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Um ano depois dos
estragos feitos pelas chuvas
que atingiram a cidade de
Socorro em 17 de janeiro de
2011, o quê os olhos
enxergam na Av. Irmãos
Picarelli, não traduz o que foi
realizado.

Em setembro de 2011, a
Prefeitura Municipal teve um
parecer favorável da Defesa
Civil do Estado de São Paulo
sobre o projeto inicial de
engenharia que atenderia às
necessidades de
reconstrução das margens
do Rio do Peixe no trecho
daquela Avenida.

Segundo o Engenheiro
Civil da Prefeitura, ainda
foram feitas algumas
alterações no projeto original
referentes ao serviço
necessário para contenção

 Obras na Irmãos Picarelli seguem em 2012

da margem do Rio, com
base na análise técnica do
engenheiro Tiago Almeida da
Maccaferri América Latina,
de Jundiaí, uma especialista
no ramo de muro de gabião.

Essas alterações
aumentaram o
comprimento do muro de
gabião em 6 metros e a
base do gabião passou de 2
para 2,5 metros de largura
com a aplicação de uma
camada de 15 cm de
concreto armado sobre o
alicerce da obra.

Ao final do processo de
licitação, a vencedora Viasol
Pavimentadora e
Construtora Ltda-EPP, de
Jaguariúna, foi contratada
para a realização da obra.
Executou 1,60 metros de
fundação de pedras rachão,

abaixo do nível da água, o
concreto armado sobre a
fundação e a parte mais
larga do gabião, o quê
corresponde a
aproximadamente 65% do
volume da obra, afirma o
Engenheiro.

Ao final da construção de
cerca de 4 metros de altura
de muro de gabião, ainda
será feito o aterro da área,
sua compactação e a
pavimentação do local.

Apesar da fundação estar
pronta, parte mais difícil da
obra, o volume das chuvas
deste verão certamente
influenciará o prazo para
finalização do serviço. Ainda
assim, é previsto cerca de
60 (sessenta) dias para a
conclusão da obra, conclui
o Engenheiro.

Começam os preparativos
para a volta às aulas dos
alunos da Rede Municipal de
Educação que abrange 6
creches, 5 escolas de ensino
infantil, 5 escolas de ensino
fundamental e 11 escolas na
zona rural.

No dia 1º de fevereiro,
todos os alunos voltam às
salas de aulas, onde cerca
de 250 professores tem
compromisso com o
aprendizado de cerca 3 mil
alunos que compõem a
Rede Municipal.

O sistema apostilado
Uninter continuará a ser
utilizado no aprendizado dos
alunos da Rede. Premiado
na categoria didático e
paradidático do Jaboti 2010
o material prioriza os

fundamentos e recursos
essenciais dos aspectos
físico, emocional, afetivo,
cognitivo, linguístico e social
da criança.

Apesar das escolas já
terem distribuído a lista do
material escolar,  os pais que
tiverem alguma dúvida
sobre a relação de material
podem ter esclarecimento
na secretaria do próprio
Departamento Municipal de
Educação, localizado no
Centro Administrativo. O
mesmo acontece com os
pais que necessitam
transferir seus filhos para
outras localidades.

O Centro Administrativo
está localizado na Avenida
José Maria de Faria, 71.
Telefone (19) 3855-9600.

Rede Municipal volta às aulas
dia 1º de fevereiro

Ação Jovem realiza atividades
no Parque do Monjolinho

Os integrantes do
programa social Ação
Jovem, encerraram as
atividades anuais com muita
adrenalina durante uma
visita no Parque Ecológico
Monjolinho, com direito a
prática de tirolesa e trilha
ecológica. Acompanhados
pelos monitores e pelo
proprietário do Parque, Sr.
Sebastião Genghini, tiveram
direito a prática de tirolesa,
trilha ecológica e acesso a
todainfra-estrutura  oferecida
no local para a prática dos
esportes de aventura.

A maior parte dos jovens
enfrentou a tirolesa, munidos
dos devidos equipamentos
de segurança. Os mais
receosos do grupo, apenas
observaram os colegas e
aproveitaram o contato com
a natureza para desfrutar
das maravilhas que o meio
ambiente oferece.

Para finalizar o passeio,
eles receberam um lanche

e realizaram um balanço
das atividades do ano junto
com a psicóloga do Centro
de Referência e Assistência
Social (CRAS). Nesse
balanço, foi salientada a
importância do aprendizado
e do conhecimento
proporcionado por meio
deste programa que é
resultado da parceria entre
a Prefeitura Municipal e o
Governo do Estado.

Desenvolvido pelo
Departamento de
Assistência e
Desenvolvimento Social o
programa incentiva os
jovens à conclusão dos
estudos escolares por meio
de uma renda.

O Departamento ressalta
a importância do apoio de
empresários que, como o sr.
Genghini, soma a esta ação
social a participação da
comunidade com marcas
inesquecíveis na vida destes
jovens.
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RESOLUÇÃO  Nº 006/2011

Regulamenta o Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/
SP, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às deliberações da Sessão
Plenária de 19 de janeiro de 2012,
CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.069 de 13 de julho de 1990;
CONSIDERANDO os parâmetros adotados na Resolução n° 139 do CONANDA;
CONSIDERANDO que nos termos do inciso XI, artigo 8º, da Lei Municipal n° 2.863/99, compete ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente regulamentar, organizar, coordenar,
bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e posse dos membros
do Conselho Tutelar do Município;
                                                                    RESOLVE:
                                         CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Instituir as normas e procedimentos para a eleição dos Membros do Conselho Tutelar de
Socorro/SP.
Art. 2º O Conselho Tutelar de Socorro, nos termos do artigo 16 da Lei Municipal n° 2.863/99 e
alterações posteriores, é composto por 05 (cinco) membros eleitos pelo voto secreto, direto,
universal e facultativo dos eleitores do Município, em eleição realizada sob a responsabilidade do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Art. 3º A duração do mandato dos Conselheiros Tutelares será de 03 (três) anos, permitida a
reeleição para um único mandato subsequente.
Art. 4º Serão considerados eleitores todos os cidadãos que possuírem título de eleitor do Município
de Socorro. No ato da votação, deverá ser apresentado o título de eleitor ou um dos seguintes
documentos originais: Carteira de Identidade - RG, Carteira de Identidade Profissional ou de Classe
(exemplos: OAB, CRP, CREA, CRM), Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
§ 1º O voto será direto, secreto, pessoal e intransferível.
§ 2º Os eleitores votarão somente nos locais destinados pela Comissão Eleitoral, divulgados
através de Edital específico.
                                      CAPÍTULO II - DOS ÓRGÃOS ELEITORAIS
Art. 5º A Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente terá o papel de órgão executor desta Resolução.
Art. 6º Compete à Comissão Eleitoral:
I.Dirigir, coordenar e executar todo o processo eleitoral do Conselho Tutelar;
II. Deferir ou indeferir os registros dos candidatos concorrentes para o Conselho Tutelar, realizando
as diligências que se fizerem necessárias para averiguar a veracidade dos documentos
apresentados;
III. Instalar as Mesas Eleitorais, em número suficiente, com função de disciplinar, fiscalizar, receber
e apurar os votos, compostas por um Presidente, um Mesário e um Suplente, cujas atribuições
serão definidas nesta Resolução;
IV. Mobilizar todos os recursos necessários para realização do processo eleitoral;
V. Apreciar as impugnações, recursos e protestos apresentados no curso do processo eleitoral,
e emitir parecer conclusivo que será encaminhado ao Plenário do CMDCA para julgamento;
VI. Comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente as ocorrências
cuja decisão deste depender;
VII. Coordenar o cômputo dos resultados das eleições lavrando a ata geral da apuração final;
VIII. Providenciar, com antecedência, todo o material necessário para o trabalho das Mesas Eleitorais;
IX. Solicitar ao Chefe do Poder Executivo Municipal a designação de pessoas aptas ao trabalho
durante o processo eleitoral.
Art. 7º Compete à Mesa Eleitoral:
I. Receber os votos dos eleitores;
II. Resolver os incidentes verificados durante os trabalhos de votação e da apuração, encaminhando
à Comissão Eleitoral as questões não resolvidas.
Art. 8º Compete ao Presidente da Mesa Eleitoral:
I. Presidir a Mesa Eleitoral de acordo com esta Resolução;
II. Instalar a Mesa Eleitoral;
III. Comunicar à Comissão Eleitoral as ocorrências cuja solução desta depender.
Art. 9º Compete ao Mesário Eleitoral:
I. Auxiliar o Presidente no que for solicitado;
II. Zelar pela observância dos procedimentos eleitorais.
Art. 10 Estão impedidos de compor as Mesas Eleitorais parentes dos candidatos a Conselheiros
Tutelares, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.
Parágrafo único. O grau de parentesco de que trata o caput deste artigo será auferido mediante
declaração dos membros da Mesa Eleitoral, colhidas no ato da sua instalação.
Art. 11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como órgão responsável
pelo Pleito, é instância superior e final na via administrativa para julgar os recursos impetrados em
face às decisões da Comissão Eleitoral.
Art. 12 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como instância
final, na via administrativa:
I. Baixar normas e instruções para regular o Processo Eleitoral e sua execução no que lhe
compete;
II. Processar e julgar em grau de recurso:
a) processos decorrentes de impugnações das candidaturas, depois de elaborado o parecer
conclusivo da Comissão Eleitoral;
b) intercorrências durante o processo eleitoral;
c) processo decorrente de impugnações do resultado das eleições; e
d) recursos interpostos contra o resultado da prova escrita e avaliação oral, depois de elaborado
o parecer conclusivo da Comissão Eleitoral;
e) demais casos decorrentes da inobservância das normas contidas nesta Resolução.
III. Publicar o Calendário Eleitoral da Eleição do Conselho Tutelar;
IV. Homologar o resultado final da Eleição do Conselho Tutelar;
V. Coordenar todos os procedimentos referentes às provas eliminatórias, através da Comissão
Eleitoral por ele designada.
                                           CAPÍTULO III - DO SISTEMA ELEITORAL
                                           Seção I - Da Convocação para a Eleição
Art. 13 Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a convocação da
eleição do Conselho Tutelar de Socorro, por edital publicado na Imprensa Oficial ou em jornal de
circulação no Município, iniciando-se a partir deste ato, o Processo Eleitoral.
§ 1º Esta Resolução que dispõe sobre o regulamento do processo de eleição dos membros do
Conselho Tutelar estará disponível no site da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, a partir
da publicação do Edital de Convocação.
§ 2º É de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a
adequada divulgação do Processo Eleitoral a fim de garantir a mobilização necessária à legitimação
do processo.
Art. 14 O Edital de Convocação da eleição deverá conter:
I. Data da Eleição;
II. Número de vagas a preencher para a composição do Conselho Tutelar de Socorro;
III. Horário de funcionamento e local para efeito de inscrição dos candidatos;
IV. Referência à Lei Municipal e à Resolução do CMDCA que regulamentam o funcionamento do
Conselho Tutelar;
V. Referência a esta Resolução que regulamenta o processo eleitoral de 2012.
Art. 15 No prazo estabelecido no calendário eleitoral a Comissão Eleitoral analisará os documentos
apresentados e emitirá parecer sobre o requerimento de inscrição dos candidatos, deferindo-o ou não.
Art. 16 A relação dos candidatos habilitados à prova escrita e os locais de prova serão divulgados
no prazo estabelecido no calendário eleitoral.
Art. 17 Encerrado o prazo para requerimento de inscrição dos candidatos, o Presidente da
Comissão Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata de encerramento do prazo de registro

das candidaturas, que será assinada por ele e pelos demais membros da Comissão e candidatos
presentes, que assim desejarem.
Art. 18 As candidaturas registradas e aprovadas constarão de Edital a ser publicado na Imprensa
Oficial do município, em data prevista no Calendário Eleitoral.
                                                             Seção II - Das Etapas
Art. 19 O Processo Eleitoral se realizará em quatro etapas classificatórias e eliminatórias:
I. 1ª (primeira) etapa: inscrição;
II. 2ª (segunda) etapa: prova escrita de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
III. 3ª (terceira) etapa: avaliação oral;
IV. 4ª (quarta) etapa: eleição.
                                                     Seção III - Dos Requisitos
Art. 20 São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:
I. Reconhecida idoneidade moral a ser comprovada por certidões cíveis e criminais e por certidão
negativa de protesto de títulos;
II. Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III. Residir no Município de Socorro há mais de 02 (dois) anos;
IV. Estar no gozo dos direitos políticos;
V. Não ser detentor de mandato eletivo;
VI. Apresentar no momento da inscrição certificado de conclusão do Ensino Médio (2º Grau),
acompanhado do histórico escolar;
VII. Submeter-se à prova escrita de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a ser formulada por uma comissão designada pelo CMDCA;
VIII. Submeter-se à avaliação oral feita por uma “Banca Examinadora” composta de 03 (três)
membros indicados e referendados em reunião específica do CMDCA.
                                                         Seção IV - Da Inscrição
Art. 21 A inscrição dos candidatos será individual e realizada mediante requerimento padronizado
fornecido aos interessados no ato da inscrição.
Parágrafo único. O requerimento de inscrição conterá um número sequencial que será utilizado
para identificar o candidato nas demais fases do processo eleitoral, bem como na cédula de votação.
Art. 22 No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
I. Fotocópia da cédula de identidade (RG) e do CPF;
II. Fotocópia do comprovante de domicílio no Município de Socorro há mais de 02 (dois) anos;
III. Fotocópia do comprovante de votação na última eleição ou de justificativa de ausência, ou
ainda, comprovante de situação eleitoral regular;
IV. Fotocópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (2º Grau) e do histórico escolar;
V. Certidões do Cartório Distribuidor referente à existência de processos cíveis e criminais das
duas Varas e da Vara da Infância e Juventude;
VI. Atestado de Antecedentes Criminais expedido por órgão competente;
VII. Certidão Negativa de Protesto de Títulos expedida por órgão competente;
VIII. Uma foto 3x4.
Parágrafo único. A comprovação a que se refere o inciso II deste artigo dar-se-á mediante a
apresentação de documentos (contrato de locação, contas de água, luz, telefone, entre outras)
que atestem residência em nome do interessado. Caso não haja nenhum documento em nome do
interessado, a comprovação poderá ser feita através de Declaração expedida por agente público
que ateste que o tempo de residência do interessado no Município é superior há 02 (dois) anos.
Art. 23 Os inscritos, nos termos do artigo 20 da Lei Municipal n° 2.863/99 e alterações posteriores,
farão uma prova escrita de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
também uma avaliação oral.
Art. 24 O protocolo do requerimento de inscrição implica por parte do candidato no conhecimento
e aceitação de todos os termos fixados na presente Resolução e no Edital de Convocação e em
prévia aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal n° 8.069/90, Lei Municipal n°
2.863/99 e suas alterações posteriores e a Resolução CMDCA n° 003/2011.
Art. 25 O requerimento de inscrição que não atender às exigências desta Resolução será cancelado,
bem como anulados todos os atos dele decorrentes.
Art. 26 Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, sendo permitida a
inscrição por Procuração pública desde que apresentado o respectivo mandato, acompanhado de
documento de identidade do procurador.
Art. 27 Ultrapassada a fase de análise da documentação apresentada, será publicada a lista com
os nomes dos candidatos selecionados para a prova escrita, abrindo-se o prazo estipulado no
calendário eleitoral para a interposição de eventuais recursos.
                                                       Seção V - Dos Impedimentos
Art. 28 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, companheiros ou
convives, ascendentes e descendentes, sogro e sogra, genro e nora, irmãos, cunhados durante
o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo único. Estende-se o impedimento ao Conselheiro, na forma deste artigo, em relação à
Autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância
e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Distrital ou Regional.
                                                    Seção VI - Da Prova Escrita
Art. 29 A prova escrita destinar-se-á a selecionar os candidatos que realizarão a avaliação oral.
Parágrafo único. A prova escrita será formulada por uma Comissão designada pelo CMDCA.
Art. 30 A prova escrita, de caráter eliminatório, constará de 30 (trinta) questões objetivas de
múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo somente uma delas a correta.
§ 1º Os candidatos que atingirem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova
serão classificados para participarem da avaliação oral.
§ 2º Divulgada a lista final contendo o nome dos candidatos selecionados para a prova escrita (após
julgamento e publicação do resultado dos eventuais recursos interpostos), a Comissão Eleitoral publicará
Edital convocando os candidatos para submeter-se à prova retrocitada, indicando dia, hora e local.
Art. 31 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita
com meia hora de antecedência. O fechamento dos portões será exatamente no horário fixado no
edital para início da prova, devendo o candidato estar munido de caneta esferográfica transparente
de tinta azul ou preta, de um documento original de identidade e do comprovante de inscrição.
Art. 32 No ato de realização da prova objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões, a Folha
de Passagem (para anotar suas respostas) e a Folha de Respostas. O candidato poderá, ao
término da prova, retirar-se da sala de prova levando apenas a Folha de Passagem.
§ 1º Ao terminar, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
§ 2º Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
Art. 33 Será excluído do processo eleitoral o candidato que, além das demais hipóteses previstas
nesta Resolução, incidir nas hipóteses abaixo:
I. Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova;
II. Apresentar-se para a prova em outro local;
III. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
IV. Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos desta Resolução, para
a realização da prova;
V. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
VI. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a
partir do início da mesma;
VII. Se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras,
livros, leis, notas ou impressos não permitidos;
VIII. Se estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação
(bipe, celular, palmtop, agenda eletrônica etc.);
IX. Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
X. Não devolver integralmente o material solicitado;
XI. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
XII. Apresentar-se portando e, após solicitação do fiscal, recusar-se a entregar óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, gorro etc., e ainda, lápis, lapiseira,
borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
Art. 34 As questões eventualmente anuladas serão consideradas corretas para todos os candidatos.
Art. 35 O gabarito será publicado no local de inscrição, e a lista de candidatos aprovados será
publicada, mediante Edital, na Imprensa Oficial nos prazos previstos no calendário eleitoral.
§ 1º Após a publicação da relação de candidatos aprovados, será aberto o período para interposição
de recursos contra o resultado no prazo previsto no calendário eleitoral.
§ 2º Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral com as devidas justificativas.
§ 3º Ultrapassados os prazos de interposição de recursos e de julgamento dos mesmos, será
publicado na Imprensa Oficial o resultado final da prova escrita e o edital de convocação dos
candidatos habilitados à avaliação oral, com data, hora e local para a realização da avaliação oral.
                                              Seção VII - Da Avaliação Oral
Art. 36 A avaliação oral será realizada por uma Banca Examinadora indicada e referendada pelo
CMDCA, composta de um psicólogo, um representante do CMDCA de alguma cidade da região e um
membro do Conselho Tutelar de alguma cidade da região.
§ 1º Na avaliação oral os examinadores questionarão os candidatos acerca de temas relacionados à
criança e ao adolescente, apresentando casos hipotéticos para que os candidatos encontrem a solução.
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§ 2º A avaliação oral será realizada em 30 (trinta) minutos, improrrogáveis, sendo que cada
examinador deverá fazer ao menos um questionamento ao candidato e todas as suas manifestações
deverão ser tomadas a termo.
§ 3º Os candidatos serão avaliados mediante critérios objetivos fixados no Edital de Convocação
para a realização da avaliação oral.
§ 4º Durante a avaliação oral cada examinador atribuirá, dentro de seus critérios, o conceito de
bom, aceitável ou inaceitável ao candidato. Ao final dos 30 (trinta) minutos de avaliação, os
examinadores se reunirão, em separado, e decidirão se o candidato é apto ou não a disputar as
eleições para membro do Conselho Tutelar.
§ 5º O candidato será considerado apto se obtiver a aprovação de pelo menos um dos membros
da Banca Examinadora. O candidato será considerado inapto quando os membros da Banca
Examinadora, por decisão unânime, assim o considerarem.
§ 6º Em qualquer caso, as decisões da Banca Examinadora devem ser fundamentadas.
Art. 37 Publicado o resultado da avaliação oral na Imprensa Oficial do Município, será aberto o
prazo para interposição de recursos contra o resultado.
Parágrafo único. Depois de analisados e julgados todos os eventuais recursos, na data prevista
no calendário eleitoral, será publicada a relação dos candidatos aptos a participarem da eleição.
                          Seção VIII - Dos Prazos para Impugnação de Candidaturas
Art. 38 Depois de publicada, a relação dos candidatos aptos a participarem da eleição será
encaminhada para o representante do Ministério Público da Comarca, que terá o prazo previsto no
calendário eleitoral para analisar e eventualmente impugnar alguma candidatura.
Parágrafo único. Realizada pelo Promotor de Justiça alguma impugnação, o CMDCA terá o prazo
constante do calendário eleitoral para analisar e decidir, fundamentadamente, sobre cada uma delas.
Art. 39 Decididas as eventuais impugnações feitas pelo Promotor Público, o CMDCA publicará a
relação dos candidatos habilitados ao pleito, abrindo-se então, a partir da publicação da relação,
o prazo para que qualquer cidadão do Município possa impugnar alguma candidatura.
Parágrafo único. Os pedidos de impugnação deverão ser apresentados por escrito, constando
da assinatura do impugnante e dos motivos que levaram à impugnação.
Art. 40 Havendo impugnação por parte de qualquer cidadão, o caso será levado ao conhecimento
do Ministério Público para análise e manifestação.
Art. 41 Das decisões relativas às impugnações caberá recurso ao CMDCA no prazo previsto no
calendário eleitoral.
Art. 42 Analisados e julgados eventuais recursos interpostos contra impugnações, o CMDCA
publicará a relação final dos candidatos habilitados ao pleito.
                                           Seção IX - Da Propaganda Eleitoral
Art. 43 São vedadas todas as formas de propaganda eleitoral, exceto a distribuição de “santinhos”
e a realização de debates.
§ 1º Os “santinhos” deverão seguir o modelo aprovado pelo CMDCA.
§ 2º A promoção de debates deverá ser aprovada pela maioria dos candidatos, ficando a cargo do
CMDCA sua organização e realização.
Art. 44 Os candidatos que descumprirem as disposições do artigo anterior terão suas candidaturas
cassadas, garantido o contraditório e a ampla defesa.
                                                CAPÍTULO IV - DA ELEIÇÃO
                                            Seção I - Do Período da Votação
Art. 45 O pleito para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado, na data prevista
no calendário eleitoral, mediante convocação por edital da Comissão Eleitoral.
Parágrafo único. Além da data estipulada no calendário eleitoral, o Edital de Convocação deverá
dispor sobre o local e o horário em que o pleito será realizado.
Art. 46 Fica facultada à Comissão Eleitoral a requisição, junto à Prefeitura Municipal, de
disponibilização de transporte público para os eleitores no dia da votação.
Parágrafo único. Os locais e os horários em que os veículos farão o transporte serão amplamente
divulgados pela Comissão Eleitoral através de comunicados publicados na imprensa local e afixados
nos locais públicos.
Art. 47 As cédulas eleitorais serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e serão rubricadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral, pelo Presidente da Mesa
Eleitoral ou por um Mesário.
Art. 48 O eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos.
§ 1º Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e números dos candidatos ao Conselho
Tutelar.
§ 2° A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos com seus respectivos números.
§ 3º O eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos por meio da marcação de um “X” no campo
reservado para a prática do ato.
§ 4º Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como, qualquer outro
tipo de sinal, além do citado no parágrafo anterior, acarretará a nulidade do voto.
                    Seção II - Das Mesas Eleitorais e dos Atos Preparatórios da Votação
Art. 49 As Mesas Eleitorais serão instaladas nos locais determinados no Edital de Convocação.
Parágrafo único. Haverá ampla divulgação sobre os locais de votação, tanto pela publicação nos
meios de comunicação, quanto pela afixação de avisos em locais públicos.
                                 Seção III - Da Fiscalização perante as Mesas
Art. 50 Os candidatos concorrentes poderão designar até 02 (dois) fiscais dentre os eleitores do
Município, devendo requerer o credenciamento dos mesmos junto à Comissão Eleitoral, no local
das inscrições, no período estabelecido no calendário eleitoral.
Art. 51 Será admitido em cada Mesa Eleitoral apenas 01 (um) fiscal por vez.
Art. 52 Se o fiscal verificar alguma irregularidade deverá comunicá-la ao Presidente da Mesa
Eleitoral onde estiver atuando.
§ 1º O Presidente da Mesa Eleitoral verificará a natureza da irregularidade apontada pelo fiscal e
tomará as providências para corrigi-la, se procedentes.
§ 2º Caso seja indeferida a irregularidade apontada pelo fiscal, o Presidente da Mesa deverá fazer
com que conste em ata da Mesa Eleitoral.
§ 3º Caso o Presidente da Mesa Eleitoral não consiga resolver a ocorrência verificada, deverá
entrar em contato imediatamente com um membro da Comissão Eleitoral para auxiliá-lo. Devendo
registrar em ata as orientações recebidas e providências adotadas.
Art. 53 Não será permitida a acumulação de cargo de fiscal com o de membro da Mesa Eleitoral, ou
de qualquer outro cargo decorrente da Eleição.
Art. 54 Os fiscais que atuarem perante as Mesas Eleitorais deverão assinar as atas no encerramento
dos trabalhos caso estejam presentes.
Art. 55 Os candidatos serão considerados fiscais natos.
                                                 Seção IV - Do Início da Votação
Art. 56 Antes do início da votação os membros da Mesa Eleitoral verificarão se o lugar designado
para a eleição está em ordem, assim como o material remetido pela Comissão Eleitoral, a urna e a
cabine de votação, devendo o Presidente e o mesário assinar um documento com os dados
relativos às cédulas recebidas.
Parágrafo único. O Presidente exibirá a urna aos presentes e, depois de ter sido constatado que
a mesma se encontra vazia, a fechará com papel gomado, rubricado pelos membros da Mesa e
fiscais que se encontrarem presentes.
Art. 57 Na hora designada para o início da votação, cumpridas as exigências previstas nesta
Resolução, o Presidente da Mesa declarará iniciados os trabalhos.
Parágrafo único. O recebimento dos votos terá início a partir da abertura até a hora prevista para
o encerramento da votação.
                                                   Seção V - Do Ato de Votar
Art. 58 Observar-se-á no ato de votar o seguinte:
I. Antes de ingressar no recinto da cabine, o eleitor deve apresentar à Mesa Eleitoral um documento
original com fotografia (Carteira de Identidade - RG, Carteira de Identidade Profissional ou de
Classe - exemplos: OAB, CRP, CREA, CRM, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação
– CNH) ou o Título de Eleitor;
II. Os mesários confirmarão o nome do eleitor na folha de controle de votação;
III. Após a confirmação, o eleitor assinará a folha de controle de votação;
IV. A Mesa Eleitoral entregará ao eleitor a Cédula Oficial devidamente rubricada pelo Presidente da
Comissão Eleitoral, pelo Presidente da Mesa Eleitoral ou por um Mesário;
V. Se o Presidente da Mesa Eleitoral ou o Mesário, ao rubricar a Cédula Oficial verificar qualquer vício,
rasura ou danificação na mesma a inutilizará na presença de todos e registrará em ata tal ocorrência;
VI. O eleitor escolherá até 05 (cinco) candidatos de sua preferência, marcando um “X” para cada um dos
candidatos escolhidos, no campo reservado para a prática de tal ato, de modo a expressar sua vontade;
VII. Ao sair da cabine, o eleitor depositará na urna a Cédula Eleitoral, devidamente dobrada, na
presença dos componentes da Mesa.
Parágrafo único. Se o eleitor, ao receber a cédula ou, ao recolher-se à cabine de votação, por
imprudência, imprevidência ou desconhecimento danificar, “errar” o voto ou de qualquer forma
rasurar a Cédula Oficial NÃO poderá pedir outra ao Presidente da Mesa, DEVENDO DEPOSITAR
SEU VOTO NA URNA, ainda que este seja computado como nulo.
                                                  Seção VI - Do Encerramento

existindo eleitores, distribuirá senha para votação dos presentes no recinto.
Art. 60 Encerrada a votação o Presidente solicitará que se inicie a conferência do número de assinaturas
constantes da folha de controle de votação e do número de cédula restantes (não utilizadas).
Parágrafo único. Terminada a conferência, se o número de cédulas restantes somado ao número
de assinaturas for igual ao número total de cédulas entregues pela Comissão Eleitoral na abertura
dos trabalhos, o Presidente fará constar em ata, caso contrário, determinará a recontagem das
cédulas e assinaturas, fazendo também constar em ata tal fato.
Art. 61 Lavradas em ata as informações sobre a conferência das cédulas e assinaturas, o
Presidente solicitará que sejam incluídas as demais informações necessárias, sendo a mesma ao
final assinada pelo Presidente, pelos demais membros da Mesa e pelos fiscais presentes.
                                                   Seção VII - Da Apuração
Art. 62 A apuração dos votos deverá ser centralizada em um único local, previamente divulgado
pela Comissão Eleitoral.
Art. 63 Os membros da Mesa Apuradora serão nomeados pela Comissão Eleitoral em conjunto com
o representante do Ministério Público.
Art. 64 O Presidente da Comissão Eleitoral determinará a abertura da apuração. Em seguida será
conferida a inviolabilidade de cada urna pelo Presidente da Comissão Eleitoral, pelo representante
do Ministério Público e demais presentes.
Art. 65 O Presidente da Comissão Eleitoral abrirá cada uma das urnas e determinará que se
proceda à contagem de suas cédulas, conferindo o número total de cédulas depositadas com o
número constante da planilha enviada pela respectiva Mesa Eleitoral.
Parágrafo único. Na fase de apuração da urna eleitoral será permitido ingresso ao recinto
apenas dos candidatos, dos membros da Comissão Eleitoral, equipe de apoio que a Comissão
Eleitoral e o representante do Ministério Público previamente determinarem, Presidente do CMDCA
e representante do Ministério Público.
Art. 66 Não coincidindo o número de cédulas depositadas com o número constante da planilha da
respectiva Mesa Eleitoral será assegurada a recontagem dos votos, devendo ser registrada em
ata as alterações.
Art. 67 Resolvidas as questões pela Comissão Eleitoral e pelo representante do Ministério Público,
passar-se-á à apuração dos votos.
Art. 68 As cédulas depositadas em cada uma das urnas serão distribuídas aos membros da Mesa
Apuradora que trabalharão aos pares. O primeiro membro da dupla verificará os votos das cédulas
e os anotará em uma planilha, sendo que ao término do trabalho do primeiro membro, o segundo
fará a verificação dos votos das cédulas com os anotados na planilha pelo seu parceiro.
§ 1º Terminada a contagem e a conferência de todos os votos da urna, as planilhas de cada dupla
serão somadas para a elaboração de uma única planilha de votos da respectiva urna.
§ 2º O mesmo procedimento será aplicado para a apuração de todas as urnas.
§ 3º Ao término da contagem dos votos de todas as urnas, serão somados os resultados da
planilha final de cada urna, elaborando-se uma única planilha com a contagem final dos votos e a
classificação de cada um dos candidatos.
§ 4º As dúvidas relativas às cédulas somente poderão ser contestadas pelos fiscais natos.
Art. 69 Os votos serão computados como válidos, brancos ou nulos.
§ 1º Considerar-se-á voto válido aquele que contiver a marcação de no máximo 05 (cinco) “X” nos
espaços próprios da cédula, de modo a expressar a vontade do eleitor.
§ 2º Considerar-se-á voto em branco aquele que não contiver manifestação do eleitor.
§ 3º Serão nulas as cédulas que:
a) Não corresponderem ao modelo oficial;
b) Não estiverem devidamente rubricadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral, pelo Presidente
da Mesa Eleitoral ou por um Mesário;
c) Contiverem expressões, frases ou sinais estranhos ao Processo Eleitoral ou não estiverem na
forma que estabelece o § 1º deste artigo.
Art. 70 Somente aos Membros da Mesa de Apuração será permitido o manuseio dos votos.
Art. 71 Terminada a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral solicitará a lavratura da Ata dos
Trabalhos, dela fazendo constar, além de outros dados que se tornarem necessários, o seguinte:
a) Indicação do dia, horário e local de abertura e de encerramento dos trabalhos de apuração;
b) Nomes dos componentes da Mesa Apuradora e nomes dos fiscais natos presentes ao ato;
c) Número de assinaturas constantes das folhas de votação e o número de votos encontrados na
urna;
d) Número de votos computados a cada candidato.
Art. 72 Encerrados os trabalhos de apuração dos votos e lavrada a respectiva Ata, caberá ao
Presidente da Comissão Eleitoral pronunciar o resultado da apuração, declarando o encerramento
dos trabalhos. A respectiva ata será assinada por ele, demais membros da Comissão, candidatos
presentes, que assim desejarem, Presidente do CMDCA e representante do Ministério Público.
                                          Seção VIII - Das Impugnações
Art. 73 Além da impugnação de candidatura, prevista nesta Resolução, qualquer cidadão morador
do município, no gozo de seus direitos políticos, poderá apresentar impugnação quanto ao processo
de apuração e do resultado da eleição do Conselho Tutelar.
§ 1º Os candidatos também poderão apresentar impugnação quanto ao processo de apuração e
do resultado da eleição.
§ 2º A impugnação será formulada a partir de representação ou denúncia, devidamente
fundamentada, sob pena de indeferimento sumário e deverá ser apresentada por escrito à Comissão
Eleitoral, sendo vedado o anonimato (art. 5º, inciso IV da Constituição Federal), no prazo estabelecido
no calendário eleitoral.
Art. 74 A Comissão Eleitoral autuará o processo de impugnação por ordem numérica de entrada,
e após a apreciação da representação ou denúncia, instruirá o processo com todos os documentos
relacionados ao caso.
Art. 75 Após instruir o processo de impugnação, a Comissão Eleitoral consultará a ata da respectiva
Mesa Eleitoral.
Parágrafo único. Se os fatos apresentados forem estranhos à Comissão Eleitoral, determinar-se-
á, conforme o caso, diligências necessárias à elucidação dos fatos, garantindo-se o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Art. 76 As oitivas das partes e testemunhas serão tomadas em audiência designada pela Comissão
Eleitoral, lavrando-se os termos de depoimentos e os trabalhos realizados no dia, em ata própria,
que será assinada por todos os presentes.
Parágrafo único. A audiência será dirigida por um membro da Comissão Eleitoral, nomeado pelo
Presidente.
Art. 77 Após o cumprimento do estabelecido nesta Resolução, a Comissão Eleitoral elaborará um
relatório dos fatos e da instrução, manifestando-se, ao final, através de parecer, sobre a procedência
ou improcedência da representação ou denúncia que será encaminhado ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente para deliberação.
Art. 78 Proferida a decisão pelo CMDCA, a Comissão Eleitoral dará ciência às partes recorrentes,
por escrito, mediante ofício.
                                             Seção IX - Das Nulidades
Art. 79 Será considerada nula a urna da Mesa Eleitoral quando for apurado vício previsto nesta
Resolução que comprometa sua legitimidade.
Parágrafo único. Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa.
                                             Seção X - Da Homologação
Art. 80 Concluídos os trabalhos da Comissão Eleitoral lavrar-se-á a Ata respectiva que será encaminhada
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o resultado final do Pleito.
Art. 81 Com o resultado final do Pleito o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
providenciará a classificação dos candidatos, homologando a eleição, através de edital, cuja
publicação se dará na Imprensa Oficial e em jornal de circulação no Município.
Parágrafo único. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato que tiver
obtido melhor desempenho na seleção da prova escrita. Permanecendo o empate será considerado
eleito o candidato de maior idade e grau de escolaridade.
Art. 82 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convocará os 05 (cinco)
primeiros candidatos classificados para participarem de um curso de capacitação a ser ministrado
na data estabelecida no calendário eleitoral.
Parágrafo único. O não comparecimento do Conselheiro no curso mencionado no caput deste
artigo implicará na perda do direito de posse ao cargo, exceto nos casos de força maior, desde
que devidamente justificados à Comissão Eleitoral.
                     CAPÍTULO V - DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Art. 83 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá empossar os
candidatos eleitos na data estabelecida no calendário eleitoral.
Art. 84 O candidato que não comparecer à posse, e não justificar sua ausência impreterivelmente
até 24 (vinte e quatro) horas após, será automaticamente substituído pelo primeiro suplente, que
passará a ocupar o cargo como titular.
Art. 85 Ocorrendo desistência do suplente ou se este não tomar posse no dia em que for convocado,
será chamado para ocupar a vaga o candidato subsequente, de acordo com a ordem de classificação.
                                     CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 86 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação
das condições do processo eleitoral, tais como se acham estabelecidas nesta Resolução e nasArt. 59 O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a hora do encerramento da votação e
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PORTARIA Nº 5834/2012

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

PORTARIA Nº 5835/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Maria Aparecida Munarão de Souza, CTPS 51681 - Série 166ª-SP, para
ocupar o emprego em comissão de Chefe da Supervisão de Programas Sociais - referência
30, a partir de 03 de Janeiro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Janeiro de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5836/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art.1º - Designar a partir de 02 de Janeiro de 2012 a servidora Tatiana Caroline Lurago - CTPS
81701 - Série 00263ª-SP, ocupante do emprego permanente de Escriturário para ocupar a
função gratificada de Chefe da Supervisão Administrativa e de Expediente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Janeiro de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5837/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011, no emprego
permanente de Terapeuta Ocupacional - referência 30:
- Kássia Pena Lopes de Almeida, C. P. 054726 - Série 00396ª-SP, a partir de 09 de Janeiro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Janeiro de 2012.
       Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5838/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                     RESOLVE:
Art. 1° - Enquadrar a Professora de Educação Básica I - PEB I, Rita de Cássia Rubim de Toledo
- C.P. 71259 - Série 00141ª-SP, a partir de 01 de Janeiro de 2012 no Nível VI - referência 9, em
virtude da concessão de evolução funcional pela via não acadêmica, nos termos da Seção IV,
§ 9º, do Artigo 35 da Lei Complementar nº 56/2001, e artigo 9º do Decreto nº 2835/04 e suas alterações.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Janeiro de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5839/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1° - Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, Denise Aparecida Demattei
Henriquez, CTPS 17820 - Série 00073ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da
Supervisão Administrativa de Saúde, a partir de 12 de Janeiro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

         Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Janeiro de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar
- PAD, para apuração de infração funcional de servidor municipal do Departamento de Turismo e Cultura.
Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 5802/2011 de 08 de
dezembro de 2011, composta por - Dr. Alexandre Paiva Marques - Procurador Jurídico, Matrícula nº
1.018, Presidente, Dra. Lauren Salgueiro Bonfá - Procurador Jurídico, Matrícula nº 2182 -  Secretária e
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira - Oficial Administrativo, Matrícula nº 168 – Membro Auxiliar, deverá
promover a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume,
dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de janeiro de 2012.
                              Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

LICITAÇÃO

DECRETO Nº 3024/2012

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:
Processo Nº 012/2012/PMES – Dispensa Nº 003/2012 – Chamada Pública Nº 001/2012.
Objeto: Aquisição parcelada, em entregas semanais, de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar, Empreendedor Familiar Rural, Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar para
atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em conformidade com o Programa
Nacional de Alimentação Escolar PNAE e Programa Suplementar da Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, durante o exercício de 2012.
Os grupos Formais e/ou Informais deverão apresentar os envelopes com a documentação para
habilitação e Projeto de Venda, os quais deverão ser protocolados até às 9h e 30min do dia 24/02/2012.
Período de Disponibilização do Edital: 23/01/2012 à 23/02/2012. Socorro, 19 de janeiro de 2012.
O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações e
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71, centro, Socorro, São
Paulo, pelo telefone (19) 3855-9610, no horário das 8h 30min às 17h, com Alexandra, Giuliana,
Filomena, Sorahila. Socorro, 19 de janeiro de 2012.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,
bem como no horário das 8h 30min às 17h.
                    Alexandra Aparecida de Mello – Chefe da Divisão de Licitações.

“Dispõe sobre utilização de parte de prédio público para  Terminal Rodoviário Urbano”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                     DECRETA:
Art. 1º. Fica destinada a área de embarque e desembarque, que será  demarcada para esse
exclusivo fim,  do prédio localizado na Praça Rachid José Maluf nº 20, centro, neste município,
como “Terminal Rodoviário Urbano”, a partir desta data.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de janeiro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado  e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 87 A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
Art. 88 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação
dos resultados finais, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 89 Os itens desta Resolução poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data da
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada
em Edital ou aviso a ser publicado.
Art. 90 O descumprimento dos dispositivos previstos nesta Resolução implicará na exclusão do
candidato ao Pleito.
Art. 91 Faz parte da presente Resolução o Anexo Único contendo o Calendário Eleitoral de 2012.
Art. 92 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 93 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 94 Revogam-se as disposições em contrário.
                                                  Socorro, 19 de janeiro de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA
ANEXO ÚNICO

RESOLUÇÃO 006/2012 - CALENDÁRIO ELEITORAL 2012
Eleição para Membros do Conselho Tutelar

                            EDITAL Nº 01/2012

Convocação para Eleição dos Conselheiros Tutelares do Município de Socorro Gestão 2012/2015
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Socorro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069/90), pela
Lei Municipal n° 2.863/99 e suas alterações, pela Resolução n° 139 do CONANDA e pela Resolução
CMDCA n° 006/2012 que regulamenta a eleição dos conselheiros para a formação do Conselho
Tutelar do Município, INSTITUI através deste ato, o processo eleitoral relativo à gestão 2012/2015
dos Conselheiros Tutelares no Município de Socorro e CONVOCA os interessados em concorrer
ao cargo de Conselheiro Tutelar a realizarem suas inscrições.
Serão disputadas 05 (cinco) vagas para Conselheiros Tutelares do Município.
Os registros das candidaturas (inscrições) poderão ser feitos nos dias úteis compreendidos entre
o período de 24/01/2012 a 17/02/2012, das 08h às 17h, no Departamento Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, situado na Rua Barão de Ibitinga n° 593, Centro, Socorro/SP.
A eleição será realizada no dia 26/08/2012. Os Conselheiros Tutelares eleitos deverão observar
as regras de funcionamento elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°
8.069/90), na Lei Municipal n° 2.863/99 e suas alterações, na Resolução CMDCA n° 003/2011, bem
como no Regimento Interno do órgão. O subsídio, bem como os demais direitos atribuídos aos
Conselheiros Tutelares, são aqueles previstos na Lei Municipal n° 2.863/99 e suas alterações.
A Resolução n° 006/2012, expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e publicada no Jornal Oficial do Município (edição de 20/01/2012), é o instrumento que define as
regras aplicáveis ao processo eleitoral e estará disponível no site da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro (www.socorro.sp.gov.br/up_anexos/anexos/Edição177-J.Oficial.pdf), bem
como na sede do Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O protocolo
do requerimento de inscrição implica no conhecimento e aceitação de todos os termos contidos na
Resolução n° 006/2012 do CMDCA.
                                                Socorro, 19 de janeiro de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA

CONVITE À POPULAÇÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, vereador Luciano
Kyochi Taniguchi, nos termos do artigo 24, XV, da Lei Orgânica do Município, convida a população
socorrense para participar de Audiência Pública, no dia 31 de janeiro de 2012, terça-feira, às 19
horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18, visando a
divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos
recursos aplicados no 4.º trimestre de 2011 (outubro, novembro e dezembro) e o Demonstrativo
das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Circuito das Águas, em cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal n.º 8.689/93, a Emenda Constitucional
29 e conforme dispõe a Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO


