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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Casa Branca
Lei Federal 8.069 /90

Avenida Luiz Gama, nº 131, Centro, Casa Branca/SP.
Tel.: (19) 3671 6013  

E-mail:  conselhos@casabranca.sp.gov.br

      Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Casa Branca/SP

Lei Federal n.º 8.069/1990 - Leis Municipais n.º 1760/91, 
2360/99, 3240/14.

EDITAL Nº 01 DE 02 DE MAIO DE 2019
 

Dispõe sobre o edital do processo de escolha do Conselho 
Tutelar do Município de CASA BRANCA/SP.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de CASA BRANCA/SP – CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente,  Resolução nº 152/2012 e a Resolu-
ção nº 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – Resolução 
001/2019 do CMDCA,  e as Leis Municipais nº 1760/91, 2360/99, 
3240/14, torna público o Processo de Escolha Unificado para 
Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, 
sendo realizado sob a responsabilidade deste CMDCA e a fisca-
lização do Ministério Público, mediante as condições estabele-
cidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar é regido por este edital, aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de CASA BRANCA/SP.

1.1.1. A Comissão Organizadora designada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
composta paritariamente dentre os membros do alu-
dido Conselho, conforme Portaria nº6.509/2019, é a 
responsável por toda a condução do processo de es-
colha.

1.2. O processo destina-se à escolha de 05(cinco) mem-
bros titulares e membros suplentes, para composição 
do Conselho Tutelar do Município de CASA BRANCA/
SP, para o mandato de 04(quatro) anos, permitida 
uma recondução, mediante novo processo de esco-
lha.

1.3. Aos conselheiros tutelares, nos termos do art. 134 da 
Lei Federal nº 8.069/90 alterado pela Lei n° 12.696/12, 
é assegurado o direito a: 
I - Cobertura previdenciária; 
II - Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas 
de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; 
III - licença-maternidade; 
IV - Licença-paternidade; 

V - Gratificação natalina. 

1.4. Das Atribuições do Conselho Tutelar:

1.4.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de ze-
lar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do 
Adolescente, cumprindo as atribuições previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 95 e 
136.

1.5. Da Remuneração:

1.5.1. O (a) conselheiro (a) tutelar eleito (a) para o mandato 
referente ao quadriênio 2020/2023 fará jus a recebi-
mento pecuniário mensal no valor de 2.4 (dois pon-
tos quatro) salários mínimos.

1.6. Da Função e Carga Horária:

1.6.1. O Conselho Tutelar funcionará ininterruptamente em 
horário comercial para atendimento e demais proce-
dimentos, das 8h às 17h em sede e nos demais horá-
rios por meio de escala para regime de plantão.

1.6.2. A jornada de trabalho será estabelecida conforme as 
horas exercidas em sede e os horários do regime de 
plantão. Serão distribuídas nos seguintes moldes:

1.6.3.  De segunda a sexta-feira, das 8:00 as 17:00 horas, 
sendo que cada conselheiro Tutelar deverá cumprir 
40 horas semanais, sendo 8 horas em sede.

1.6.4. Fora do horário normal de expediente, será escalado 
um Conselheiro para o regime de plantão domiciliar 
24 horas. Nos finais de semana será escalado um 
Conselheiro para o regime de plantão de 48 horas.

1.6.5.  A função de conselheiro tutelar exige dedicação ex-
clusiva, vedado o exercício de outra função pública 
ou privada.

1.6.6.  Sendo eleito como Conselheiro um servidor público 
Municipal, será ele colocado à disposição do Conse-
lho Tutelar, devendo optar pela remuneração que 
mais lhe convier.

1.6.7. O exercício da função de conselheiro tutelar não con-
figura vínculo empregatício ou estatutário com o mu-
nicípio.

1.6.8.  Na qualidade de membros eleitos, os conselheiros 
tutelares não serão servidores do quadro da adminis-
tração municipal, não havendo, ainda, a criação de 
qualquer vínculo de natureza trabalhista dos conse-
lheiros tutelares com o município.

1.6.9.  Todos os membros do Conselho Tutelar serão sub-
metidos à mesma carga horária semanal de trabalho, 
bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobre-
aviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

1.6.10. O disposto no caput não impede a divisão de tare-
fas entre os Conselheiros, para fins de realização de 
diligências, atendimento descentralizado em comu-
nidades distantes da sede, fiscalização de entidades, 
programas e outras atividades externas, sem preju-
ízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo 
Conselho.

2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

2.1. O cidadão que desejar candidatar à função de conse-
lheiro tutelar deverá atender as seguintes condições:

I. Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, com-

provada por folhas e certidões de antecedentes cri-
minais das esferas estadual, federal e certidões de 
antecedentes cíveis;

II. Ter idade superior a vinte e um anos, comprovada 
por meio da apresentação do documento de identida-
de ou por outro documento oficial de identificação;

III. Residir e ser inscrito no Município CASA BRANCA/SP 
a pelo menos 1 (um) ano, comprovado por meio da 
apresentação de conta de água, luz ou telefone;

IV. Participar, com frequência de 100%, do curso pre-
paratório (carga horária: 4h) e curso de capacitação 
conselheiros titulares e suplentes (carga horária 24h), 
promovidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente sobre a política de atendi-
mento à criança e ao adolescente, conforme crono-
grama anexo V deste edital.

V. Ao candidatar-se à função de Conselheiro Tutelar, 
o membro do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente deverá simultaneamente 
pedir seu afastamento deste Conselho.

VI. Comprovar, por meio da apresentação de Diploma, 
Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão de Cur-
so emitido por entidade oficial de ensino, ter conclu-
ído o ensino médio;

VII. Estar no gozo de seus direitos políticos.
VIII. Comprovar experiência na promoção, proteção e de-

fesa dos direitos da criança e do adolescente.
IX. Comprovação de conhecimento de informática básica 

que possibilite a execução do Sistema de Informações 
para Infância e Adolescência (SIPIA), em conformida-
de com a resolução nº001 do dia 25 de Abril de 2019 
do CMDCA, e Anexo III deste edital.

X. prova preliminar de conhecimento de legislação 
da infância antes da deflagração do pleito eleitoral 
como pré-requisito para a candidatura

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA 

3.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar será realizado em 04 (quatro) etapas:

 I- Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos 
requisitos do item 02 deste edital;

 II- Prova de aferição de conhecimento sobre os Direitos 
da Criança e do Adolescente, CARATÉR ELIMINATORIO;

 III- Avaliação Psicológica, Caráter Eliminatório;
 IV- Eleição dos candidatos por meio de voto.

4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
INSCRIÇÃO DOS CANDITADOS

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
e a tácita aceitação das condições do processo, tais 
como se acham definidas neste edital, acerca das 
quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos para a investidura na função 
de conselheiro tutelar.

4.3. As inscrições ficarão abertas no horário de 8h às 
11h e das 13h às 16h do dia 06/05/2019 até o dia 
14/06/2019.

4.4. As inscrições serão feitas na sede do Departamento 
de Promoção Social, Rua: Luiz Gama, 131- Centro - 
CASA BRANCA/SP.

4.5. No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por 
meio de procuração, deverá: 
a) Preencher requerimento, em modelo próprio que 

lhe será fornecido no local, no qual declare aten-
der as condições exigidas para inscrição e se sub-
meter às normas deste Edital;

b) Apresentar original ou fotocópia autenticada de 
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documento de identidade de valor legal no qual 
conste filiação, foto e assinatura;

c) Apresentar os documentos exigidos no item 2.1. 
deste edital;

d) Em relação ao item 2.1. inciso I, a critério da Co-
missão Organizadora, a comprovação da idonei-
dade moral, no âmbito pessoal, familiar e profis-
sional poderá ser complementada por meio de 
informações coletadas junto a pessoas e institui-
ções da comunidade local.

e) 1 (uma) foto 3 X 4.

4.6. A ausência de qualquer dos documentos solicita-
dos acarretará o indeferimento da inscrição.

4.7. A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, 
as provas e/ou nomeação do candidato, caso se ve-
rifique qualquer falsidade nas declarações e/ou qual-
quer irregularidade nas provas e/ou documentos 
apresentados.

4.8. A eventual inscrição de pré-candidato (a) que tenha 
atuado como conselheiro (a) tutelar no município de 
CASA BRANCA/SP em 02 (dois) mandatos consecuti-
vos, será deferida em conformidade com as atualiza-
ções e aprovação da PL 1783/2019, e caso a mesma 
não seja aprovada a inscrição será cancelada.

 4.8.1  São impedidos de servir no mesmo Conselho marido 
e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro 
ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

  Parágrafo único. Estende-se o impedimento do con-
selheiro, na forma deste artigo, em relação à auto-
ridade judiciária e ao representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância e da Ju-
ventude, em exercício na comarca, foro regional ou 
distrital.

4.9. A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for 
deferida, será publicada no Diário Oficial do Municí-
pio e afixada no mural e no site oficial da Prefeitura 
Municipal de CASA BRANCA/SP (http://www.casa-
branca.sp.gov.br) da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, CRAS, com cópia para o Minis-
tério Público.

5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO

5.1. A prova de conhecimentos versará sobre:
a) Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); 
b) Leis Municipais nº 1760/91, 2360/99, 3240/14, que 

dispõe sobre a política municipal de atendimento 
dos direitos da criança e do Adolescente.

c) Redação: Texto dissertativo- argumentativo
5.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capa-

cidade de interpretação do texto legal.
5.3. A prova constará de 30 (trinta) questões de múltipla 

escolha, com 05 (cinco) alternativas para cada ques-
tão no valor de 02 pontos, no total de 60 (sessenta) 
pontos, mais redação no valor de 40 (quarenta) pon-
tos.

5.4. O Candidato terá 04 (quatro) horas para realizar a 
prova.

5.5. Será considerado aprovado na prova de conhecimen-
tos o (a) candidato (a) que obtiver nota igual ou supe-
rior a 50% (cinquenta por cento) do valor total de 100 
(cem) pontos.

5.6. Será realizado um curso preparatório aos candidatos 
inscritos, no dia 06/07/19 (sábado), das 8h às 12h, sob 
a temática de ética, atendimento, autonomia, atribui-
ções e competência do Conselho Tutelar, na Escola 
Estadual Dr. Rubião Junior, na Praça Barão do Rio Par-

do s/nº, Centro, CASA BRANCA/SP
5.7. A prova será realizada no dia 06/07/2019 (sábado) 

com início às 14 horas e término às 18 horas, na Es-
cola Estadual Dr. Rubião Junior, na Praça Barão do Rio 
Pardo s/nº, Centro, CASA BRANCA/SP

5.8. Caso haja necessidade de alterar a computação de 
pontos, o formato e dia, horário e local de realização 
das provas, a Comissão Organizadora publicará as al-
terações, em todos os locais onde o Edital tiver sido 
afixado, com antecedência mínima de 05(cinco) dias.

5.9. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
nos locais onde o Edital for publicado eventuais al-
terações. 

5.10. Os candidatos deverão comparecer ao local da pro-
va com antecedência mínima de 30(trinta) minutos, 
antes da hora marcada para o seu início, munidos de 
lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, protocolo de inscrição e de documento oficial 
de identidade.

5.11. No momento da prova não será permitida consulta 
a textos legais nem tampouco à doutrina sobre a 
matéria.

5.12. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e 
horário determinados, ou segunda chamada para as 
provas.

5.13. Será excluído do processo de escolha o candidato 
que, por qualquer motivo, faltar às provas ou, du-
rante a sua realização, for flagrado comunicando-se 
com outro candidato ou com pessoas estranhas, por 
gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico 
ou não. 

5.14. Será eliminado do processo de seleção o candidato 
que, durante a realização da prova, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smar-
tphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho 
MP3, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer aces-
sórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc., e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido 
e/ou borracha.

5.15. Será automaticamente excluído do processo de esco-
lha o candidato que não devolver a folha oficial de 
respostas ou devolvê-la sem assinatura.

5.16. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar 
de qualquer tipo de condição especial para a reali-
zação das provas deverá solicitá-la, por escrito, no 
ato da inscrição, indicando os recursos especiais ma-
teriais e humanos necessários, o qual será atendido 
dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.

5.17. A candidata inscrita em fase de amamentação que 
sentir necessidade de amamentar durante o perío-
do de realização da prova, deverá levar um acompa-
nhante, que ficará com a criança em sala reservada, 
determinada pela Comissão Organizadora. Durante 
o processo de amamentação, a candidata será acom-
panhada apenas por uma fiscal, devendo o acompa-
nhante retirar-se da sala.

5.17.1. Pela concessão à amamentação, não será concedido 
qualquer tempo adicional à candidata lactante.

5.18. O gabarito será divulgado pela Comissão Organi-
zadora em até 24 horas da realização da prova de 
conhecimento, será publicada no Diário Oficial do 
Município e afixada no mural e no site oficial da Pre-
feitura Municipal de CASA BRANCA/SP (http://www.
casabranca.sp.gov.br) da Câmara de Vereadores, na 
sede do Conselho Tutelar, CRAS, com cópia para o 
Ministério Público.

5.19. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 
50% (cinquenta por cento) da pontuação total atribu-
ída à prova.

5.20. A relação dos candidatos aprovados será publicada 
no Diário Oficial do Município e afixada no mural e 

no site oficial da Prefeitura Municipal de CASA BRAN-
CA/SP (http://www.casabranca.sp.gov.br) da Câmara 
de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, CRAS, 
com cópia para o Ministério Público.

6.  DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

6.1.  A avaliação psicológica será realizada por profissio-
nal habilitado e visa verificar, mediante o uso de ins-
trumentos psicológicos específicos (testes psicológi-
cos reconhecidos e aprovados pelo Conselho Federal 
de Psicologia), o perfil psicológico adequado ao exer-
cício da função de conselheiro tutelar.

6.1.1.  Deverão ser avaliadas as condições psicológicas ade-
quadas do conselheiro para trabalhar com conflitos 
sócio familiares atinentes ao cargo e exercer, em sua 
plenitude, as atribuições constantes nos artigos 95 e 
136 da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA) e da legislação 
municipal em vigor.

6.1.2.  Os conselheiros devem apresentar as seguintes ha-
bilidades: capacidade de escuta, de comunicação, de 
buscar e repassar informações, de interlocução, de 
negociação, de articulação, de administrar o tempo, 
de realizar reuniões eficazes e criatividade institucio-
nal e comunitária.

6.2.  A avaliação psicológica será realizada no dia 27/07/19 
(Sábado), na sede do Departamento de Promoção So-
cial, Rua: Luiz Gama, 131- Centro - CASA BRANCA/SP. 
observando o horário previamente agendado para 
cada candidato, conforme cronograma anexo V.

6.2.1.  Em hipótese alguma, haverá avaliação fora do local e 
horário determinados, ou segunda chamada para as 
avaliações. 

6.2.2.  Será excluído do processo de escolha o candidato 
que, por qualquer motivo, não comparecer à avalia-
ção no horário e local indicados.

6.2.3.  O resultado final da avaliação psicológica do candida-
to será divulgado, exclusivamente, como “APTO” ou 
“INAPTO”.

6.3.   A relação dos candidatos habilitados para a próxima 
etapa será publicada no Diário Oficial do Município 
e afixada no mural e no site oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de CASA BRANCA/SP (http://www.casabranca.
sp.gov.br) da Câmara de Vereadores, na sede do Con-
selho Tutelar, Paço Municipal, CRAS, com cópia para 
o Ministério Público.

7.  DA QUARTA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – 
ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS

7.1.  Da Reunião Que Autoriza a Campanha Eleitoral

7.1.1.  No dia 12/08/19 (segunda feira), às 19h, na sede do 
Departamento de Promoção Social, Rua: Luiz Gama, 
131- Centro - CASA BRANCA/SP.

 será realizada reunião da  Comissão Organizadora 
Eleitoral com os candidatos habilitados para eleição 
dando conhecimento formal para apresentar as re-
gras do processo eleitoral, que firmarão compromis-
so de respeitá-las, bem como reforçar as disposições 
deste Edital, no que diz respeito notadamente:
a. Aos votantes (quem são, documentos necessários, 

etc.);
b. Às regras da campanha (proibições, penalidades, 

etc.);
c. À votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, 

prazos para recurso, etc.);
d. À apresentação e aprovação do modelo de cédula 

a ser utilizado;
e. À definição de como o candidato deseja ser iden-

tificado na cédula (nome, codinome ou apelido, 
etc.);

f. À definição do número de cada candidato;
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g. Aos critérios de desempate;
h. Aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, 

nos termos do artigo 140    do ECA;
i. À data da posse.

7.1.2.   A reunião será realizada independentemente do nú-
mero de candidatos presentes.

7.1.3.  O candidato que não comparecer à reunião acordará 
tacitamente com as decisões tomadas pela Comissão 
Organizadora e pelos demais candidatos presentes.

7.1.4.  A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a as-
sinatura de todos os presentes.

7.1.5.  No dia 14/08/19, será divulgada a lista definitiva dos 
candidatos habilitados, constando nome completo 
de cada um, com indicação do respectivo número e 
do nome, codinome ou apelido que será utilizado na 
cédula de votação, será publicada no Diário Oficial do 
Município e afixada no mural e no site oficial da Pre-
feitura Municipal de CASA BRANCA/SP (http://www.
casabranca.sp.gov.br) da Câmara de Vereadores, na 
sede do Conselho Tutelar, CRAS, com cópia para o 
Ministério Público.

7.2.  Da Candidatura 

a. A candidatura é individual e sem vinculação a par-
tido político, grupo religioso ou econômico.

b. É vedada a formação de chapas de candidato ou a 
utilização de qualquer outro mecanismo que com-
prometa a candidatura individual do interessado;

7.3.  Dos Votantes:
a. Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 

(dezesseis) anos inscritos como eleitores no muni-
cípio;

b. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apre-
sentar-se no local de votação munido de seu título 
de eleitor e documento oficial de identidade;

c. Cada eleitor poderá votar em 01 (um) candidato; 
d. Não será permitido o voto por procuração.

7.4.  Da Campanha Eleitoral:

a. A campanha eleitoral terá início no dia 15/08/19;
b. Os candidatos poderão promover as suas candida-

turas junto a eleitores com distribuição de panfle-
tos;

c. É livre a distribuição de panfletos, desde que não 
perturbe a ordem pública ou particular;

d. Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua 
campanha em estrita obediência a este edital.

7.4.1.  Das Proibições

a. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 
meio dos veículos de comunicação em geral (jor-
nal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, 
camisas, bonés e outros meios não previstos neste 
Edital;

b. É vedado receber o candidato, direta ou indireta-
mente, doação em dinheiro ou estimável em di-
nheiro, inclusive por meio de publicidade de qual-
quer espécie, procedente de: 
b.1) entidade ou governo estrangeiro;
b.2) órgão da administração pública direta e indi-

reta ou fundação mantida com recursos prove-
nientes do Poder Público;

b.3) concessionário ou permissionário de serviço 
público;

b.4) entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compul-
sória em virtude de disposição legal;

b.5) entidade de utilidade pública;

b.6) entidade de classe ou sindical;
b.7) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba 

recursos do exterior;
b.8) entidades beneficentes e religiosas;
b.9) entidades esportivas;
b.10) organizações não-governamentais que rece-

bam recursos públicos;
b.11) organizações da sociedade civil de interesse 

público.

c. É vedada a vinculação do nome de ocupantes de 
cargos eletivos (Vereadores, Prefeitos, Deputados, 
etc.) ao candidato;

d. É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que 
promova ataque pessoal contra os concorrentes;

e. É proibido aos candidatos promoverem as suas 
campanhas antes da publicação da lista definitiva 
das candidaturas.

f. É vedado ao conselheiro tutelar promover sua 
campanha ou de terceiros durante o exercício da 
sua jornada de trabalho;

g. É vedado aos membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente promo-
ver campanha para qualquer candidato;

h. É vedado o transporte de eleitores no dia da elei-
ção, salvo se promovido pelo poder público e ga-
rantido o livre acesso aos eleitores em geral;

i. Não será permitido qualquer tipo de propaganda 
no dia da eleição, em qualquer local público ou 
aberto ao público, sendo que a aglomeração de 
pessoas portando instrumentos de propaganda 
caracteriza manifestação coletiva, com ou sem 
utilização de veículos;

j. É vedado ao candidato doar, oferecer, promover 
ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive brindes de peque-
no valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas ou cestas básicas.

7.4.2.  Das Penalidades: 

a) O candidato que não observar os termos deste edi-
tal poderá ter a sua candidatura impugnada pela 
Comissão Organizadora.

b) As denúncias relativas ao descumprimento das 
regras da campanha eleitoral deverão ser forma-
lizadas, indicando necessariamente os elementos 
probatórios, junto à referida Comissão Organiza-
dora e poderão ser apresentadas pelo candidato 
que se julgue prejudicado ou por qualquer cida-
dão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato.

 Compete à Comissão Eleitoral do CMDCA proces-
sar e decidir sobre as denúncias referentes à pro-
paganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar 
a retirada ou a suspensão da propaganda, o re-
colhimento do material irregular e a cassação de 
candidaturas.
  b.1) O prazo será computado excluindo o dia da 

concretização do fato e incluindo o dia do ven-
cimento;

  b.2) Considera-se prorrogado o prazo até o pri-
meiro dia útil subsequente se o vencimento 
cair em feriado ou em finais de semana.

c) Será penalizado com o cancelamento do registro da 
candidatura ou a perda do mandato o candidato 
que fizer uso de estrutura pública para realização 
de campanha ou propaganda.

d) A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ata-
que pessoal contra os concorrentes será analisada 
pela Comissão Organizadora que, entendendo-a 
irregular, determinará a sua imediata suspensão.

7.4.3.  Da QUINTA ETAPA

7.4.3.1.  A votação ocorrerá no dia 06/10/2019 (domingo), Lo-
cal: sede do Departamento de Promoção Social, Rua: 
Luiz Gama, 131- Centro - CASA BRANCA/SP.
a. Às 17h (dezessete) do dia da eleição serão distri-

buídas senhas aos presentes que se encontrarem 
nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito 
de votar;

b. Somente poderão votar os cidadãos que apresen-
tarem o título de eleitor, acompanhado de docu-
mento oficial de identidade;

c. Após a identificação, o votante assinará a lista de 
presença e procederá a votação;

d. O votante que não souber ou não puder assinar, 
usará a impressão digital como forma de identifi-
cação;

e. Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um 
fiscal para o acompanhamento do processo de vo-
tação e apuração;

f. O nome do fiscal deverá ser indicado à Comissão 
Organizadora em reunião no dia 15/08/19, às 19h, 
na sede do Departamento de Promoção Social, 
Rua: Luiz Gama, 131- Centro - CASA BRANCA/SP.

g. No dia da votação o fiscal deverá estar identifica-
do com crachá.

7.4.3.2.  Será utilizado no processo o voto com cédula.
7.4.3.3.  Será considerado inválido o voto:

a. Cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato 
assinalado;

b. Cuja cédula não estiver rubricada pelos membros 
da mesa de votação;

c. Cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d. Em branco;
e. Que tiver o sigilo violado.

8.  Da Mesa de Votação

8.1.1.  As mesas de votação serão compostas por membros 
do CMDCA e/ou servidores municipais, devidamente 
cadastrados.

8.1.2.  Não poderá compor a mesa de votação o candidato 
inscrito e seus parentes: marido e mulher, ascenden-
tes e descendentes (avós, pais, filhos, netos...), sogro 
e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunha-
dio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

8.2.  Compete a cada mesa de votação: 
a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida 

que ocorra durante a votação;
b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocor-

rências;
c) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata es-

pecífica;
d) Remeter documentação referente ao processo de 

escolha à Comissão Organizadora.

8.3.  Da Apuração e da Proclamação dos Eleitos
a. Concluída a votação e a contagem dos votos de 

cada seção, os membros da mesa deverão lavrar a 
Ata de Votação e Apuração, extraindo o respecti-
vo Boletim de Urna e, em seguida, encaminhá-los, 
sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao 
Presidente da Comissão Organizadora.

b. A Comissão Organizadora, de posse de todos os 
Boletins de Urna, fará a contagem final dos vo-
tos e, em seguida, afixará, no local onde ocorreu a 
apuração final, o resultado da contagem final dos 
votos.

c. O processo de apuração ocorrerá sob supervisão 
do CMDCA.

d. O resultado final da eleição será publicada no Di-
ário Oficial do Município e afixada no mural e no 
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site oficial da Prefeitura Municipal de CASA BRAN-
CA/SP (http://www.casabranca.sp.gov.br) da Câ-
mara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, 
CRAS, com cópia para o Ministério Público.

e. Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados 
serão considerados eleitos e serão nomeados e 
empossados como conselheiros tutelares titula-
res, ficando todos os seguintes, observada a or-
dem decrescente de votação, como suplentes.

f. Na hipótese de empate na votação, será conside-
rado eleito o candidato que, sucessivamente: 

 I. Tiver maior idade.
 II. Apresentar melhor desempenho na prova de 

conhecimento; 

9.  DOS IMPEDIMENTOS

9.1.  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar 
os cônjuges, companheiros, mesmo que em união 
homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

9.2.  Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação 
à autoridade judiciária e ao representante do Minis-
tério Público com atuação na Justiça da Infância e da 
Juventude na Comarca.

9.3.  Existindo candidatos impedidos de atuar num mes-
mo Conselho Tutelar e que obtenham votação sufi-
ciente par afigurarem entre os 05(cinco) primeiros 
lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior 
votação. O outro eleito será reclassificado como 1º 
(primeiro) suplente, assumindo na hipótese de va-
cância e desde que não exista impedimento.

10.  DOS RECURSOS

10.1.  Será admitido recurso quanto:
a. ao deferimento e indeferimento da inscrição do 

candidato;
b. à aplicação e às questões da prova de conheci-

mento;
c. ao resultado da prova de conhecimento;
d. à aplicação da avaliação psicológica;
e. ao resultado da avaliação psicológica;
f. à eleição dos candidatos;
g. ao resultado final.

10.2.  O prazo para interposição de recurso será conforme o 
disposto do cronograma do Anexo V deste edital.

10.3.  O prazo será computado excluindo o dia da concreti-
zação do evento e incluindo o dia do vencimento.

10.4.  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou 
em finais de semana.

10.5.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, para 
cada evento referido deste Edital, devidamente fun-
damentado, sendo desconsiderado recurso de igual 
teor.

10.6.  Os recursos deverão ser entregues na Rua: Luiz Gama, 
131- Centro - CASA BRANCA/SP, das 8h às 11h.

10.7.  O recurso interposto fora do respectivo prazo não 
será aceito.

10.8.  Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado.

10.9.  Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) 
vias (original e 01 cópia). Os recursos deverão ser di-
gitados.

10.10.  Cabe à Comissão Organizadora decidir, com a devida 
fundamentação, conforme cronograma do Anexo V 
deste edital.

10.11.  O prazo será computado excluindo o dia do recebi-
mento do recurso e incluindo o dia do vencimento.

10.12.  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 

útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou 
em finais de semana.

10.13.  Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente que decidirá, com a devida fundamentação.

10.14.   O (s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventual-
mente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os can-
didatos presentes à prova, independentemente de 
formulação de recurso.

10.15.  O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função 
dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito oficial definitivo.

10.16.  Poderá haver, eventualmente, alteração da classificação 
inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, 
ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.

11.  DA HOMOLOGAÇÃO, DIPLOMAÇÃO, NOMEAÇÃO, POS-
SE E EXERCÍCIO

11.1.  Decididos os eventuais recursos, a Comissão Organi-
zadora deverá divulgar o resultado final do processo 
de escolha com a respectiva homologação do CMDCA.

11.2.  Após a homologação do processo de escolha, o CMDCA 
deverá diplomar os candidatos eleitos e suplentes.

11.3.  Após a diplomação, o CMDCA comunicará o Prefeito 
Municipal da referida diplomação.

11.4.  O Prefeito Municipal, após a comunicação da diplo-
mação, deverá nomear os 05(cinco) candidatos mais 
bem votados, ficando todos os demais, observada a 
ordem decrescente de votação, como suplentes.

11.5.  Caberá ao Prefeito Municipal dar posse aos conselhei-
ros titulares eleitos em 10 de janeiro de 2020, data 
em que se encerra o mandato dos conselheiros tute-
lares em exercício.

11.6.  A convocação dos conselheiros para a posse será re-
alizada por meio de edital, a ser publicado em todos 
os locais onde o Edital tiver sido afixado, com antece-
dência mínima de 10(dez) dias.

11.7.  Os candidatos também serão convocados por ofício, a 
ser entregue no endereço informado, quando do pre-
enchimento da inscrição.

11.8.  A remessa do ofício tem caráter meramente supletivo.
11.9.  O dia, a hora e o local da posse dos conselheiros tute-

lares serão divulgadas junto à comunidade local, afi-
xando o convite em todos os locais onde o Edital tiver 
sido afixado, com antecedência mínima de 10(dez) 
dias.

11.10.  O conselheiro tutelar titular e suplente que desejar 
renunciar a sua vaga no Conselho Tutelar assinará o 
termo de renúncia, no ato da convocação do CMDCA.

11.11.  O candidato eleito deverá manter seu cadastro atua-
lizado para em caso de vacância, o mesmo seja locali-
zado para assumir o cargo, em caso de não ser encon-
trado no endereço apresentado, o CMDCA convocará 
o próximo suplente da lista.

11.12.  Se na data da posse o candidato estiver impedido 
de assumir as funções em razão do cumprimento 
de obrigações ou do gozo de direitos decorrentes da 
sua relação de trabalho anterior, ou ainda na hipóte-
se de comprovada prescrição médica, a sua entrada 
em exercício será postergada para o primeiro dia útil 
subsequente ao término do impedimento.

11.13.  No momento da posse, o escolhido assinará docu-
mento no qual conste declaração de que não exerce 
atividade incompatível com o exercício da função de 
conselheiro tutelar e ciência de seus direitos e deve-
res, observadas as vedações constitucionais.

11.14.  Os candidatos eleitos titulares e suplentes deverão 
participar do processo de capacitação/formação con-
tinuada relativa à legislação específica às atribuições 
do cargo e dos demais aspectos da função, promovida 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA antes da posse, com frequência 
de no mínimo 100% (cem por cento) da carga horária.

12.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.  O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocor-
rerá com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 
devidamente habilitados.

12.2.  Caso o número de pretendentes habilitados seja infe-
rior a 10 (dez), o CMDCA poderá suspender o trâmite 
do processo de escolha e reabrir o prazo para inscri-
ção de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia 
de posse dos novos conselheiros ao término do man-
dato em curso.

12.3.  Em qualquer caso o CMDCA envidará esforços para 
que o número de candidatos seja o maior possível, de 
modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores 
e obter um número maior de suplentes.

12.4.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será comunicada em ato 
complementar ao Edital será publicada no Diário Ofi-
cial do Município e afixada no mural e no site oficial 
da Prefeitura Municipal de CASA BRANCA/SP (http://
www.casabranca.sp.gov.br) da Câmara de Vereado-
res, na sede do Conselho Tutelar, CRAS, com cópia 
para o Ministério Público.

12.5.  É da inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento da publicação de todos os atos e resulta-
dos referentes a este processo de escolha.

12.6.  A atualização do endereço para correspondência é de 
inteira responsabilidade do candidato e deverá ser 
feita, mediante protocolo, na Rua: Luiz Gama, 131- 
Centro - CASA BRANCA/SP.

12.7.  Os documentos apresentados pelo candidato durante 
todo o processo poderão, a qualquer tempo, ser obje-
to de conferência e fiscalização da veracidade do seu 
teor por parte da Comissão Organizadora, e no caso 
de constatação de irregularidade ou falsidade, a ins-
crição será cancelada independentemente da fase em 
que se encontre, comunicando o fato ao Ministério 
Público para as providência legais.

12.8.  As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, com a 
devida fundamentação, pela Comissão Organizadora.

12.9.  Todas as decisões da Comissão Organizadora ou do Ple-
nário do CMDCA serão devidamente fundamentadas.

12.10.  Todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares 
será realizado sob a fiscalização do Ministério Públi-
co, o qual aterá ciência de todos os atos praticados 
pela Comissão Organizadora, para garantir a fiel exe-
cução da Lei e deste Edital.

12.11.  Os membros escolhidos como conselheiros tutelares 
titulares e os suplentes, no primeiro mês de exercício 
funcional, submeter-se-ão a estudos sobre a legisla-
ção específica, as atribuições do cargo e aos treina-
mentos práticos necessários, promovidos por uma 
comissão ou instituição pública ou privada, sob a res-
ponsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Secretaria à qual está 
vinculado.

13.   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Casa Branca, 02 de maio de 2019.

_________________________________________

Presidente do CMDCA
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SECRETARIA GERAL / EDUCAÇÃO

DECRETO  No. 2.593  de  24  de  abril   de  2019.

REGULAMENTA A AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito Municipal de 
Casa Branca, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais, que lhe são conferidas por lei, nos termos do 
art. 81, VIII da Lei Orgânica do Município,

Art. 1º A Avaliação Especial de Desempenho dos Servi-
dores em Estágio Probatório estará sob a responsabilidade de 
uma Comissão Avaliativa nomeada pelo Prefeito, juntamente 
com o Diretor da Unidade Escolar na qual o servidor está lota-
do, e os critérios de avaliação de aptidão e capacidade para o 
desenvolvimento da função, serão os seguintes:

I -  Assiduidade; 
II -  Disciplina; 
III -  Capacidade de inciativa;
IV -  Produtividade;
V -  Responsabilidade.
§ 1º A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório será 

composta por 4 (quatro) membros sendo:
I - 02 (dois) membros indicados pelo Poder do Executivo;
II - 02 (dois) membros indicados pela direção do Depar-

tamento Municipal de Educação. 

§ 2º A Avaliação Especial de Desempenho dos Servido-
res em Estágio Probatório respeitará as orientações gerais que 
constam no anexo I deste decreto. 

Art. 2º A Comissão Avaliativa juntamente com a chefia 
imediata preencherá os critérios de consenso assinalando com 
“X”, na própria ficha de avaliação, atentando-se para coerên-
cia e clareza na análise entre os critérios avaliados.

Art. 3º Serão utilizadas para realização da Avaliação Es-
pecial de Desempenho dos servidores em Estágio Probatório, 
dentro dos fatores constantes do Artigo 1º deste Decreto, as 
fichas de avaliação do Anexo I.

Art. 4º O servidor avaliado que não atingir o mínimo 
de 84 (oitenta e quatro) pontos na avaliação será reprovado 
no Estágio Probatório e, por consequência, não adquirirá es-
tabilidade.

§1º O total de pontos 84 (oitenta e quatro) pontos res-
peitas os parâmetros avaliativos conforme anexo I deste de-
creto.  

Art. 5º Após a data da divulgação do resultado, o ser-
vidor avaliado e reprovado terá o prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias úteis, para efeito de apresentação de defesa es-
crita, caso não concorde com o resultado apresentado.

§ 1º Para revisão, o servidor avaliado será pessoalmente 
convocado pelo Departamento Municipal de Educação, junta-
mente com os avaliadores para que as partes se manifestem.

§ 2º Caso o servidor avaliado ao ser convocado, não 
exerça sua manifestação na data e hora declinadas, estará ra-
tificando o resultado anteriormente divulgado, mantendo-o 
inalterado.

§ 3º Decorridos 3 (três) dias da data de divulgação do 
resultado, caso o Departamento Municipal de Educação não 
logre êxito na localização do servidor avaliado, para que ele 
seja pessoalmente convocado, o Setor de Recursos Humanos 
publicará na imprensa local, edital de convocação uma úni-

ca vez, para que o servidor exerça seu direito de defesa, cujo 
não exercício acarretará nos mesmos efeitos previstos no § 2º 
deste artigo.

§ 4º Depois de convocado, não será permitido ao ser-
vidor ou aos seus avaliadores, mudanças de dia ou horário, 
salvo justo motivo, que deverá ser devidamente comprovado, 
a critério do Departamento Municipal de Educação.

Art. 6º Decorridos os prazos constantes neste Decreto, a 
Comissão de Avaliação divulgará o resultado dos recursos, no 
prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O servidor reprovado na avaliação de 
desempenho será exonerado por ato administrativo próprio, 
por não satisfazer as exigências constitucionais e infraconsti-
tucionais da Administração, para sua permanência no serviço 
público municipal.

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário este De-
creto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 24 de abril de 2019.   
 

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

       
MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON

  SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I 
ORIENTAÇÕES GERAIS

I. Conceituação e Fundamentação Legal

O Estágio Probatório é uma exigência da Constituição 
da República. A avaliação do Estágio Probatório dar-se-á no 
período de 36 (trinta e seis) meses iniciais de exercício do 
servidor, no cargo efetivo ou emprego público permanente, 
durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de ava-
liações periódicas para o desempenho das atribuições corres-
pondentes, observando-se os seguintes fatores:

I – Assiduidade – avalia a frequência diária ao traba-
lho sem considerar as faltas legais (art. 473, CLT); e quanto à 
pontualidade, são considerados os atrasos e as saídas anteci-
padas;

II – Disciplina – avalia o comportamento do servidor 
quanto ao respeito às leis, as normas e as disposições regula-
mentares, bem como o irrestrito cumprimento dos deveres de 
cidadão e de servidor público, atendendo as atribuições de seu 
emprego, cumprindo com fidelidade e presteza as determina-
ções de sua chefia e superiores hierárquicos;

III – Capacidade de Iniciativa – avalia o emprego do 
esforço pessoal e a diligência do servidor no desempenho das 
suas atribuições, representando o domínio de forma atualiza-
da dos conhecimentos, técnicas e práticas necessários para o 
bom andamento do serviço, sem precisar da ajuda de colegas, 
no âmbito de suas competências;

IV – Produtividade – Avalia o rendimento compatível 
com as condições de trabalho produzido pelo servidor e o 
atendimento aos prazos estabelecidos, com qualidade e cele-
ridade;

V – Responsabilidade – Avalia como o servidor assume 
as tarefas que lhe são propostas, dentro dos prazos e condi-
ções estabelecidas, a conduta moral e a ética profissional.

De acordo com a legislação vigente, quatro meses an-
tes de findo o período do estágio probatório, o resultado da 
avaliação do desempenho do servidor deve ser submetido à 
homologação da autoridade competente.

II. Modelo de Avaliação

A Avaliação do Estágio Probatório, que ora se institui, 
caracteriza-se como um processo pedagógico, e desta forma:

• desenvolve-se no decorrer de todo o período de es-
tágio probatório, e não somente nos meses pré-de-
finidos para o preenchimento dos formulários de 
avaliação;

• 
• envolve a participação dos servidores e chefias no 

planejamento de objetivos, metas, atribuições e ta-
refas do órgão e do servidor, possibilitando reava-
liação periódica do trabalho realizado;

• 
• estimula o exercício da função gerencial, co-respon-

sabilizando as chefias na administração e desenvol-
vimento de pessoal;

• 
• proporciona a reflexão-ação coletiva na busca de 

soluções para as dificuldades individuais, grupais 
e de condições de trabalho;

• 
• será constituído de, no mínimo, 03 (três) avaliações 

formais, realizadas no 12º, 24º e 32º meses de exer-
cício.

• 
• o processo de avaliação do estágio probatório, 

como instrumento de desenvolvimento de recursos 
humanos, possibilita construir nas unidades a dis-
cussão de seus objetivos e a forma pela qual esses 
podem ser alcançados. Nesse sentido, devem ser 
claramente definidas com o servidor as atividades 
pelas quais será responsável, devendo a avaliação 
ser feita com base nessas. 

III. Ações Implementadas no Período

Durante o primeiro período de avaliação, o servidor 
deve permanecer na mesma unidade escolar. 

Após a primeira avaliação o servidor poderá ser remo-
vido para novo local, permanecendo neste pelo menos 8 (oito) 
meses, a fim de que a nova chefia tenha condições de avaliá-lo.

Se a direção da unidade escolar e/ou servidor considerar 
algum fato importante durante o período em questão deve en-
trar em contato com o Departamento Municipal de Educação 
para registro e acompanhamento do fato, sem que haja preju-
ízo para eventuais mudanças de unidade escolar, atividades 
desempenhadas, etc...

Em caráter excepcional o servidor poderá ter alterada 
a unidade escolar onde exerce suas atribuições fora do prazo 
previsto, devido a participação em Processo de Atribuição de 
Classes e/ou Aulas, por motivo de saúde (com parecer da Junta 
Médica), quando nomeado para ocupar função gratificada, ou 
em razão de imperiosa necessidade do serviço público.

A responsabilidade pela avaliação do servidor cabe à 
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e à direção da 
unidade escolar onde atue, que devem fazer o planejamento 
das atividades a ser desenvolvidas e buscar as soluções pos-
síveis para as dificuldades encontradas, em conjunto com o 
servidor, sendo, nesse processo, assessoradas pela direção do 
Departamento Municipal de Educação.

IV. Instrumento de Avaliação:

Para a avaliação do desempenho do servidor, será uti-
lizada a Ficha de Avaliação do Estágio Probatório anexa, e 
visando dar uniformidade à avaliação dos critérios previstos, 
observar-se-á um sistema de pontuação conforme a seguinte 
tabela:
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INDICADORES DE 
DESEMPENHO

PONTUAÇÃO

Acima do Esperado 5

Dentro do Esperado 4

Razoável 3

Abaixo do Esperado 2 

Insatisfatório 1

V. Encaminhamento do Instrumento de Avaliação

As fichas de avaliação serão comuns a todos os servi-
dores pertencentes a um mesmo quadro funcional. No caso 
específico do Departamento Municipal da Educação, obser-
var-se-ão os quadros do magistério e os de apoio escolar, 
aplicando-se a Ficha de Avaliação do Estágio Probatório 
abaixo também aos servidores do quadro de apoio escolar. 

O Resultado de cada avaliação será obtido através da 
seguinte equação pela somatória da pontuação dos 5  (cinco) 
fatores conforme Ficha de Avaliação do Estágio Probatório.

O Resultado Final será obtido com o somatório das 3 
(três) avaliações realizadas no período (uma para cada 12 
meses, sendo a relativa ao 3º ano aplicada aos 8 (oito) me-
ses), dividido por 3 (três).

Para se alcançar aos pontos médios para avaliação 
deve se usar a seguinte equação:

Docentes 
Media Avaliativa = Somatória total de pontos por cri-
tério divididos por 5 (140 + 112 + 84 + 56 + 28 = 
420: 5 = 84)

Será considerado apto o servidor que atingir média 
final igual ou superior a 84 (oitenta e quatro) pontos.

Serviço de Apoio Escolar
Media Avaliativa = Somatória total de pontos por cri-
tério divididos por 5 (125 + 100 + 75 + 50 + 25 = 
375: 5 = 75)

Será considerado apto o servidor que atingir média 
final igual ou superior a 75 (setenta e cinco) pontos. 

VI. Homologação do Resultado

Quatro meses antes do término do período do Estágio 
Probatório a avaliação de desempenho do servidor deve ser 
submetida à homologação da autoridade competente. 

A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório desig-
nada por Portaria do Chefe do Poder Executivo tem a res-
ponsabilidade de analisar os registros e elaborar parecer 
qualitativo acerca do desempenho do servidor durante todo 
o período probatório, indicando a homologação ou não.

O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado.

No caso de reprovação, o servidor poderá interpor re-
curso no prazo de 15 (quinze dias) a partir da data em que 
tomou ciência do resultado da avaliação que lhe foi atribuí-
da, sendo-lhe garantido o direito de defesa.

 
O requerimento deverá ser dirigido ao Prefeito Mu-

nicipal, através da direção do Departamento Municipal de 
Educação. 
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RETIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a quem 
possa interessar que referente ao Pregão Presencial nº 
14/2019 - Processo nº 36/2019 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMI-
TEX), A SEREM CONSUMIDAS PELOS PACIENTES DO CAPS 1, 
no item 1.1 do Preâmbulo do edital, onde se lê: “Os envelo-
pes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTA-
ÇÃO” serão recebidos no Setor de Protocolo – Praça Barão 
de Mogi Guaçu, 51 – Esquina com Rua Altino Arantes, no 
dia 29 de abril de 2019, até às 13:50 horas. A abertura dos 
mesmos será no mesmo dia indicado às 09 horas no Setor 
de Licitações – Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 – Esquina 
com Rua Altino Arantes, quando terá início a sessão pública 
para abertura dos mesmos” leia-se “Os envelopes contendo 
a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTAÇÃO” serão re-
cebidos no Setor de Protocolo – Praça Barão de Mogi Guaçu, 
51 – Esquina com Rua Altino Arantes, no dia 29 de abril de 
2019, até às 13:50 horas. A abertura dos mesmos será no 
mesmo dia indicado às 14 horas no Setor de Licitações – 
Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 – Esquina com Rua Altino 
Arantes, quando terá início a sessão pública para abertura 
dos mesmos “.As demais cláusulas do referido edital perma-
necerão inalteradas. 

Casa Branca, 26.04.2019

Marco Cesar de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 
PROCESSO nº 42/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
e materiais para a farmácia municipal e para atendimento 
das demandas judiciais.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
10/05/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 29.04.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 
PROCESSO nº 21/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços conti-
nuados de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos do Município de Casa Branca até aterro sanitário devida-
mente licenciado a ser indicado pela LICITANTE do certame no ato 
de sua contratação .
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
15/05/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indica-
do às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou 
na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 

Casa Branca, 02.05.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

P O R T A R I A  Nº. 6.515

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL DE CASA 
BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.81 ITEM VIII DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO,  DE CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS NOS. 
3.313 de 22 de fevereiro de 2016 3.370 de 15 de março de 2017.

RESOLVE:
 
Art. 1º.  Nomear e dá posse aos servidores abaixo relacio-

nados para conduzirem as atividades da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo Disciplinar Concentrado – CPPADC da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, ficando a presidência sob a 
responsabilidade do primeiro.

1. Luiz Fernando de Oliveira Nunes
RG no. 21.521.891-7
 
2. Gisele Gonçalves Dias
RG no. 29.111.815

3. Carlos Gustavo Nichy da Silva
RG 8.18010-ES

4. Silvana Fernandes
RG no. 26.818.016-7
 
5. Fábio Schimichaqui
RG 22.824.284-8
 

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 de abril de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL
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