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“Dispõe sobre o processo eleitoral da sociedade civil no 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 
gestão 2011/2013.”  

 
    

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Artigo 69, Incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião,  

 
CONSIDERANDO o artigo 6º da Lei 874/92 de 30 de agosto de 1993 que cria o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião, alterada pela 
Lei 914/93 que acresce ao referido artigo o parágrafo 6º,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º - O processo eleitoral de representação da sociedade civil para a gestão 
2011/2013 do CMDCA, dar-se-á em Reunião Extraordinária especialmente convocada para 
este fim, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2011, às 16horas, na Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Humano – SETRADH. 
 

Parágrafo Único – A eleição será coordenada por uma Comissão Eleitoral 
composta por 02 (dois) representantes da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano.  

 
Artigo 2º - Estarão habilitadas a participar da eleição as instituições:  

 
I – Devidamente inscritas no CMDCA. 
 
II – Que apresentarem no início da Reunião ofício com a respectiva indicação, devidamente 
assinado por seu representante legal . 
 
III – Cujas indicações sejam de candidatos habilitados, ou seja:  
 

a) que não estejam sendo reconduzidos a já duas gestões, conforme determina o Artigo 
6º, parágrafo 2º da Lei 874/92.  

b) que residam no Município de São Sebastião, conforme determina o artigo 13 da lei 
874/92.  
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Parágrafo 1º – Às Associações de Pais e Mestres (APMs) e Associações Amigos de 
Bairro/Associações de Moradores, não se aplica o previsto no inciso I deste 
artigo. 
 
Parágrafo 2º - A OAB 136ª subseção São Sebastião, como único órgão de 
representação no Município, não participará de processo eleitoral, no entanto, 
deverá atender aos incisos II e III deste artigo.  

 
 Artigo 3º - O processo eleitoral se dará da seguinte forma: 

 
I – Todas as instituições apresentarão à Comissão Eleitoral o ofício de indicação que, após 
análise, será deferida ou indeferida o que habilitará ou não a sua participação no pleito. 
 
II – Em caso de indeferimento a Comissão Eleitoral emitirá parecer a ser anexado ao 
respectivo ofício inabilitando a  instituição. 
 
III – As instituições habilitadas pela Comissão Eleitoral se organizarão conforme a área de 
atividade para eleição específica, na seguinte sequência: 1º) entidades sociais de prestação 
de serviços na área da criança e do adolescente, 2º) associações amigos de bairro ou 
associações de moradores, 3º) associações de pais e mestres. 
 
IV – Ao término da eleição de cada área de atividade a Comissão Eleitoral apresentará o 
número de votos das instituições participantes, sendo a titularidade e a suplência  declaradas 
de acordo com o número de votos em ordem descrescente. 
 

 Artigo 4º - Terminada a Reunião Extraordinária, a Comissão Eleitoral 
proclamará o resultado e assinará a ata lavrada e aprovada pelos participantes, que será 
entregue à Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Humano (SETRADH) para que, como 
titular do órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social, proceda aos trâmites 
administrativos para a efetiva composição do CMDCA gestão 2011/2013. 

 
 Artigo 5º - A posse do CMDCA gestão 2011/2013 deverá ocorrer até, no 

máximo, 10 (dez) dias após o pleito eleitoral mediante Decreto do Poder Executivo. 
 
 Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor a partir da data de publicação. 

 
São Sebastião,     17      de agosto de 2011. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SETRADH/am/nsa 


