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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PAT de Serra Negra 
oferece 14 vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Serra Negra 
está com 7 oportunidades para diferentes áreas. São elas:

- Atendente (lanchonete);
- Auxiliar de Cozinha;

- Açougueiro;
- Balconista;

- Barman;
- Costureira em Geral;

- Faxineira;
- Garçom;

- Governanta de Hotel;
- Recepcionista de hotel;
- Ajudante de Limpeza;

- Vendedor (loja);
- Vendedor (externo);

- Ajudante geral (para pessoa que tenha deficiência física).

Obs: as vagas para assistente administrativo, gerente de banco, 
caixa bancário e promotor de vendas financeiro requer curso 

superior completo.
 O posto de atendimento fica na Rua José Bonifácio, no Centro 
da cidade, e funciona das 8h30 às 11h e das 13h às 16h. Os in-

teressados devem comparecer no posto munidos de RG, CPF e 
carteira de trabalho.

Cerca de mil gestantes foram atendidas pelo 
Projeto “Amor Perfeito” em Serra Negra

O Projeto Amor Perfeito 
é desenvolvido no Fundo Social 
de Solidariedade  de Serra Negra 
desde 2009, com a parceria das 
Secretarias Municipais de Edu-
cação, Saúde e Casa da Agricul-
tura.

Este projeto surgiu a par-
tir de uma inquietação existente 
entre os profissionais de saúde, 
ao notarem tamanha falta de 
informação por parte das ges-

tantes atendidas na rede pública 
de saúde do município e tam-
bém por conta do alto índice de 
mortalidade infantil existente 
na época. Atualmente temos 08 
profissionais envolvidos no Pro-
jeto, sendo eles, 02 enfermeiras, 
01 psicóloga, 01 nutricionista, 01 
dentista, 01 médica Pediatra, 01 
médica obstetra e uma Assisten-
te Social.

O Projeto é desenvolvido 
da seguinte forma:

As gestantes são selecio-
nadas por grupos de acordo com 
a idade gestacional.

Cada grupo participa de 
seis encontros, sendo um por 
mês, durante seis meses. 05 de-
les no Fundo Social no período 
da tarde e um na Maternidade 
Santa Rosa de Lima, no período 
da manhã.

1º encontro: psicóloga e 
nutricionista, para dar orienta-
ção psicológica e nutricional no 
início da gravidez.

Os encontros, 2º, 4º e 6º 
são com a médica obstetra, que 
dividi o desenvolvimento fetal 
em três fazes, do 1º ao 3º mês, 

do 4º ao 6º mês e do 7º ao 9º 
mês. Passando para elas infor-
mações necessárias para cada 
momento.

3º encontro: Dentista e 
Enfermeira de amamentação, 
nesta faze as gestantes são 
orientadas sobre o preparo das 
mamas que deve ser feito duran-
te a gravidez e sobre a importân-
cia de realizar tratamento odon-
tológico nesta fase.

5º encontro: Mé-
dica Pediatra e Enfer-
meira Pediatra. Neste 
encontro faz-se uma vi-
sita nas dependências da 
maternidade e logo após 
uma palestra com estes 
profissionais, sobre os 
primeiros cuidados com 
a criança.

No final destes 
seis encontros as gestan-
tes são agraciadas com 
um enxoval de bebê, 
que contém os seguin-
tes itens, banheira, fral-
da descartável, fralda de 
pano, macacão, conjun-
to de bory, manta, cober-
tor e toalha de banho.

O Principal ob-
jetivo do Projeto Amor 
perfeito e a abertura de 
um espaço para troca 
de experiências entre as 

gestantes e os profissionais. Pro-
porcionando as gestantes mais 
segurança e qualidade de vida 
para as mesmas e seus bebês. 

Até o momento o proje-
to já atendeu aproximadamen-
te mil gestantes, sendo na sua 
maioria gestantes atendidas pela 
rede pública de saúde.

O trabalho desenvolvido 
por esta equipe colaborou com 
a redução da mortalidade infan-
til no município. A taxa de mor-
talidade infantil de Serra Negra 
caiu para 3,4 mortes para cada 
mil nascidos vivos em 2014. Ano 
retrasado, houve o registro de 
295 crianças nascidas com vida 
no município e a morte de uma 
criança com menos de um ano 
de idade.

As informações são da 
Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados – Seade com 
base nas estatísticas do registro 
civil. 

 Para mais informação so-
bre o projeto, entre em contato 
com o Fundo Social de Solida-
riedade nos telefones (19) 3842-
2466 ou (19)3892-2668.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 3.963 de 25 de outubro de 2016

Projeto de Lei no 82/2016
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei: 
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzen-
tos reais), que será destinado ao pagamento de folha dos funcioná-
rios municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão 
por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
14.01.08.244.0004.2.004.339039.05
Serv. terceiros - Pessoa jurídica.............................................R$ 37.200,00

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 25 de 
outubro de 2016.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -
Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.555 de 20 de outubro de 2016
(Altera valores do Item XV, do Decreto no 4.463, de 1o 

de dezembro de 2015)
ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais,
DECRETA:
Art. 1o Fica alterado os valores do Item XV, do artigo 1o do Decreto no  
4.463, de 1o de dezembro de 2015, a saber:
(…)

XV

Conjunto Aquático Municipal – banho nas piscinas:
a). diária R$ 10,00
b). pacote – semanal R$ 30,00
c). pacote – mensal R$ 90,00

(…)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 20 de 
outubro de 2016
Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -
Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.556 de 25 de outubro de 2016
(Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.963, de 25 de outubro de 
2016,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 37.200,00 
(trinta e sete mil e duzentos reais), que será destinado ao pagamento 
de folha dos funcionários municipais vinculados à Secretaria de As-
sistência Social.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto corre-
rão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

14.01.08.244.0004.2.004.339039.05
Serv. terceiros - Pessoa jurídica.............................................R$ 37.200,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 25 de 
outubro de 2016

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.557 de 25 de outubro de 2016
(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.882, de 8 de dezembro de 
2015,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

04.01.12.361.0007.2.010.339030.05
Material de consumo..............................................................R$ 15.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.449052.01
Equipamento e mat. permanente.........................................R$ 17.500,00
11.01.10.301.0016.2.018.449052.01
Equipamento e mat. permanente........................................R$ 12.000,00
Total.........................................................................................R$ 44.500,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias, sendo:

04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...........................................R$ 15.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...........................................R$ 17.500,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.01
Material de consumo..............................................................R$ 12.000,00
Total.........................................................................................R$ 44.500,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 25 de 
outubro de 2016

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta 
mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -
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Atletas de Serra Negra levam Ouro e Prata 
no Campeonato Estadual de Badminton

Os atletas Alex Bortolet-
to (Sapataria Godoy Esportes), 
Eduardo Pinheiro, Renato Lo-
pes –Alemão e o Prof. Ivanildo 
Perciani participaram da 3ª 
Etapa Paulista de Badminton, 
que foi realizada em Mogi das 
Cruzes/SP, no dia 15 de outu-
bro.

 Eduardo Pinheiro con-
quistou a medalha de ouro 
categoria Sênior C, Renato 
Lopes ficou com o bronze na 
mesma categoria. No sênior 
A, dupla, Alex Bortoletto/Iva-
nildo Perciani ficaram com a 
prata e Alex Bortoletto voltou 
ao pódio para receber a me-
dalha de ouro na categoria 
Sênior A, uma medalha inédi-
ta para o Badminton Serrano. 
Vale destacar que Eduardo Pi-
nheiro conquistou o primeiro 

lugar nas 3 etapas realizadas 
até agora  no Sênior C e Alex 
Bortoletto conquistou ouro 
nas três categorias (Sênior C, 
B e A). Conquistas que ele-
vam ainda mais o nível dos 
atletas serranos nas competi-
ções organizadas pela Febasp 
(Federação de Badminton do 

Estado de São Paulo). 
Vale salientar que os 

participantes do torneio in-
tegram o quadro associativo 
do Serra Negra Esporte Clu-
be - SNEC.  Nos dias 05 e 06 
de novembro, Mogi das Cru-
zes será o destino dos atletas 
Breno Dallari – sub 15, Lais 

Dallari – sub-13, Gaelle Sarac-
co – sub-15, Thiago Patrício 
sub-13, Alex Bortoletto – aber-
to C e Italo Freire – sub-17 que 
estarão participando da últi-
ma etapa paulista deste ano 
na categoria jovens, na busca 
de mais medalhas. Para isso, 
os treinamentos estão sendo 
direcionados aos atletas na 
busca de seus objetivos.

Os agradecimentos fi-
cam para aqueles que apoiam 
e patrocinam oficialmente o 
esporte : Auto Peças União, 
Pinheiro Comercial de Auto 
Peças, Colégio Libere Vive-
re, Clínica Carraro, Sapataria 
Godoy Esportes, Radiofobia 
Podcast e Multimídia e a Pre-
feitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra.

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer comunica a todos a 
reabertura das piscinas do Con-
junto Aquático Sebastião Carlos 
de D`Andrea Colchetti desde o 
último dia 29 de outubro. O ho-
rário de funcionamento das pis-
cinas é das 9h às 17h, de terça 
a domingo. O usuário deve apre-
sentar o laudo de atestado mé-
dico e pagar uma taxa diária no 
valor de R$10,00 (dez reais).  A 

academia municipal também foi 
reaberta, o horário do seu fun-
cionamento é das 7h às 21h, de 
segunda à sexta-feira. O usuário 
também deve apresentar laudo 
de atestado médico, trazer uma 
foto 3X4 e efetivar o seu cadas-
tramento na Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, loca-
lizada no próprio local, a Rua 
Antonio Jorge José, s/n, Centro.

O Conjunto Aquático Se-
bastião de D`Andrea Colchetti 

foi reinaugurado em setembro 
de 2016, contando com uma 
reforma de mais de 2 milhões 
de reais, mais de 2 milhões de 
reais, verba recebida do DADE - 
órgão do Governo do Estado de 
São Paulo - por intermédio do 
Deputado Edmir Chedid, para 
atender as novas instalações da 
academia municipal e das pisci-
nas.para atender as novas insta-
lações da academia municipal e 
das piscinas.  A academia conta 

com atendimento de educado-
res físicos, onde são realizados 
acompanhamentos para cada 
pessoa. O local possui variados 
aparelhos de última geração 
para musculação e demais exer-
cícios físicos e ainda terá aulas 
de ginástica localizada.

Para maiores informa-
ções, o interessado poderá con-
tatar a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, no telefone 
(19)3892-8435.

As piscinas e a academia do Conjunto 
Aquático Municipal já estão abertas
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NOVEMBRO 2016 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Terça-feira São Jose 
2 Quarta-feira Danilo 
3 Quinta-feira Serrana 
4 Sexta-feira Naturalis 
5 Sábado Popular 
6 Domingo Central 
7 Segunda-feira Vip 
8 Terça-feira Rubi 
9 Quarta-feira São Luiz 
10 Quinta-feira São Jose 
11 Sexta-feira Danilo 
12 Sábado Serrana 
13 Domingo Naturalis 
14 Segunda-feira Popular 
15 Terça-feira Central 
16 Quarta-feira Vip 
17 Quinta-feira Rubi 
18 Sexta-feira São Luiz 
19 Sábado São Jose 
20 Domingo Danilo 
21 Segunda-feira Serrana 
22 Terça-feira Naturalis 
23 Quarta-feira Popular 
24 Quinta-feira Central 
25 Sexta-feira Vip 
26 Sábado Rubi 
27 Domingo São Luiz 
28 Segunda-feira São Jose 
29 Terça-feira Danilo 
30 Quarta-feira Serrana 

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
NOVEMBRO
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INSCRIÇÕES vão até o dia 18 de novembro 
para o curso de Técnico em Hospedagem

SOBRE O CURSO:
O Curso Técni-

co em Hospedagem 
terá duração de 1 ano 
e meio e irá acontecer 
em Serra Negra no perí-
odo Noturno na Escola 
Profissionalizante José 
Franco de Godoy, Pra-
ça Lions Internacional, 
80 – Centro, sob admi-
nistração da Unidade 
de Amparo – ETEC João 
Belarmino e Parceria da 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra por meio da 
Secretaria da Educação 
e Cultura – Escola Profis-
sionalizante.

O TÉCNICO EM 
HOSPEDAGEM é o pro-
fissional que atua na 
recepção e governança 
em meios de hospeda-
gem. Executa atividades ope-
racionais de recepção e aten-
dimento a clientes, serviços de 
andares, atendimento no setor 
de room-service, comercializa-
ção e marketing de produtos tu-
rísticos além da realização dos 
serviços e reservas. Orienta suas 
ações pelos critérios de quali-
dade na prestação de serviços, 
dando suporte ao hóspede du-
rante sua estada, valorizando as 
características culturais, históri-
cas e ambientais do local de sua 
atuação.

 
INSCRIÇÕES:

Realize sua inscrição no 
site www.vestibulinhoetec.com.
br

Período de inscrições: de 
17 de outubro de 2016 às 15h do 
dia 18 de Novembro de 2016.

É necessário ensino Mé-
dio Completo ou estar matricu-
lado na 2ª ou 3ª série do ensino 
médio.
O curso é gratuito e a taxa de 
inscrição do vestibulinho é de 
R$30,00. São 40 vagas! 
Central de Informações ao Can-
didato: 0800 772 2829 / 19 3807 
2288
www.vestibulinhoetec.com.br
www.etecjoaobelarmino.com.br

Curso de Mecânica

Na última quinta-feira 
de outubro (27) aconteceu a 
formatura dos alunos do Cur-
so de Mecânica da carreta do 
Via Rápida Emprego do Go-
verno do Estado. 

O curso recebeu a 

certificação do Centro Paula 
Souza e capacitou trabalha-
dores de oficinas mecânicas 
ou interessados em obter 
uma qualificação. Autorida-
des, pais e familiares presti-
giaram a cerimônia.

Cultura Coletiva chega a 
Serra Negra entre os dias 

10 e 17 de dezembro

Entre os dias 10 e 17 de 
dezembro, o município de Ser-
ra Negra irá receber um even-
to que propõe uma nova visão 
de como lidamos com o mun-
do. O “Câmbio – Semana da 
Cultura Independente” coloca 
na sacola uma série de temas 
que serão discutidos ao longo 
de um montante de eventos.

Economia criativa e ve-

ganismo são os motes princi-
pais que conduzirão a progra-
mação que contará com mais 
de 20 atividades. Músicos, 
escritores, ativistas e formado-
res de opinião que vivem ou 
dedicam parte do seu tempo 
à econimai criativa e persona-
lidades do meio vegan partici-
parão dos encontros. 

Participe você também!

Feira do Livro Espírita 
acontece de 12 a 14 de 

novembro

A Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura irá re-
alizar nos dias 12,13 e 14 de 
novembro, das 9h às 17h, no 
Saguão do Paço Municipal 
Palácio das Águas, localiza-

do na Praça John F. Kennedy, 
s/n, a Feira do Livro Espírita.

Segundo a expositora, 
são mais de 1800 títulos de 
romance, obras básicas e 
lançamentos na área.
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EDITAL N° 002 – 27/10/ 2016
Convocação de Representantes da Sociedade Civil  e 
do Governo Municipal  para  Eleição no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA 
de Serra Negra,  Gestão 2016 - 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente  de Serra Negra,  no uso de suas prerrogativas 
legais, delineados  pela Lei Federal 8.069/90 Estatuto da 
Criança e do Adolescente– ECA,   e pela Lei Municipal 
de nº 3.777, de 02 de setembro  de 2014;  FAZ SABER 
que,  tendo em vista : 
- A  proximidade do término de mandato dos atuais 
conselheiros do CMDCA;  E, de acordo com o seu Regi-
mento Interno,  pelo presente edital,  convoca a  ELEI-
ÇÃO para compor o novo colegiado do CMDCA para o 
biênio 2016 -2018.  

CONVOCA:
Art. 1° - Os Representantes  do Governo Municipal  e 
da Sociedade Civil  na categoria das Entidades/Organi-
zações de Atendimento à Crianças e   Adolescentes   ;    
Representantes de Clube de Serviços ; Representantes 
da Ordem dos Advogados do Brasil -OAB- Seção Local 
e  Representantes de  Associação de Pais de Escolas de 
âmbito municipal, para a  Eleição   dos  novos represen-
tantes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, titulares e suplentes, para a gestão 
2016/2018, a se realizar na forma estabelecida por este 
Edital,
No  Dia  21  de Novembro de 2016 - às  14:30 horas  
Na Sede da SADS/CREAS –  Centro
Este Edital apresenta também o Regulamento de todo 
o processo eleitoral de escolha dos Representantes  da 
Sociedade Civil que irá compor a nova gestão do CMD-
CA  e será divulgado no Diário Oficial do Município, nas 
diversas representações  da Sociedade Civil de Serra 
Negra , Entidades Sociais,  Secretarias Municipais e de-
mais repartições da Prefeitura de Serra Negra-SP.
Presidente do CMDCA Serra Negra 
Leandra  Crepaldi 
Apoio: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social 
                 p/ Comissão Organizadora
REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS RE-
PRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR 
O CMDCA DE SERRA NEGRA – PARA O MANDATO DE 
DEZEMBRO/2016   A  DEZEMBRO DE 2018.
I – DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA
Art. 1° - Fica criada a Comissão Organizadora, definida  
em reunião plenária do CMDCA de 27/10/2016. Sendo: 

um  representante da Sociedade Civil – Conselheiro               
e  representante do Governo Municipal- SADS – Jéssica 
– secretaria Executiva 
§ 1° - A Comissão Organizadora terá as seguintes 
atribuições:
I – Coordenar o processo de escolha dos membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente  de Serra Negra  representantes da sociedade 
civil nas quatro categorias: Entidades/Organizações de 
Atendimento à Crianças e   Adolescentes,  Clube de 
Serviços,  OAB- Seção Local e    Associação de Pais de 
Escolas  para o mandato de 2016/2018;
II – Julgar os pedidos de registro de candidatura e im-
pugnações eventuais, bem como os recursos;
III – Encaminhar ordens, orientações e zelar pelo cum-
primento de normas e o bom andamento dos trabalhos.
 
II –  DA COMPOSIÇÃO DO CMDCA DE SERRA NEGRA 
Art. 2º-  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente é composto de 10 (dez) membros 
titulares e igual número de suplentes, respeitada a pari-
dade, entre os representantes das instituições governa-
mentais e da Sociedade Civil, sendo:

I. 05 (cinco) Representantes do Governo Municipal indi-
cados pelos seguintes órgãos:
a) 01 (um) representante da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria da Saúde;
c) 01 (um) representante da Secretaria da Educação e 
Cultura;
d) 01 (um) representante da Secretaria de Esportes e 
Lazer; e
e) 01 (um) representante da Secretaria de Planejamen-
to/Contabilidade do Município.

II. 05 (cinco) Representantes da Sociedade Civil organi-
zada, legalmente constituídos, sediadas no Município, 
sendo:

a) 02 (dois) representantes das Entidades de Atendi-
mento e ou  Defesa dos Direitos da   
          Criança e do Adolescente;
b) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB/subsecção local;
c) 01 (um) representante dos Clubes de Serviços; e
e) 01 (um) representante das Associações de Pais e 
Professores - (APPs).

§ 1º.  Os membros do Conselho Municipal dos Direitos 
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da Criança e do Adolescente, e seus respectivos suplen-
tes exercerão um mandato de 02 (dois) anos, facultada 
uma recondução ou reeleição, podendo ainda ser subs-
tituídos, em caso de vacância, por uma nova indicação 
do órgão representado.

§ 2º. A função de membro do Conselho Municipal é 
considerada de interesse público relevante e não será 
remunerada.

III - DO PROCESSO  ELEITORAL 
Art. 3º - Os Representantes da Sociedade Civil  aqui 
destacados pelas Entidades de Atendimento e ou  De-
fesa dos Direitos da  Criança e do Adolescente; Clube 
de Serviços,  OAB- Seção Local e  Associação de Pais e 
Professores de Escolas do Munícipio,  deverão manifes-
tar seu interesse e preencher o formulário apropriado 
na sede do CMDCA- Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social até o dia 18/11/2016. 

Art. 4° - O processo de escolha se dará na data de 
21/11/2016, - Segunda -feira , 
às 14:30 horas, na  sede da SADS, perante  a Comissão 
Organizadora, através de aclamação de votos , sendo 
os representantes escolhidos por maioria simples. 
§ 1° - As vagas para compor a representação da socie-
dade civil no  Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente serão de cinco (05) membros titu-
lares e cinco (05) membros suplentes  sendo 02 (dois) 
Titulares e 02(dois), Suplentes representantes das Enti-
dades Sociais de Atendimento à Criança e Adolescente;   
01 Titular e 01 Suplente  representantes de Clubes de 
Serviços ( Lions e Rotary) ; 01 Titular e 01 Suplente da 
OAB/subsecção local e 01 Titular e 01 Suplente de As-
sociações de Pais e Professores de Escolas Municipais, 
a serem escolhidos neste Fórum , sob a fiscalização da 
comissão organizadora.
§ 2° - Serão considerados escolhidos:
I – Como Titulares, os mais votados em cada categoria 
de representação;
II – Como Suplentes, os mais votados após titulares da 
categoria de representação, subseqüente;
III – O suplente exercerá, exclusivamente, a suplência 
do titular na mesma categoria da representação;
 
§ 3° - Após  eleição,  a Comissão Organizadora lavrará 
Ata, comunicando o resultado aos presentes e encami-
nhando a relação dos eleitos para publicação no prazo 
máximo de 15 dias.

 IV – DA POSSE
Art. 5° - A posse dos representantes eleitos da socie-
dade civil para o Conselho Municipal   dos Direitos da 
Criança e do Adolescente- CMDCA -dar-se-á  coletiva-
mente com   os representantes da área governamental 
,  após a regulamentação através de Decreto de nomea-
ção pela Prefeitura Municipal.

Art. 6º - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) 
anos e não será remunerado, sendo seu exercício con-
siderado de interesse público relevante, podendo ser 
reeleito por igual período. 

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social – SADS e Ministério Público poderá 
acompanhar todo o processo de escolha, cabendo-lhe  
também, recursos e pedido de impugnação, caso jul-
guem necessário.
Art. 8° - Em caso de não preenchimento das vagas,   
será convocado  novo  processo  de  escolha  de  forma  
a  garantir,  no  mínimo,  o  titular  e primeiro suplente 
por categorias .

Art. 9º. - Os casos omissos neste regulamento serão de-
cididos pela Comissão Organizadora.

PORTARIA N. º 021, DE 21 DE 
OUTUBRO de 2016

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previ-
dência Social dos Funcionários Municipais de Serra Ne-
gra, usando de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas pelo artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01.

CONSIDERANDO que, o funcionário aposentado Bene-
dito de Oliveira, foi regida pelo Estatuto dos Funcioná-
rios Municipais, falecida em 06 de outubro de 2016;

CONSIDERANDO que, o Conselho Administrativo apro-
vou a concessão da pensão previdenciária, em favor da 
beneficiária que tem direito, constante em Ata de nº 
009/16;
 
CONSIDERANDO o que, mais consta no Processo n.º 
068/16;

RESOLVE:

CONCEDER Pensão Previdenciária para a Sra. Luzia 
Aparecida Gouvêa,  nos termos da Lei Municipal n. º 
2.612/01 com as alterações introduzidas pela Lei Com-
plementar n.º 79/05, artigo 114.
Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus 
efeitos a 06 de outubro de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Munici-
pais de Serra Negra, em 21 de outubro de 2016.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev.


