Mesa Receptora de Votos:
I - receber o material de votação, correspondente a sua mesa receptora de votos da Comissão Eleitoral;
II - comparecer no local de votação, juntamente com os demais membros da Mesa Receptora de Votos, até as 07:00 horas do dia da eleição, para inspeção e preparação do local,
instalando as cabinas, conferindo e organizando o material de votação;
III - estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior,
comunicando o impedimento à Comissão Especial, pelo menos vinte e quatro horas antes
da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo
ou no curso de eleição;
IV - afixar as listas dos candidatos próximo à cabina de votação;
V - providenciar almofada com tinta para os analfabetos e os que não puderem assinar,
exercerem o seu direito ao voto;
VI - substituir urnas e remanejar cédulas eleitorais, caso seja necessário;
VII - autorizar os eleitores a votar;
VIII- informar à Comissão Especial, os fatos que impeçam ou dificultem o início do processo
de votação;
IX- resolver imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
X- manter a ordem, para o que poderá acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal;
XI- consultar a Comissão Eleitoral e o Ministério Público sobre ocorrências cujas soluções
deles dependerem;
XII- receber as impugnações dos fiscais dos candidatos, consignando-as em ata;
XIII- fiscalizar a distribuição das senhas;
XIV- zelar pela preservação das urnas, da cabina de votação e da lista contendo os nomes
e/ou apelidos e os números dos candidatos, disponível no recinto da Seção;
XV- verificar as credenciais dos representantes e/ou fiscais dos candidatos;
XVI- coordenar o trabalho do mesário, secretário e fiscais, no intuito de organizar o processo de eleição;
XVII- declarar encerrada a votação às 17:00 horas e determinar o responsável encarregado
da distribuição de senhas numeradas aos eleitores presentes, recolhendo seus títulos de
eleitor;
XVIII- vedar a fenda da urna de lona com o lacre apropriado, rubricado por ele e pelo Secretário e, facultativamente, pelos fiscais dos candidatos e do representante do Ministério
Público;
XIX- recolher todo o material de votação e entregá-lo mediante recibo em 02 (duas) vias,
com a indicação de hora à Comissão Especial e/ou representante indicado por ela, que por
sua vez entregará o material para escrutínio, para a contagem final dos votos, logo após o
encerramento da eleição.
Art. 18. Compete ao Secretário:
I- elaborar a ata da eleição, onde constarão as impugnações, os incidentes ocorridos no
curso da votação e o número de eleitores votantes;
II- distribuir aos eleitores, às 17:00 horas, as senhas de entrada, previamente rubricadas ou
carimbadas, segundo a ordem numérica;
III- cumprir as demais obrigações que lhe for atribuída.
Parágrafo único. A ata deverá ser assinada pelo Secretário, Presidente e Mesário, além dos
fiscais presentes.
Art. 19. Compete aos Mesários:
I- identificar o eleitor e entregar o comprovante de votação;
II- substituir o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata da eleição.
Parágrafo único. Não comparecendo o Presidente até as 07h30min, assumirá a Presidência, o Mesário e, na sua falta ou impedimento, o Secretário ou um dos Suplentes indicados
pelo Coordenador Local.
Art. 20. Compete aos componentes das Mesas Receptoras:
I- cumprir as normas e procedimento estabelecidos pela Comissão Especial;
II- registrar a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais na ata e proceder a
colheita do voto em separado;
III- verificar a urna de lona e o material necessário para a votação, antes do início da
eleição e, em caso de irregularidade, comunicar ao Ministério Público e ao Conselho
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDHCA, tomando as providências cabíveis;
IV- cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.
Capítulo V- DA VOTAÇÃO
Art. 21. A eleição será fiscalizada pelo Ministério Público, pela Comissão Especial pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDHCA.
§ 1º. O candidato ou pessoa por ele designada a representá-lo, que por qualquer ação ou
omissão venha a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, será convidado
pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos a se retirar do local, sem prejuízo da posterior
aplicação de outras sanções decorrentes de tal conduta.
Art. 22. Serão observados na votação os seguintes procedimentos:
I- o eleitor, ao apresentar-se na Seção e antes de adentrar o recinto da Mesa Receptora de
Votos, deverá postar-se em fila;
II- admitido a adentrar, o eleitor apresentará seu documento de identificação com foto à
Mesa Receptora de Votos, o qual poderá ser examinado pelos fiscais dos candidatos ou
pelo representante do Ministério Público;
III- o componente da Mesa localizará o cadastro de eleitores da urna e no caderno de votação o nome do eleitor e o confrontará com o nome constante no documento de identificação;
IV- não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a apor sua assinatura ou impressão digital no caderno de votação;
V- identificado, o eleitor será instruído sobre a forma de dobrar a cédula após a anotação do
voto, bem como a maneira de colocá-las na urna de lona;
VI- entrega da cédula aberta ao eleitor;
VII- o eleitor será convidado a se dirigir à cabina para escrever o nome e/ou apelido e/ou
número do candidato de sua preferência e dobrar a cédula;
VIII- ao sair da cabina, o eleitor depositará a cédula na urna de lona, fazendo-o de maneira
a mostrar a parte rubricada ao mesário e aos fiscais dos candidatos, para que verifiquem,
sem nela tocar, se não foi substituída;
IX- se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar á cabina e a trazer o seu
voto na cédula que recebeu;
X- caso o eleitor não queira retornar à cabina, será anotada na ata a ocorrência, ficando
o eleitor retido pela Mesa Receptora de Votos, com imediato acionamento da Comissão
Especial e do Ministério Público;
XI- se o eleitor, ao receber a cédula, ou durante o ato de votar, verificar que se acha rasurada ou de algum modo viciada, ou se ele, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a
inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir outra ao mesário, restituindo-lhe
a primeira, que será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo
do que o eleitor nela haja indicado;
XII- após o depósito da cédula na urna de lona, o mesário devolverá o documento de identificação ao eleitor.
Parágrafo único. Caso necessária a inutilização de cédulas de votação por erro do eleitor
que solicitar nova cédula, o fato deverá ser registrado esse fato, com o recolhimento e
armazenamento da cédula inutilizada em separado, nela grifando a expressão “INUTILIZADO” ou similar.
Art. 23. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nos cadernos de votação, os quais,
juntamente com o relatório final/ata da eleição e o material restante serão entregues a Comissão Especial.
Capítulo VI -DA APURAÇÃO
Art. 24. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após o recebimento das urnas no
local designado para escrutínio, observados no que couber, os procedimentos previstos nos
artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta Resolução.
§ 1º. A apuração será feita por meio de uma Junta Apuradora em número de 03 (três) membros, mais 02 (dois) auxiliares;
§ 2º. No curso dos trabalhos, todos os membros das Juntas Apuradoras e respectivos auxiliares somente poderão portar e utilizar caneta esferográfica de cor vermelha;
§ 4º. O representante do Ministério Público será notificado para participar do ato de que trata o caput e os candidatos e seus fiscais credenciados serão convocados para acompanhar
os procedimentos relativos à apuração;
§ 5º. As Juntas de Apuração procederão da seguinte forma:
I- receberão os documentos da votação, examinando sua idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da Seção;
II- receberão as urnas e providenciarão a abertura das mesmas;
III- resolverão todas as impugnações e incidentes verificados durante os trabalhos de apuração;
IV- registrarão todos os procedimentos e ocorrências em ata específica para tal.
Art. 25. Serão consideradas válidas as cédulas que corresponderem ao modelo oficial, conforme estabelecido no caput do art. 9º desta Resolução.
§ 1º. Serão nulos para todos os efeitos, os votos:
I- que contiverem o número e/ou nome e/ou apelido de candidatos inexistentes ou não habilitados no Processo de Escolha;
II- dados a candidatos inelegíveis ou não registrados para concorrer ao pleito eleitoral;
III- das cédulas que não estiverem devidamente rubricadas, na forma prevista na presente
Resolução;
IV- que tornem duvidosa a vontade do eleitor;
V- das cédulas que sejam ilegíveis ou contenham caracteres estranhos ao idioma Pátrio;
VI- das cédulas que contenham rasuras que impeçam o reconhecimento do número e/
ou nome e/ou apelido do candidato;
VII- das cédulas que contenham mais de um nome de candidato à eleição.
§ 2º. Em caso de dúvida quanto à validade do voto, deverá ser imediatamente acionada a Comissão Especial e notificado o representante do Ministério Público.
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Art. 26. A apuração dos votos ocorrerá num local único, especialmente designado para tal,
da seguinte maneira:
I- retirando-se o lacre das urnas, na presença dos candidatos ou seus fiscais, do Ministério
Público e dos demais escrutinadores;
II- contar as cédulas depositadas na urna;
III- desdobrar as cédulas, uma de cada vez, numerando-as sequencialmente;
IV- ler os votos e apor, nas cédulas, as expressões "em branco" ou "nulo", se for o caso,
colhendo-se a rubrica do Secretário;
V- preencher no mapa de apuração o número de votos recebidos pelo candidato e/ou digitar
no sistema de apuração o número e/ou nome e/ou apelido do candidato;
VI- após conferência, gravar a mídia com os dados da votação da seção específica.
§ 1º. As ocorrências relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade;
§ 2º. Os membros da Junta Apuradora e seus auxiliares somente desdobrarão a cédula
seguinte após a confirmação do registro da cédula anterior na urna;
§ 3º. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for comandada
a confirmação final do conteúdo da cédula.
Art. 27. Verificada a não correspondência entre o número sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela urna, deverão os escrutinadores:
I- emitir o espelho parcial de cédulas;
II- comparar o conteúdo das cédulas com o do espelho parcial, a partir da última cédula até
o momento em que se iniciou a incoincidência;
III- comandar a exclusão dos dados referentes às cédulas incoincidentes e retomar a apuração.
Parágrafo único. Havendo motivo justificado, a critério da Junta Apuradora, a apuração poderá ser reiniciada, apagando-se todos os dados da Seção até então registrados.
Art. 28. A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas apuradas não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada (Código
Eleitoral, art. 166, §1º).
§ 1º. Se os membros da Junta Apuradora entenderem que a incoincidência resulta de fraude, será imediatamente acionada a Comissão Especial e notificado o representante do
Ministério Público;
§ 2º. Caso a Comissão Especial entenda necessário anular a votação de uma determinada urna, determinará sua apuração em separado e recorrerá de ofício para a plenária do
CMDHCA.
Art. 29. Concluída a contagem de votos, os membros da Junta Apuradora providenciarão a
emissão do boletim de urna em 03 (três) vias.
§ 1º. Os boletins de urna serão assinados pelos 03 (três) membros da Junta Apuradora e
pelos 02 (dois) auxiliares e, se presentes, pelos fiscais dos candidatos e pelo representante
do Ministério Público.
§ 2º. Apenas os boletins de urna poderão servir como prova posterior perante o CMDCA.
Art. 30. O encerramento da apuração de uma Seção consistirá na emissão do boletim de
urna com os resultados.
Art. 31. Concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à subsequente, as cédulas
serão recolhidas em envelope especial, o qual será fechado e lacrado, assim permanecendo até 10 de janeiro de 2020, salvo se houver pedido de recontagem ou recurso quanto ao
seu conteúdo.
Art. 32. Apuradas todas as urnas, a Comissão Eleitoral receberá o resultado das planilhas
de apuração e, não havendo impugnações ou recursos, fará a totalização dos votos por
candidato, lavrando a ata respectiva.
Art. 33. Resolvidas as impugnações apresentadas durante a votação, a Comissão Especial
divulgará o resultado da eleição e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDHCA proclamará o resultado da eleição, que será posteriormente publicado
nos órgãos oficiais.
Art. 34. Após a proclamação do resultado os candidatos poderão apresentar impugnações,
que serão decididas pela Comissão Especial, após ouvida do Ministério Público.
Parágrafo único. Caberá recurso, da decisão da Comissão Especial ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDHCA, imediatamente após a decisão.
Art. 35. Os pedidos de impugnação referentes ao resultado geral da eleição ou face propaganda irregular de candidatos, deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias após a
publicação oficial do resultado, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente CMDCA decidir, em reunião extraordinária especialmente designada para este
fim, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Parágrafo único. A decisão do CMDHCA será precedida de parecer da Procuradoria Jurídica do Município, com notificação pessoal do Ministério Público.
Art. 36. A pendência do julgamento de recursos não impede a divulgação do resultado da
votação, que deverá, no entanto, conter a ressalva quanto à possibilidade de alteração.
Art. 37. Uma vez julgados os recursos, cabe ao CMDHCA dar ampla publicidade ao resultado final da eleição, sem prejuízo da retificação das publicações anteriormente efetuadas,
caso necessário.
Capítulo VII DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38. Em caso de empate na votação de candidatos e de suplentes de uma mesma Regional, será considerado eleito o candidato que obteve maior número de acertos na Prova
de Conhecimentos Específicos.
Art. 39. Serão considerados suplentes dos candidatos eleitos todos os demais candidatos
que não forem eleitos, na ordem decrescente de votação.
Art. 40. Ao final dos trabalhos, a Junta de Apuração e seus auxiliares preencherão os
relatórios (mapas da apuração) conforme modelo fornecido pelo CMDCA, em duas
vias, as quais serão assinadas e rubricadas por todos os componentes da referida Junta, fiscais dos candidatos que estiverem presentes e pelo representante do Ministério
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Público, dos quais constarão, pelo menos, os seguintes dados (analogia ao disposto no art.
186, §1º do Código Eleitoral):
I- o número de votos apurados diretamente pelas urnas;
II- as urnas anuladas e as não apuradas, os motivos e o número de votos anulados ou não
apurados;
III- a votação dos candidatos, na ordem da votação recebida;
IV- as impugnações apresentadas às Juntas de Apuração e como foram resolvidas, assim
como os recursos que tenham sido interpostos.
Art. 41. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, com consulta à
Procuradoria do Município e notificação pessoal do Ministério Público
Município, 28 de março de 2019.
Bruno de Arruda Cunha - Presidente do CMDHCA
Resolução CMDHCA/ALUMÍNIO n.º 07, de 05 de abril de 2019.
Dispõe sobre o edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Alumínio - SP para o quadriênio 2020-2024.
O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio- SP
(CMDHCA - Alumínio), no uso de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90
– Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução nº 170/2014, expedida pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e as Leis Municipais nº.
123, de 28 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 1.780 de 12 de maio de 2015, TORNA
PÚBLICO o Processo de Escolha para os Membros do Conselho Tutelar para exercer o
mandato no quadriênio 10/01/2020 a 10/01/2024, sendo realizado sob a responsabilidade
deste CMDHCA e a fiscalização do Ministério Público, conforme Art. 139 do ECA mediante
as condições estabelecidas neste Edital/Resolução.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar e seus suplentes será
realizado e regido mediante procedimentos estabelecidos na presente Resolução, observados os preceitos legais, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio - CMDHCA- Alumínio e a fiscalização do
Ministério Público.
§ 1º - O Processo de Escolha destina-se à escolha de 05 (cinco) membros titulares e demais membros suplentes, para composição do Conselho Tutelar instalado no município,
para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo
de escolha nos termos do Art. 132 da Lei Federal 8.069/90 atualizado pela Lei Federal
12.696/2012.
§ 2º - O Conselho Tutelar terá como área de atuação todo o território do que compreende
as localidades urbanas e rurais do município.
§ 3º- A Comissão Organizadora nomeada pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos
da Criança e do Adolescente, através da Resolução nº 04/2019, composta paritariamente
dentre os membros do CMDHCA, é a responsável por toda a condução, coordenação e
cronograma do Processo de Escolha.
DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 2º - A Comissão Organizadora instituída pelo CMDHCA através da Resolução nº 04,
2019 – CMDHCA-Alumínio será composta paritariamente por 06 (seis) Conselheiros Municipais, com o apoio técnico-administrativo da Secretaria Executiva do CMDHCA e ou na
sua falta, pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, será encarregada da
condução de todo o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar.
§ 1º - Os integrantes desta Comissão Organizadora não poderão concorrer ao cargo de
Conselheiro (a) Tutelar e não exercerão o direito de voto na Assembléia de Escolha dos
Membros do Conselho Tutelar.
§ 2º - A Comissão Organizadora indicará assessores técnicos e colaboradores para auxiliarem na realização das etapas do Processo de Escolha do Conselho Tutelar.
Art. 3º São atribuições da Comissão Organizadora:
I- Publicar o Edital do Processo de Escolha no Diário Eletrônico do Município e site da Prefeitura/CMDHCA, afixando cópia do mesmo no CMDHCA com o CRONOGRAMA, locais de
votação e critérios para a inscrição de candidatos;
II- Supervisionar as inscrições dos candidatos, a avaliação da documentação e aprovação
das inscrições dos que preencherem os requisitos;
III- Publicar NOMINATAS de cada etapa do Processo de Escolha;
IV- Receber os pedidos de impugnação dos candidatos referentes à 1ª NOMINATA, desde
que fundamentados, supervisionando a decisão dos mesmos;
V- Receber os pedidos de recursos;
VI- Recorrer à validação do Plenário do CMDHCA- Alumínio das decisões tomadas sobre
pedidos de impugnação de candidaturas e recursos apresentados em desfavor do Processo de Escolha que julgarem necessário;
VII- Organizar e estruturar os locais de votação;
VIII- Constituir as mesas de votação, designando e credenciando seus membros que serão
em número de três: Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário;
IX- Organizar, definir se o processo de votação será manual ou eletrônico;
X- Supervisionar os trabalhos da Assembléia de Escolha e apuração dos resultados;
XI- Credenciar os fiscais dos candidatos, escolhidos por eles, que participarão da Assembléia de Escolha;
XII- Recolher todo o material da Assembléia de Escolha após seu encerramento;
XIII- Solucionar em tempo hábil, todas as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante a Assembléia de Escolha;
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XIV- Orientar os Conselheiros Titulares eleitos na Assembléia
a providenciarem em tempo hábil o Termo de Compromisso
no qual constarão as suas responsabilidades, deveres e cumprimentos;
XV- Preparar a Cerimônia de Posse dos Novos Membros do Conselho Tutelar.
§ 1º Para cumprir suas atribuições a Comissão Organizadora contará com o apoio logístico
do Departamento de Desenvolvimento Social, Departamento de Educação e demais órgãos
municipais afins, apoio administrativo da Secretaria Executiva do CMDHCA, bem como a
colaboração dos Conselheiros.
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR:
Art. 4º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente,
cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 18-B,
par. único1, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Legislação
Municipal em vigor.
Parágrafo Único: Os Conselhos Tutelares, como órgãos integrantes da administração pública local, serão compostos de 05 (cinco) membros, escolhidos mediante sufrágio universal
e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Alumínio, realizado em
data unificada em todo território nacional a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do
mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.
DA REMUNERAÇÃO
Art. 5º - O (a) Conselheiro (a) Tutelar no exercício da função perceberá remuneração mensal, no valor de R$ 1.905,18 (um mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos), conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.780 de 12 de maio de 2015.
§ 1º A remuneração dos (as) Conselheiros (as) Tutelares será efetuada mediante comprovação do efetivo exercício na função, através de sistema de controle de ponto. Não deverá
configurar vínculo empregatício de qualquer natureza e correrá por conta de dotação orçamentária do Departamento competente.
§ 2° O servidor público municipal, investido no mandato de Conselheiro (a) Tutelar, será
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração,
vedada a cumulação de vencimentos, ficando-lhe garantidos:
I.O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
II.A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
DA FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 6º - A função de Conselheiro (a) Tutelar é de dedicação exclusiva, conforme disposto
§4º Lei municipal nº 1.780, de 12 de maio de 2015, sendo a função incompatível com o exercício de qualquer função pública remunerada, vedado o exercício de quaisquer atividades
privadas que sejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho
do (a) Conselheiro (a) Tutelar.
§ 1º - O exercício da função de Conselheiro (a) Tutelar não configura vínculo empregatício
ou estatutário com o município.
1Incorporado pela Lei nº 13.010/2014.
§ 2º - A jornada de trabalho de Conselheiro (a) Tutelar é de 40 (quarenta) horas semanais
conforme Art. 47 da Lei Municipal nº 1.780/2015, cumprindo plantões diurnos e noturnos.
I- Os critérios para o regime de plantão serão estabelecidos em Resolução do CMDHCA Alumínio e constará do Regimento Interno do CT.
II- Além do cumprimento do estabelecido no § 2º, o exercício da função exigirá que o Conselheiro
(a) Tutelar se faça presente sempre que solicitado, ainda que fora da jornada normal a que
está sujeito.
DOS REQUISITOS E INSCRIÇÃO DE CANDIDATURAS
Art. 7º - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições do processo, tais como se acham definidas neste edital, acerca das quais não poderá
alegar desconhecimento.
Art. 8º - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se
de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de Conselheiro
(a) Tutelar.
Art. 9º - Poderão inscrever-se como candidatos a membros do Conselho Tutelar as pessoas
que preencherem os seguintes requisitos:
I- Reconhecida idoneidade moral comprovada através dos seguintes documentos:
a)Certidões Negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar
respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;
b)Folha de Antecedentes Criminais expedida pelas Secretarias de Segurança Pública dos
Estados em que tiver sido domiciliado nos últimos cinco anos;
c)Declaração de idoneidade firmada de próprio punho, sob as penas da lei, conforme modelo em anexo (Anexo III).
II- Idade superior a 21 anos;
III- residir no município há mais de 02 (dois) anos;
IV- Ensino Médio completo comprovado por meio da apresentação de Diploma, Histórico
Escolar ou Declaração de Conclusão de Curso emitido por entidade oficial de ensino.
V- estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título de
eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça
Eleitoral, constando estar em dia com as obrigações eleitorais;
VI- apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo
masculino); VII - usuário de informática, mediante declaração firmada de próprio punho;
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VIII - comprovar experiência de atuação em atividades ligadas à promoção, proteção e defesa dos Direitos da criança
e do adolescente, em declaração em papel timbrado com firma reconhecida, em que conste a atividade desenvolvida, o
tomador do serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de atuação conforme modelo
(Anexo IV) Parágrafo Único: O candidato deverá observar o artigo 140 do ECA e parágrafo
único deste mesmo artigo sobre os impedimentos para exercer a função de Conselheiro (a)
Tutelar.
Art. 10 – As pessoas com deficiência, poderão se inscrever no Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar, desde que a deficiência seja compatível ao exercício da função.
§ 1º - O candidato com deficiência ou não, que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la até o término das inscrições em formulário próprio. O
candidato que não requerer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado,
poderá não ter a condição atendida.
§ 2º - O requerimento somente será aceito após o término das inscrições caso o fato que
determine a condição para realização da prova ocorra após a data final das inscrições.
§ 3º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido pela Comissão Organizadora.
§ 4º - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas,
deverá levar um acompanhante, da qual constará o nome no requerimento, ficando em sala
reservada e que será responsável pela guarda e vigilância da criança. A amamentação deverá ser acompanhada por uma fiscal a ser indicada pela comissão organizadora.
§ 5º - Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração de
prova.
Art. 11 - As inscrições dos candidatos serão feitas na sede do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio – CMDHCA- Alumínio Av. Engº
Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luzia - Edifício Anexo ao Paço Municipal
- Sala dos Conselhos Municipais, no período de 10 de abril a 10 de maio de 2019, exceto
aos sábados e domingos, no horário de 9 às 12h e das 14 às 16h, conforme indicado no
Cronograma (Anexo I).
I - Junto com o Requerimento de Inscrição, preenchido em letra de forma ou digitalizado,
o candidato deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos no art. 9º desta Resolução:
a)Certidões Negativas emitidas pelos Cartórios Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e
Federal;
b)Carteira de Identidade - documento original e 01 (uma) fotocópia simples;
c)Comprovante de residência no Município há mais de 2 (dois) anos (contas de água, luz,
telefone, correspondências bancárias ou outras, contratos de imóveis ou locação), uma de
até 31 de março de 2017, e outra com data de 31 de março de 2019 para comprovação
atual;
d)CPF - documento original e 01 (uma) fotocópia simples;
e)Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo - documento original e 1 (uma)
fotocópia simples;
f)Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou declaração da
Justiça Eleitoral onde conste estar em dia com seus direitos políticos;
§ 1° - O documento exigido na Alínea “c” deverá comprovar o respectivo tempo exigido.
§ 2° - É vedada a inscrição por procuração.
§ 3º - A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará o indeferimento da
inscrição.
Art. 12 - A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas e/ou nomeação do
candidato, caso se verifique qualquer falsidade nas declarações e/ ou qualquer irregularidade nas provas e/ou documentos apresentados.
Art. 13 - É inelegível e está impedido de se inscrever no Processo de Escolha o Conselheiro
(a) Tutelar que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e
meio, conforme Art. 6º § 2º da Resolução 170/2014 – CONANDA.
Art. 14 - A 1ª NOMINATA com a relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for deferida,
será afixada no mural da Sala dos Conselhos, no CRAS e no mural da Prefeitura, Av. Engº
Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luzia no dia 12/06/2019 e publicada no
Diário Oficial do Município (no site da Prefeitura Municipal – www.aluminio.sp.gov.br e no
site do CMDCA) com cópia para o Ministério Público.
§ 1º A Comissão Organizadora encarregada de realizar o processo de escolha deverá analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 02 (dois) dias úteis
contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os
elementos probatórios.
§ 2º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à comissão
especial eleitoral:
I- notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo de 24h contados em dias úteis, para apresentação de defesa; e
II- realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e
a realização de outras diligências.
III- a 2ª NOMINATA após analise de recursos será publicada no dia 01/07/2019.
§ 3º Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
§ 4º Esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o Processo
de Escolha fará publicar a 3ª NOMINATA no dia 15/07/2019 com relação dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público.
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Art. 15 - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de averiguar a veracidade das informações prestadas.
Art. 16 – Encerrado o período de INSCRIÇÃO, sem que se atinja o número mínimo de 10
(dez) candidatos para o Conselho Tutelar, prorrogar-se-á o referido período, por até 5 (cinco) dias.
Parágrafo Único: O CMDHCA-Alumínio envidará esforços para que o número de candidatos
seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um
número maior de suplentes. Porém, decorrido o prazo da prorrogação, caso o número de
pretendentes
habilitados seja inferior a dez, o CMDCA poderá continuar o trâmite do Processo de Escolha até a posse dos eleitos e promoverá novo Processo complementar para preenchimento
das vagas titulares e/ou suplentes que ficarem vacantes.
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
Art. 17 - O Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado em 5
(cinco) etapas:
I.Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisitos deste Edital;
II.Prova Seletiva (conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
bem como, noções básicas de informática);
III.Assembléia de escolha dos candidatos mediante sufrágio universal e direto, pelo voto
facultativo e secreto dos eleitores do respectivo município no dia 6 de outubro de 2019;
IV.Capacitação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Atribuições do (a) Conselheiro (a) Tutelar – Etapa obrigatória, sendo eliminado o (a) Conselheiro (a) Tutelar que
não atingir 75% da carga horária. O conteúdo, carga horária e data serão definidos pelo
CMDHCA posteriormente;
V.Posse dos escolhidos titulares no dia 10 de janeiro de 2020.
DA PRIMEIRA ETAPA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS A PARTIR DA ANÁLISE DOS
REQUISITOS DESSE EDITAL.
Art. 18 - As inscrições dos candidatos serão feitas conforme estabelecido no Art. 11 desta
Resolução/Edital e cronograma ANEXO I.
§ 1º Os candidatos homologados para continuar no Processo de Escolha deverão ser submetidos: I - Prova Seletiva (conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e noções básicas de informática);
II- Assembléia de escolha dos candidatos mediante sufrágio universal e direto, pelo voto
facultativo e secreto dos eleitores do respectivo município no dia 6 de outubro de 2019;
III- Capacitação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Atribuições do (a) Conselheiro (a) Tutelar – Etapa obrigatória, sendo eliminado o (a) Conselheiro (a) Tutelar que
não atingir 75% da carga horária. O conteúdo, carga horária e data serão definidos pelo
CMDHCA posteriormente;
IV- Procedimentos de integração/transição às atividades da função durante os 15 dias que
antecederão à posse;
V- Assinatura de termo de compromisso;
VI- Posse dos escolhidos titulares no dia 10 de janeiro de 2020.
DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE CONHECIMENTO
ESPECIFICO ELIMINATÓRIA
Art. 19 - A prova de conhecimento especifico sobre o ECA, de caráter eliminatório, terá a
duração de quatro horas e valor de 10,0 (dez) pontos, exigindo-se no mínimo de 50% de
acerto para a aprovação e será constituída de 24 (vinte e quatro) questões de conhecimento
específico sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e noções básicas de informática, conforme Art. 53 da
Lei Municipal nº 1780/2015.
Art. 20 – Os candidatos deverão comparecer ao local da prova de conhecimento específico,
30 (trinta) minutos antes do horário fixado para início da mesma munidos do protocolo de
inscrição, documento com foto (original) e material indispensável para sua realização (lápis,
borracha, caneta de cor azul ou preta).
Parágrafo único: O candidato não terá acesso ao local da prova após o horário do início da
mesma sob quaisquer pretextos.
Art. 21 – Será eliminado na prova de conhecimento especifico, portanto do Processo de
Escolha, o candidato que:
I- Deixar de comparecer ao local no horário determinado, não havendo em hipótese alguma
segunda chamada;
II- Retirar-se do recinto da prova durante a sua realização, sem a devida autorização e
acompanhamento de um fiscal;
III- Comunicar-se com os outros candidatos durante a realização da prova;
IV- Utilizar-se de material de consulta (livros, códigos ou qualquer outro material de consulta) durante a realização da prova;
V– Celulares, relógios digitais e demais aparelhos eletrônicos, bem como boné, chapéu ou
similar deverão ser entregues ao fiscal antes do início da prova;
VI- Prejudicar a realização do processo de realização da prova;
VII- Tiver atitude de desacato e desrespeito com qualquer dos integrantes da Comissão
Organizadora, do CMDHCA, fiscais, aplicadores da prova presentes;
VIII- For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou pessoa estranha,
por gestos, verbalmente ou por escrito, bem como se utilizando de qualquer material proibido por este edital.
IX- atribuir-se-á nota zero à questão:
a- Com mais de uma opção assinalada; b- Sem opção assinalada;
c- Com rasura ou ressalva; d- Assinalada a lápis;
e- Quando a alternativa assinalada for incorreta.
Art. 22 – A prova de Conhecimento específico sobre o ECA, será elaborada tendo como
referencia o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069 de 13/07/90
atualizado até 2019).
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§ 1° A Prova de Conhecimento especifico sobre o ECA, será realizada no dia 21/07/2019
em horário e local a ser publicado na NOMINATA desta fase.
§ 2° - A 4ª NOMINATA com a relação dos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos sobre o ECA será publicada no 23/07/2019, conforme previsto no Cronograma, sendo
que os concorrentes ao Cargo de Conselheiro (a) Tutelar, poderão interpor recurso fundamentado junto á Comissão Organizadora, no prazo de 2 (dois) dias. A Comissão Organizadora terá até o dia 30/07/2019 para julgar os possíveis recursos e publicar a 5ª NOMINATA.
§ 3º - A 5ª NOMINATA, com o resultado da analise dos pedidos de recurso será publicada
no dia 31.07.2019, convocando os candidatos para a reunião para firmar compromisso.
DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – ASSEMBLEIA DE ESCOLHA
PARA CONSELHEIRO (A) TUTELAR
Art. 23 - Em reunião própria a ser realizada no 15/08/2019, a Comissão Organizadora deverá dar conhecimento formal das regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados,
que firmarão compromisso de respeitá-las, bem como reforçar as disposições deste Edital,
no que diz respeito notadamente:
I - aos votantes (quem são, documentos necessários etc.); II - às regras da campanha (proibições, penalidades etc.);
III- à votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos para recurso etc.);
IV- à apresentação e aprovação do modelo de cédula, física ou eletrônica, a ser utilizado;
V- à definição de como o candidato deseja ser identificado na cédula (nome, codinome ou
apelido etc.);
VI- à definição do número de cada candidato; VII - aos critérios de desempate;
VIII - aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos termos do artigo 140 do ECA;
IX - à data da posse.
Art. 24 - A reunião será realizada independentemente do número de candidatos presentes.
Art. 25 - O candidato que não comparecer à reunião acordará tacitamente com as decisões
tomadas pela Comissão Organizadora e pelos demais candidatos presentes.
§ 1º - a reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura de todos os presentes.
§ 2º - No primeiro dia útil após a reunião, ou seja, dia 16/08/2019, será divulgada a 6ª
NOMINATA com a lista definitiva dos candidatos habilitados, constando nome completo de
cada um, com indicação do respectivo nome, codinome ou apelido que será utilizado na
cédula de escolha, sendo publicada no Diário Oficial do Município (Atos do Governo no site
da Prefeitura Municipal – www.aluminio.sp.gov.br e site do CMDHCA) e afixada na sede do
CMDHCA-Alumínio, Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 – Vila Santa Luzia – Edifício Anexo – Sala dos Conselhos, momento em que se autoriza o início oficial de campanha
individual ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar no município.
Da Candidatura
Art. 26 - A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou
econômico.
Parágrafo Único: É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização de qualquer
outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do candidato interessado;
Dos Votantes:
Art. 27 - Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos inscritos como eleitores no município;
I- Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de
seu título de eleitor e documento oficial de identidade;
II- Cada eleitor deverá votar em apenas 01 candidato; III - Não será permitido o voto por
procuração.
Da Campanha para a Assembléia de Escolha:
Art. 28 - A campanha eleitoral terá início no dia 17 de agosto de 2019, após publicada a 6ª
NOMINATA com os candidatos aptos a participarem da Assembléia do Processo de Escolha.
I- Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de
debates, entrevistas e distribuição de panfletos;
II- É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou particular;
III- As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CRAS, CREAS, rádio, igrejas, etc.) que
tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a
todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar.
IV- Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e
do Adolescente, com pelo menos 24 horas de antecedência;
Das Proibições:
Art. 29 - É proibida a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, camisas, bonés e outros
meios não previstos neste Edital;
I- É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
a - entidade ou governo estrangeiro;
b- órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c - concessionário ou permissionário de serviço público;
d - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e - entidade de utilidade pública; f - entidade de classe ou sindical;
g - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; h - entidades beneficentes e religiosas;
i - entidades esportivas;
j - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
k - organizações da sociedade civil de interesse público; l - empresas privadas.
II- É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (Vereadores, Pre-
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feitos, Deputados etc) ao candidato;
III- É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova
ataque pessoal contra os concorrentes;
IV- É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista definitiva das candidaturas, prevista no Cronograma;
V- É vedado ao Conselheiro (a) Tutelar promover sua campanha ou de terceiros durante o
exercício da sua jornada de trabalho;
VI- É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente promover campanha para qualquer candidato;
VII- É vedado o transporte de eleitores no dia da Assembléia de Escolha;
VIII- Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da Assembléia de Escolha, em
qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando
instrumentos de propaganda caracterizará manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos;
IX- É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas,
chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas.
Das Penalidades
Art. 30 - O candidato que não observar os termos deste edital poderá ter a sua candidatura
impugnada pela Comissão Organizadora.
§ 1º - As denúncias relativas ao descumprimento das regras da campanha eleitoral deverão
ser formalizadas, indicando necessariamente os elementos probatórios, junto à referida Comissão Organizadora e poderão ser apresentadas pelo candidato que se julgue prejudicado
ou por qualquer cidadão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato.
§ 2º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento
cair em feriado ou em finais de semana.
§ 3º - Será penalizado com o cancelamento do registro da candidatura ou a perda do mandato o candidato que fizer uso de estrutura pública para realização de campanha ou propaganda;
§ 4º - A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes
será analisado pela Comissão Organizadora que, entendendo-a irregular, determinará a
sua imediata suspensão.
Da Assembléia de Escolha
Art. 31 - A Assembléia de Escolha dos Conselheiros Tutelares ocorrerá no dia 06/10/2019,
em local e horário definidos no Cronograma pela Comissão Organizadora, a ser divulgado
amplamente;
§ 1º - Às 17h do dia da Assembléia de Escolha, serão distribuídas senhas aos presentes
que se encontrarem nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito de votar;
§ 2º - Somente poderão participar da Assembléia de Escolha os cidadãos que apresentarem o título de eleitor, acompanhado de documento oficial de identidade com foto;
§ 3º - Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá a votação;
§ 4º - O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma
de identificação;
§ 5º - Os candidatos poderão indicar um fiscal para o acompanhamento do processo de
votação e apuração;
§ 6º- O nome do fiscal deverá ser indicado à Comissão Organizadora com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação;
§ 7º - No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá.
Art. 32 - Será utilizado na assembléia de escolha voto em cédula de papel ou eletrônico.
Parágrafo único: Será considerado inválido voto nulo ou em branco.
Da mesa de votação
Art. 33 - As mesas de votação serão compostas por membros do CMDHCA-Alumínio e/ou
servidores municipais, devidamente cadastrados.
Art. 34 - Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes: marido e mulher, ascendentes e descendentes (avós, pais, filhos, netos...), sogro e genro ou
nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Art. 35 - Compete a cada mesa de votação:
I - Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação; II - Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências;
III- Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica;
IV- Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Organizadora;
Da apuração e da proclamação dos eleitos
Art. 36 - Concluída a votação e a contagem dos votos de cada seção, os membros da mesa
deverão lavrar a Ata de Votação e Apuração, extraindo o respectivo Boletim de Urna e, em
seguida, encaminhá-los, sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao Presidente da
Comissão Organizadora.
Art. 37 - A Comissão Organizadora, de posse de todos os Boletins de Urna, fará a contagem
final dos votos e, em seguida, afixará, no local onde ocorreu a apuração final, o resultado
da contagem final dos votos.
Art. 38 - O processo de apuração ocorrerá sob a presidência do CMDHCA-Alumínio e fiscalização do Ministério Público.
Art. 39 - O resultado final da eleição será publicado pela 7ª NOMINATA no dia 08/10/2019 no
Diário Oficial do Município (Atos do Governo no site da Prefeitura Municipal – www.aluminio.
sp.gov.br e site do CMDHCA), e afixado na sede do CMDHCA-Alumínio, Av. Engº Antonio
de Castro Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luiza - Edifício Anexo ao Paço Municipal - Sala dos
Conselhos, para o conhecimento de todos, abrindo prazo de 02 (dois) dias úteis para
interposição de recursos, com igual prazo para análise pela Comissão Organizadora.
Parágrafo único: A 8ª NOMINATA com resultado final dos Conselheiros Tutelares titulares e suplentes eleitos, convocando-os para a Capacitação obrigatória, será publicada
no Diário Oficial do Município (Atos do Governo no site da Prefeitura Municipal – www.
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alumínio.sp.gov.br e site do CMDHCA) e afixada na sede do
CMDHCA-Alumínio, Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa, nº
100 - Vila Santa Luzia - Edifício Anexo ao Paço Municipal Sala dos Conselhos para o conhecimento de todos no dia

18.10.2019.
Art. 40 - Os 05 (cinco) primeiros candidatos (as) mais votados (as), serão considerados eleitos e serão nomeados e empossados como Conselheiros (as) Tutelares titulares, ficando
todos os seguintes, observada a ordem decrescente de votação, como suplentes.
Art. 41 - Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, sucessivamente:
I - apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento específico; II - apresentar
maior tempo de atuação na área da infância e adolescência; III - residir a mais tempo no
município;
IV - tiver maior idade.
DA QUARTA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS
CONSELHEIROS (AS) ELEITOS.
Art. 42 – A COMISSÃO ORGANIZADORA, por meio de instituição pública ou privada, ou
profissional especializado contratado, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, promoverá um Curso de Capacitação para
os (as) Conselheiros (as) Tutelares titulares e suplentes, Eleitos na Assembléia de Escolha,
sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação específica, Atribuições do Conselho
Tutelar, fornecendo certificado aos que obtiverem a freqüência mínima de 75% da carga
horária proposta.
Art. 43 – O Curso será realizado em 03 (três) dias com carga horária de 08hs diária, somando 24hs aulas. A capacitação ocorrerá no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00
em local e data a serem definidos. O não comparecimento ao curso de capacitação e não
cumprimento de no mínimo 75% da carga horária implicará na eliminação do (a) Conselheiro (a) Tutelar do processo de escolha. Nesta fase não caberá recursos.
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 44 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros,
mesmo que em união homo afetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive.
§ 1º - Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à autoridade judiciária e ao
representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude na
Comarca.
§ 2º - Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro eleito será reclassificado como 1º
(primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde que não persista o impedimento.
DOS RECURSOS
Art. 45 - Será admitido recurso quanto:
I - ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato. II - à aplicação e às questões
da prova de conhecimento;
III - ao resultado da prova de conhecimento; IV - à eleição dos candidatos.
§ 1º - O prazo para interposição de recurso será de 02 (dias) dias após a concretização do
evento que lhes disser respeito (publicação da relação dos inscritos, aplicação da prova,
questões da prova, publicação do resultado da prova, eleição dos candidatos, publicação
do resultado final da eleição).
§ 2º - O prazo será computado excluindo o dia da concretização do evento e incluindo o dia
do vencimento.
§ 3º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento
cair em feriado ou em finais de semana.
§ 4º - Admitir-se-á um único recurso por candidato, para os incisos I, II e V do Art. 18 deste
Edital, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
§ 5º - Os recursos deverão ser protocolados na sede do CMDHCA- Alumínio, Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luzia - Edifício Anexo ao Paço Municipal - Sala
dos Conselhos.
§ 6º - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
§ 7º - Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do
questionado.
§ 8º - Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e 01 cópia). Os
recursos deverão ser digitados.
§ 9º - Quanto ao recurso referente ao item II, deve-se observar:
I - Cada questão deverá ser apresentada em folha separada, identificada conforme modelo
a seguir:
Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Alumínio – 2019
Candidato:
Nº. de Inscrição:
Nº. do Documento de Identidade:
Nº. da Questão da prova: (apenas para recursos sobre Art. 18, inciso II) Fundamentação: 				
Data: /

/

Nome e assinatura
§ 10º A interposição de recurso às respectivas etapas que o couberem não suspenderá
o andamento do Processo de Escolha.
Art. 46 - Cabe à Comissão Organizadora decidir, com a devida fundamentação, sobre
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os recursos nos prazos estabelecidos por esta Resolução/Edital para cada fase.
I- O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do
vencimento.
II- Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair
em feriado ou em finais de semana.
§ 1º - O (s) ponto (s) relativo (s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão)
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação
de recurso.
§ 2º - O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados, e as
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
§ 3º - Na ocorrência do disposto acima, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida para a prova.
DA QUINTA ETAPA - HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO.
Art. 47 – Após a penúltima fase do Processo de Escolha, Capacitação dos (as) Conselheiros (as) Tutelares Eleitos titulares e suplentes, a Comissão Organizadora deverá divulgar a
9ª NOMINATA no dia 05/11/2019 com o resultado final homologado pelo CMDHCA- Alumínio, convocando os (as) eleitos para os procedimentos finais deste Processo de Escolha.
Parágrafo único - Os (as) Conselheiros (as) Tutelares Titulares eleitos e aptos para a função
deverão estar totalmente disponíveis 15 (quinze) dias antes da Posse para o período de
transição com ações de acompanhamento e observação das atividades do Conselho Tutelar em que exercerão suas funções.
Art. 48 - O Prefeito Municipal deverá nomear os 05 (cinco) candidatos mais bem votados,
ficando todos os demais, observado a ordem decrescente de votação, como suplentes.
Art. 49 - Caberá ao Prefeito Municipal e à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
Humanos da Criança e do Adolescente dar posse aos (as) Conselheiros (as) titulares eleitos, em 09 de janeiro de 2020, para iniciar o mandato no dia 10 do referido mês e ano, a
partir das 00h00, data em que se encerrará o mandato dos (as) Conselheiros (as) Tutelares
em exercício.
§ 1º – A Comissão Organizadora publicará a 10ª NOMINATA no dia 02/12/2019 convocando
os (as) Conselheiros (as) para a posse, por meio de publicação no Diário Oficial do Município (Atos do Governo no site da Prefeitura Municipal –www.aluminio.sp.gov.br e site do
CMDHCA), e afixação na sede do CMDHCA-Alumínio, Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa
nº 100 - Vila Santa Luzia - Edifício Anexo - Sala dos Conselhos para o conhecimento de
todos, bem como, formalizará individualmente a convocação por meio de carta registrada
com Aviso de Recebimento.
§ 2º - O dia, a hora e o local da posse dos conselheiros tutelares deverão ser amplamente
divulgados junto à comunidade local.
Art. 50 - O candidato eleito que desejar renunciar a sua vaga no Conselho Tutelar deverá
manifestar, por escrito, sua decisão ao CMDHCA-Alumínio.
Art. 51 - O candidato eleito titular que, por qualquer motivo, manifestar a inviabilidade de
tomar posse e entrar em exercício, nesse momento, poderá requerer a sua dispensa junto ao CMDHCA- Alumínio, por escrito, sendo automaticamente reclassificado como último
suplente.
Art. 52 - O candidato eleito que não for localizado pelo CMDHCA-Alumínio automaticamente será reclassificado como último suplente.
Parágrafo único: No momento da posse, o escolhido assinará documento no qual conste
declaração de que não exerce atividade incompatível com o exercício da função de Conselheiro
(a)Tutelar e ciência de seus direitos e deveres.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital a ser publicado no Diário Oficial
do Município (Atos do Governo no site da Prefeitura Municipal – www.aluminio.sp.gov.br e
site do CMDHCA), e afixado na sede do CMDHCA-Alumínio, Av. Engº Antonio de Castro
Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luzia - Edifício Anexo - Sala dos Conselhos para o conhecimento de todos.
Art. 54 - É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de
todos os atos e resultados referentes a este processo de escolha.
§ 1º - A atualização do endereço para correspondência é de inteira responsabilidade do (a)
candidato (a) e deverá ser feita, mediante protocolo, junto ao CMDHCA-Alumínio.
§ 2º - Os documentos apresentados pelo candidato durante todo o processo poderão, a
qualquer tempo, ser objeto de conferência e fiscalização da veracidade do seu teor por
parte da Comissão Organizadora, e no caso de constatação de irregularidade ou falsidade,
a inscrição será cancelada independentemente da fase em que se encontre, comunicando
o fato ao Ministério Público para as providências legais.
§ 3º - As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos
serão resolvidos, com a devida fundamentação, pela Comissão Organizadora.
Art. 55 - Todas as decisões da Comissão Organizadora ou do Plenário do CMDHCA-Alumínio serão devidamente fundamentadas.
Art. 56 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo publicada no site
da Prefeitura (www.aluminio.sp.gov.br), site do CMDCA- Alumínio, mural do Paço Municipal
e sede do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (Av. Engº
Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 - Vila Santa Luzia, Edifício Anexo ao Paço Municipal
- Sala dos Conselhos Municipais) no dia 05 de abril de 2019 e na próxima edição do
Jornal Oficial do município.
Alumínio, 05 de abril de 2019.
Bruno de Arruda Cunha - Presidente do CMDHCA/Alumínio
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ANEXO II
Ilustríssimo Senhor Coordenador da Comissão Especial do
Processo de Escolha
Nome

Apelido
Residência
Bairro 		
CEP
Alumínio/SP Telefone comercial
Telefone residencial
Celular E-mail
Nacionalidade
Estado Civil
Profissão
Escolaridade
RG n
CPF
e
Título de Eleitor nº
, vem requerer sua inscrição para participar do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Alumínio, gestão 2020/2024.
Juntando as declarações e os anexos padronizados pelo CMDHCA e cópia dos documentos exigidos pelo artigo 9º da Resolução Normativa nº
- CMDHCA/Alumínio.
Pede Deferimento.
Alumínio,
de

de 2019.

Assinatura do Inscrito
ANEXO III
DECLARAÇÃO
Eu, 			
, portador do RG , CPF DECLARO, para fins de inscrição
no processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Alumínio
que:
a) Sou pessoa considerada idônea e de boa reputação;
b) Resido no Município de Alumínio, há mais de dois anos;
c) Estou no gozo de meus direitos políticos;
d) Concluí o curso de ensino médio;
e) Possuo comprovada experiência em atividades de atendimento ou defesa de direitos da
criança ou do adolescente;
f) Possuo conhecimentos de informática.
Alumínio,

de

de 2019.

Falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos e multa,
se o documento é público e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento particular.
ANEXO IV - COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
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OBSERVAÇÃO
1.Providenciar as cópias dos atos constitutivos da instituição e da ata da assembléia que
elegeu a atual diretoria, se entidade não governamental.
2.Ou da cópia do Diário Oficial onde se deu a publicação da nomeação do diretor ou presidente da entidade governamental.
3.Em papel timbrado da(s) Entidade(s)

RESOLUÇÃO CME Nº 06/2019
Altera o Calendário Escolar para a rede municipal de Alumínio/SP para
o ano de 2019.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ALUM ÍNIO, no uso de suas
atribuições, conforme Art . 9º, inciso I do Regimento Interno deste Conselho e Art . 2º . Da Lei 257/96 e tendo em vista a deliberação em plenária do dia 12 de abril de 2019,
Considerando a necessidade de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de garantia do direito à educação e de padrão de
qualidade;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
Considerando o dever do Poder Público de assegurar o direito à educação, com absoluta prioridade, à criança e ao adolescent e, conforme
dispõe o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído
pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
Considerando ainda o art. 4º da Resolução CME 05/2019; RESOLVE:
Art. 1º: Ficam aletradas as datas das Oficinas Pedagógicas, previstas
para o dia 24, 25 e 26 de abril do ano de 2019, para os dias 22, 23 e 24
de maio do ano de 2019.
§ 1º . A decisão do Conselho ao postergar as datas das Oficinas Pedagógicas objetiva garantir o aproveit amento máximo do momento de
formação.
Art . 2º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Márcia Regina Corrêa de Moura da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Alumínio, de

de 2019

Assinatura do responsável legal com firma reconhecida
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PUBLICAÇÃO OFICIAL

88ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 08 DE ABRIL DE 2019 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: RENATINHO WATANABE
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
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VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO, EDMO BOFETE E
ENIVALDO

Edição Nº 07 - Ano X

15

- Requerimento nº 251/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre colocação de lixeira na Rua
Luzo de Lima.
- Requerimento nº 252/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre terreno na Rua Pará que necessita de limpeza.
- Requerimento nº 253/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
terreno na Rua Aparecida Miguel Dias que necessita de limpeza.
- Requerimento nº 254/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
conclusão de obra entre a escola Senai e a Rodovia Raposo Tavares.
- Requerimento nº 255/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
atualização de nome de rua no cadastro da Sabesp.
- Requerimento nº 256/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
identificação da rua Aparecida Miguel Dias.
- Requerimento nº 257/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações à CPFL.
- Requerimento nº 258/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
remoção de poste perto do estacionamento da pista de caminhada.
- Requerimento nº 259/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
plantio de mudas de árvores na Rua Rio Grande do Sul.
- Requerimento nº 260/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
tampa de boca de lobo quebrada na Rua Luzo de Lima.
- Requerimento nº 261/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
aumento da largura das calçadas na Rua Paulo Dias.
- Requerimento nº 262/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
tampa de esgoto na Rua Alberto Bertelli.
- Requerimento nº 263/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
supressão da vegetação às margens da Estrada Municipal Aurora Coelho Cerioni.
- Requerimento nº 264/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
perfuração da pavimentação asfáltica na Rua José Nicolau de Moraes.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:

Indicações

- Recebimento da mensagem de veto parcial ao autógrafo nº 2056/2019 que Obriga os
estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir, nas placas de
atendimento prioritário, o símbolo mundial do Autismo, bem como, nas placas indicativas
de vagas preferenciais em estacionamentos e garagens, mensagens educativas.
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs135,137, 138,139,140,141,142, 143,
144, 145, 146, 147, 153,154,155,156, 157,158,159, 160,161,162,163,164,165,166, 167
,169,170,171,172,173,175,176,177,178,179 e 180 de 2019 que estarão disponíveis no
portal de transparência da Câmara Municipal.
- Recebimento do projeto de lei nº 08/2019 que dispõe sobre autorização para abertura
de crédito adicional suplementar
- Recebimento do projeto de lei nº 09/2019 que dispõe sobre autorização para abertura
de crédito adicional suplementar

- INDICAÇÃO Nº. 60/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, determinar visita de equipe
técnica para avaliar possível afundamento da Rua dos Cambarás, próximo ao Bar do
Daniel, Jardim Olidel.
- INDICAÇÃO Nº.61/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, determinar visita de equipe
técnica para avaliar possível afundamento da Rua José Pires de Arruda, no trecho entre
os números 250 e 280, Bairro Granja Modelo.
- INDICAÇÃO N.º 62/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita implantar lombada
na Rua José Jovino da Silva, próximo ao número 52, Jardim Olidel.
- INDICAÇÃO N.º 63/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita a construção de
centro de atividades contendo campo de futebol e espaço para a prática de caminhada
no Bairro do Itararé.
- INDICAÇÃO N.º 64/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita adquirir dois veículos
de transporte tipo VAN para atender os munícipes praticantes de esportes que defendem
as cores da cidade de Alumínio através do Departamento Municipal de Esportes.
- INDICAÇÃO Nº 65/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita pavimentar Estrada
Municipal Horácio Lourenço até a divisa com o Município de Mairinque.
- INDICAÇÃO Nº 66/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita pavimentar com concreto a Travessa José Granito Leão, Granja Modelo.
- INDICAÇÃO Nº 67/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta, solicita construção de calçada para pedestre na Estrada Jasiel do Prado Ferreira, desde a Avenida Santiago até
o Bairro Itararé.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento dos requerimentos nºs 236/2019 e 237/2019 que prorrogam prazo de
funcionamento de comissões especiais de inquérito
Requerimentos
- Requerimento nº 235/2019, de autoria do edil Enivaldo, requer informações sobre troca
de lixeira pública no bairro Colibri 3.
Requerimento nº 239/2019, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações
sobre péssimo estado dos campos de futebol.
- Requerimento nº 240/2019, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre implantação de câmeras de monitoramento e catracas eletrônicas nas escolas.
Requerimento nº 241/2019, de autoria de todos os vereadores, requer informações sobre
execução das emendas impositivas, para aquisição de aparelho de raio-x, aparelho de
ultrassom e veículo van.
- Requerimento nº 242/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre operação tapa-buracos na Rua Jacarandás.
- Requerimento nº 243/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre conclusão do abrigo na pista de caminhada da Estrada do Briquituba.
-Requerimento nº 244/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre implantação de PDV.
- Requerimento nº 245/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre implantação de PDV.
- Requerimento nº 245/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre demolição de muro na Rua Josefina Ignes Cerioni.
- Requerimento nº 246/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre manutenção dos aparelhos de ginástica na pista de caminhada.
- Requerimento nº 247/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer informações
sobre serviços de internet para os moradores dos Bairros Areia Branca e Areia Branca II.
- Requerimento nº 248/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre
estacionamento na pista de caminhada.
- Requerimento nº 249/2019, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer informações sobre o transporte monitorado de alunos com idade inferior a 12 anos de
idade.
- Requerimento nº 250/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações
sobre buraco na Rua João Guimarães.

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos
- Anuncio o recebimento das Moções nºs 06/2019, 10/2019 e 11/2019 da Câmara Municipal de Mairinque.
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do requerimento nº 236/2019
- Aprovada a Discussão única do requerimento nº 237/2019
84ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 08 DE ABRIL DE 2019 ÀS 21:00 HORAS
PRESIDENTE: RENATINHO WATANABE
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: PROFª. MEIRE BARBOSA, GERALDO ATLETA E BENGALA
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO, EDMO BOFETE E
ENIVALDO
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 07/2019 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 08/2019 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
PARTICIPE DAS SESSÕES
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio - SP CEP 18125-000 Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41
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