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ATO DA MESA Nº 01/19 

 

 

Dispõe sobre: prorroga o prazo de licença do Prefeito. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, no uso de suas 

atribuições legais; e   

 

Considerando o pedido de prorrogação apresentado pelo senhor Prefeito com 

base no Decreto Legislativo nº 03/18 de 19/12/18. 

 

DECIDE: 

 

Artigo 1º - Fica prorrogada por 45 (quarenta e cinco) dias a licença do Prefeito 

para tratar de assuntos particulares, nos termos do art. 1º do Decreto Legislativo nº 03/18 de 19/12/18. 

 

Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Mesa da Câmara Municipal de Álvares Machado, em 18 de fevereiro de 2019. 

 

 PEDRO DA SILVA OLIVEIA 

             Presidente 

 

 LUIS FRANCISCO BOIGUES 

               1º Secretário 

 

     EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  

                     2º Secretário 

 

 Registrado e publicado na Secretaria da Câmara, na data supra. 

 

ALBERTO YUKIO NAKADA 

Diretor Administrativo 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
EMEIF “GOVERNADOR FRANCO MONTORO” 

Rua Joaquim Nabuco, nº 95 – Parque dos Pinheiros – Álvares Machado – SP  
e-mail:  emeifgovfrancomontoro@gmail.com 

 

EDITAL DE  ATRIBUIÇÃO       -       PEB I  

 

A Diretora Municipal de Educação convoca os docentes PEB I inscritos para atribuição de Classes e ou 

Aulas, abaixo mencionadas, bem como seus respectivos horários: 

 

Convocados:      PEB I  ( x ) PEB II  (   ) 

Componente Curricular:   Polivalente 

Classe Comum:    3º ano C 

Motivo:   Classe Livre  (   ) Substituição ( X ) 

Em substituição à:   Profª.  Aparecida Catucci Pereira 

Período: Ano letivo de 2019 

Observação:  Designada para exercer função gratificada.  

             

PERÍODO HORÁRIO CLASSE 

Tarde Das 13:00 às 18:00 h. 3.º Ano C 

 

Horários de HTPC:  3ª-feira, das 18h00 às 20h00. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATRIBUIÇÃO:  

-    RG ou Documento Oficial com foto; 

- Comprovante de escolaridade (diploma, declaração de conclusão...);  
- Registro de atribuição de classes (modelo 6), caso já tenha participado do processo; 
- Declaração de Horário de trabalho discriminado, caso atue em outra unidade.  

 

 

                                            Álvares Machado, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

mailto:emeifgovfrancomontoro@gmail.com
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RESOLUÇÃO Nº. 01 DE 18 de FEVEREIRO DE 2019. 

 

 Regulamenta o Processo de Eleição das Entidades 

representantes da Sociedade Civil para compor o 

Conselho Municipal de Assistência Social de Álvares 

Machado/ SP Biênio 2019/2021.    

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições legais que confere a Lei nº. 8.742 de 

07 de Dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 1.308 de 21/11/1995 alterada pela Lei nº. 

2.206 de 26/11/2009, diante da DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO em Reunião Ordinária do dia 30 de Janeiro de 2019. 

 

RESOLVE:   

Art. 1° - Aprovar o Regulamento do Processo de Eleição das Entidades representantes da Sociedade Civil para compor 

o Conselho Municipal de Assistência Social de Álvares Machado/SP, Biênio 2019/2021   

Das Inscrições   

Art. 2° - O registro de candidaturas dos segmentos da Sociedade Civil, e credenciamento de seus representantes para 

votação na Assembleia, serão feitos no período de 25 a 28 de fevereiro de 2019, no horário das 07h:30min às 

11h:30min e das 13h:30min ás 16h, junto à Divisão de Assistência Social. 

Parágrafo Único - Não será admitida nenhuma inscrição fora do período determinado no caput deste artigo.  

 Art. 3° - As inscrições das candidaturas serão aceitas mediante requerimento endereçado ao CMAS, acompanhado 

dos seguintes documentos:   

I - Requerimento devidamente assinado pelo representante do Segmento ou representante legal, conforme Anexo 1;   

II - Ofício assinado pelo representante do Segmento ou representante legal indicando os nomes dos representantes, 

titular e suplente, conforme Anexo 2;   

III - Cópia da Carteira de Identidade e CPF dos representantes, titular e suplente, que serão indicados;   

IV - Cópia da ata da eleição da atual diretoria no caso de entidades de assistência social;   

V - Documento constitutivo e cópia da ata da eleição da atual diretoria no caso de representantes de trabalhadores,   

VI - Documento constitutivo ou declaratório no caso de representante de usuários.   

Parágrafo 1º. - Será admitida a inscrição por procuração;   

Parágrafo 2º. - Os representantes da sociedade civil com dois mandatos consecutivos no CMAS ficam impedidos de 

serem indicados como representantes para o biênio 2019-2021, podendo apenas se credenciar como votantes.   

Da Composição   

Art. 4° - A eleição da Sociedade Civil considerará os segmentos representativos atendendo os seguintes critérios no 

tocante a composição do Conselho:   

I - 02 (dois) representantes de Usuários e Organizações de Usuários;   

II - 04 (quatro) representantes de Entidades de Assistência Social;  

III - 02 (dois) representantes de Trabalhadores do SUAS;   

Art. 5° - Para fins de inscrição das candidaturas, entendem-se como representantes:   

I - Usuários: Pessoas vinculadas aos projetos, serviços e benefícios socioassistênciais, movimentos sociais, fóruns ou 

outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de âmbito municipal e, Organizações 

de Usuários: Aquelas juridicamente constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a defesa dos 

direitos de indivíduos e grupos vinculados à Política Nacional de Assistência Social - PNAS;   

II - Entidades de Assistência Social: Todas as que estejam regularmente inscritas no CMAS, caracterizadas como de 

atendimento, assessoramento ou defesa de direitos;   
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III - Trabalhadores do SUAS: trabalhadores da área da Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos, 

federações, centrais sindicais, conselhos de profissões regulamentadas que organizam, defendem ou representam os 

interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.   

Parágrafo Único - Todos os segmentos devem apresentar a documentação básica prevista no art. 3º, em perfeita 

ordem, de acordo com o edital público que será divulgado no Diário Oficial do Município, e cada segmento deverão 

obedecer as seguintes especificidades:   

I - Somente poderão participar do processo de escolha as entidades de assistência social inscritas no CMAS, até o dia 

31 de Dezembro de 2017;   

II - Somente poderão participar do processo de escolha os representantes de Usuários e Organização de Usuários, que 

apresentarem documento hábil de modo a identifica-lo nessa categoria serão aceitas declarações emitidas pelo 

representante do projeto, serviço ou benefício no território. (Ex: usuários do CRAS - declaração do Coordenador ou 

responsável);  

III - Somente poderão participar do processo de escolha os trabalhadores do SUAS que apresentarem documento 

comprobatório.   

Da Habilitação e dos Recursos    

Art. 6° - A Secretária Executiva do CMAS autuará as fichas de inscrição e encaminhará para a Comissão Eleitoral os 

documentos anexados ao requerimento de inscrição.   

Art. 7° - Terminado o prazo de inscrição, as entidades que se candidatarem tomarão conhecimento de sua habilitação 

através de edital a ser fixado na Divisão de Assistência Social no dia 28 de Fevereiro de 2019.  

Parágrafo 1º. - Da decisão que indeferir o requerimento da inscrição, caberá recurso dirigido à Comissão Eleitoral da 

Eleição, no prazo de 24 horas.   

Parágrafo 2º - O resultado da análise de recursos interpostos perante a Comissão Organizadora da Eleição será 

divulgado no dia 07 de Marco de 2019 em edital a ser fixado na Divisão de Assistência Social. 

Da Eleição   

Art. 8º - A eleição se realizará no dia 8 de Marco de 2019, no período das 9h às 10h30min, nas dependências da Sala 

dos Conselhos.   

Art. 9º - Participarão do processo de votação e apuração em Assembleia Geral, os segmentos habilitados para 

concorrer e os devidamente credenciados para votar.   

Parágrafo 1º - Serão votados os segmentos e não seus representantes.   

Parágrafo 2º - Somente poderá votar em Assembleia Geral mediante a apresentação de documento de identificação 

pessoal oficial com foto na mesa de votação:   

I - O Representante indicado pelo segmento junto à Comissão Organizadora, nos termos do art. 2º. deste regulamento, 

ou   

II - O Representante Legal;   

Art. 10 - A Assembleia não obedecerá a quórum mínimo, sendo que o processo de votação e apuração acontecerá 

com qualquer número de participantes, considerando o número de representação na composição.   

Art. 11 - No local de votação serão afixadas duas listas contendo:   

I - Nome dos segmentos habilitados como candidatos;   

II - Nome dos credenciados para votar, em cada segmento;   

Art. 12 - As cédulas eleitorais serão confeccionadas e aprovadas previamente pela Comissão Eleitoral.   

Art. 13 - O voto será secreto e depositado em urna destinada exclusivamente para este fim.   

Art. 14 - As cédulas de votação listarão todas as entidades habilitadas ao pleito de acordo com os segmentos 

estabelecidos no art. 5º deste regulamento.   

Parágrafo 1° - Cada cédula de votação será rubricada pelos membros da Comissão Organizadora.   
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Parágrafo 2° - Os segmentos serão relacionados na cédula por ordem Alfabética;   

Parágrafo 3° - Os representantes credenciados dos usuários, entidades de assistência social e trabalhadores do SUAS 

poderão votar em até 02 (dois) representantes de cada segmento;   

Parágrafo 4° - Cada vez que o nome da entidade for indicado em uma das cédulas de votação será computado como 

um único voto.  

 Art. 15 - Serão consideradas nulas as cédulas:   

I - Que contenham o voto em número maior de segmentos, do que as determinadas no art. 14 § 3°;   

II - Que não correspondam ao modelo oficial;   

III - Que não estiverem devidamente rubricadas pela comissão eleitoral;   

IV - Que estiverem em branco;   

V - Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação de 

vontade do eleitor.   

Art. 16 - A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral.   

Art. 17 - Totalizados os votos, aqueles que obtiverem o maior número de acordo com seu segmento, serão 

proclamados para compor o Conselho para o biênio de 2019/2021.   

Parágrafo 1º - Caso um segmento não apresente candidatos suficientes para compor o número de vagas destinadas 

ao segmento, cabe a Comissão Eleitoral proceder à readequação das vagas para garantir a composição do Conselho. 

Parágrafo 2º - Em caso de empate será considerada eleita a entidade, o representante dos trabalhadores do SUAS 

com fundação mais antiga, não sendo possível a verificação ou no caso de representantes de usuários será 

considerado eleito o candidato mais idoso, persistindo o empate, o desempate será feito por sorteio.   

Parágrafo 3º - Os Segmentos serão relacionados em ordem decrescente do número de votos obtidos.   

Parágrafo 4º - Os Segmentos que não forem votados entre os primeiros que comporão o Conselho, permanecerão 

listados por ordem do número de votos e serão chamadas a compor o Conselho no caso de vacância dentro desta 

ordem.   

Art. 18 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cujas deliberações 

obedecerão ao critério de maioria simples.   

Art. 19 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.    

 

 

Alvares Machado, 18 de Fevereiro, 2019. 

 

 

 

Laleska Venturin 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
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ANEXO 1 - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

Senhores Membros da Comissão Eleitoral para o Processo de Eleição das Entidades representantes da Sociedade 

Civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Alvares Machado/SP, Biênio 2019/2021, pelo 

presente venho requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL da entidade/organização, abaixo identificado:       

 

Entidade/Organização: _________________________________________________________   

Presidente/ Nome: ____________________________________________________________   

CNPJ/ CPF: ___________________________________________________________________   

Endereço: ____________________________________________________________________   

Telefone: ( ) _____________________________      Cel: (     )____________________________      

Endereço eletrônico: ___________________________________________________________  

Nome do representante: ________________________________________________________   

CPF: _______________________________           RG: _________________________________ 

 

 

(   ) Representantes, Organizações de Usuários e ou Usuário  

(    ) Representantes de  Entidades e Organizações de Assistência Social   

(    ) Representantes  de Organizações, Entidades de Trabalhadores do Sistema Único de  Assistência Social ou 

Trabalhador do SUAS eleito em assembleia.                                                                                                                      

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal) 

 

 

 

 

 

Alvares Machado/ SP, ____/____/________. 
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Anexo II - MODELO DE OFÍCIO DE INDICAÇÃO 

 

 

TIMBRE DA ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO 

 

Alvares Machado, SP, _____ de _________________ de __________ 

 

Ofício nº. xx                            

 

À Comissão Eleitoral para o Processo de Eleição das Entidades representantes da Sociedade Civil   

Assunto: Encaminhamento     

  

Aos Senhores,    

Ao cumprimentá-los, pelo presente venho indicar os nomes dos representantes abaixo identificado, da 

entidade/organização (nome da entidade/organização), para compor o Conselho Municipal de Assistência Social de 

Alvares Machado/ SP, Biênio 2019/2021 (em anexo cópia do RG e CPF dos representantes):    

 

Titular: ____________________________________________                                                      

Suplente: __________________________________________   

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Presidente ou Representante legal 

 

 


