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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/2016 

 
REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE BAURU. 
 
Esta Resolução visa regulamentar o processo eleitoral para eleição das (os) 
representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Políticas para as 
Mulheres do Município de Bauru para o biênio 2016/2018. 
 
Considerando o disposto na Lei nº 6.494, de 10 de março de 2014, publicada 
no Diário Oficial do Município em 15 de março de 2014, que dispõe sobre a 
reestruturação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, e dá 
outras providencias. 
 
Considerando a Resolução do CMPM nº 001/2016, publicada no Diário Oficial 
do Município em 09 de julho de 2016, que cria a Comissão Eleitoral para 
eleição de representantes da sociedade civil para o CMPM, biênio 2016-2018. 
 
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições resolve aprovar o presente 
Regimento Eleitoral. 
 
 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO DO PROCESSO ELEITORAL E SUA PUBLICIDADE 

 
Art. 1º. O processo eleitoral tem por objetivo a eleição dos Conselheiros 
referidos no Art. 4º, Inciso II e alíneas “a” “b” e “c”, e seus parágrafos 1º, 2º e 
3º da Lei 6.494/2014.  
 
 Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de 
Bauru será representado por 20 (vinte) Titulares e respectivos Suplentes 
sendo (10) dez Titulares e Suplentes representantes da Sociedade Civil nas 
seguintes categorias: 
 
A) 02 (dois) representantes de organizações que atuam na defesa de 
direitos e/ou  no atendimento à mulher, totalizando 04 membros( 02 titulares e 
02 suplentes). 
b) 02 (dois) representantes de Usuários, do sexo feminino, de Serviços de 
Atendimento para as mulheres em âmbito Governamental e não 
Governamental,  totalizando 04 membros (02 titulares e 02 suplentes). 
c) 06 (seis) representantes do sexo feminino,  totalizando 12 membros ( 06 
titulares e 06 suplentes). 
 
Art. 2º. A condução do processo está a cargo da Comissão Eleitoral, criada 
através da Resolução nº 001/2016 CMPM publicada no Diário oficial do 
Município, respectivamente em 09 de julho de 2016. 
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Parágrafo Único - Para a condução de todo o processo eleitoral a Comissão 
terá as seguintes atribuições: 
a) na primeira reunião escolher dentre seus membros um Coordenador, que 
subscreverá os atos e decisões colegiadas, devendo tais escolhas serem 
publicadas no Diário Oficial do Município de Bauru. 
b) elaborar o edital com prazos, regulamentos e calendário eleitoral, receber 
as indicações e inscrições, avaliar os documentos, habilitar ou não as 
candidaturas. 
c) conduzir os trabalhos no dia da plenária de eleição, nos termos previstos 
no Edital. 
d) realizar a publicização das atividades de organização da eleição. 
e) apurar o resultado do pleito eleitoral e homologar a eleição dos candidatos 
eleitos. 
f) é vedada a participação na Comissão Eleitoral de conselheiras candidatas. 
 
Art. 3º. A comissão Eleitoral permanecerá em atividade desde a posse dos 
seus membros até a investidura dos candidatos eleitos para o Conselho 
Municipal de Políticas para as Mulheres – CMPM. 
 
§ 1º. - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples 
dos votos. 
§ 2º. - Os membros da Comissão Eleitoral estarão impedidos de participar da 
eleição na qualidade de candidatos as vagas no Conselho, mas não perderão 
o seu direito de voto. 
 
 Art. 4º. Fica eleito o site da Prefeitura Municipal de Bauru e o Diário Oficial do 
Município, como meio de divulgação de todo o processo eleitoral, estando 
todas as informações disponíveis à consulta em http://www.bauru.sp.gov.br, 
link secretarias/SEBES/CMPM 
 

 
CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ELEITORAL DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL 

 
Seção I 

Das Indicações e Inscrições 
 
Art. 5º. O processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil será 
disciplinado através de edital de chamamento do pleito eleitoral a ser 
publicado no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 6º. De acordo com o Art. 1º, parágrafo único, alínea “a”, deverá participar 
deste processo eleitoral os representantes de organizações que atuam na 
defesa de direitos e/ou no atendimento à mulher, devidamente inscritos e 
habilitados. 
Parágrafo Único - Consideram-se elementos comprobatórios deste requisito 
a apresentação, à Comissão Eleitoral, para análise e habilitação, ofício em 
papel timbrado, subscrito pelo representante legal, no qual deverá constar a 
indicação de até dois (02) representantes (técnicos e dirigentes), para 
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participar do processo eleitoral, acompanhado do estatuto social, ata de 
eleição da diretoria e/ou outros documentos que comprovem a atuação na 
defesa de direitos e/ou no atendimento à mulher. Anexo I (modelo ofício). 
 
Art. 7º. Com relação ao Art. 1º, parágrafo único, alínea “b”, deverá participar 
deste processo eleitoral as representantes de usuárias, do sexo feminino, de 
Serviços de Atendimento para as mulheres em âmbito Governamental e não 
Governamental, devidamente inscritas e habilitadas. 
 
 Parágrafo Único - Consideram-se elementos comprobatórios deste requisito 
a apresentação, à Comissão Eleitoral, para análise e habilitação, ofício em 
papel timbrado, subscrito pelo representante legal da organização 
governamental ou não governamental, comprovando o atendimento da 
usuária no Serviço. Anexo II (modelo ofício). 
 
Art. 8º. Com relação ao Art. 1º, parágrafo único, alínea “c”, as candidatas se 
auto indicarão, através de chapas para concorrer ao processo eleitoral. 
 
Parágrafo Único - Consideram-se elementos comprobatórios deste requisito 
a apresentação, à Comissão Eleitoral, para análise e habilitação, ofício 
expedido por um representante da chapa, constando a indicação de 06 
candidatas titulares e suplentes contendo nomenclatura (nome) para a chapa. 
Anexo III (modelo ofício). 
 
Art. 9º. Os candidatos deverão ser maiores de 18 (dezoito) anos e residentes 
em Bauru. 
 
Art.10. As inscrições deverão ser enviadas a Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social – SEBES, situada a Avenida Alfredo Maia, quadra 1, sem nº., Vila 
Falcão, CEP 17050-030, Bauru/SP, em uma das seguintes condições: 
a) em mãos, em envelope lacrado, contendo a observação “Eleição do 
Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, mediante protocolo”. 
b) por email, ao endereço eletrônico bemestar@bauru.sp.gov.br, desde que 
todos os documentos estejam digitalizados e em formato PDF.  
 
Art. 11. Após o prazo final para recebimento das inscrições, será realizada 
pela Comissão Eleitoral, a análise e habilitação das candidaturas para 
concorrer ao processo eleitoral com a posterior publicação dos resultados. 
 
Art. 12. Encerrado o prazo sem que tenha havido candidaturas suficientes 
para ocupar as vagas disponíveis para a composição do CMPM, a Comissão 
Eleitoral providenciará nova convocação dentro de 02 (dois) dias úteis.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese de, ainda assim, não ser atingido número de 
candidatos correspondentes ao número de vagas, a data de inscrição e 
eleição serão postergadas até que haja número de candidaturas suficientes. 
 
 
 
 

mailto:bemestar@bauru.sp.gov.br
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Seção II 
DOS RECURSOS ÀS INSCRIÇÕES  

 
Art.13. Os recursos referentes a não habilitação e pedidos de impugnação de 
inscrição, deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral pelo representante 
da organização ou da chapa, contendo exposição dos motivos, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas após a publicação das candidaturas habilitadas ao 
pleito. 
 
Art.14. Caso haja recurso, a Comissão Eleitoral terá o prazo 02 (dois) dias 
úteis, após o prazo de recebimento dos recursos para análise e decisão, 
devendo o resultado ser publicado. 
 

Seção III 
Das Plenárias de Eleição 

 
Art. 15. A plenária de eleição dos representantes da sociedade civil ocorrerá 
em edital de chamamento do pleito eleitoral previsto pela Comissão Eleitoral. 
 
Art.16. Poderão votar e ser votados nas plenárias de eleição todos os 
representantes de organizações, representantes de usuárias e de chapas que 
obtiverem a habilitação.  
  
Art.17. Com relação ao Art. 1º, parágrafo único, alíneas “a” e “b”, os 
candidatos deverão ser eleitos em plenárias convocadas especificamente 
para esta finalidade, sendo que a votação será entre os pares, podendo ser 
aberta ou secreta, conforme deliberação da plenária de eleição. 
§ 1º. – Os candidatos mais votados assumirão o cargo de conselheiros 
titulares e os subsequentes o de suplentes.  
§ 2º. - Se dois ou mais candidatos obtiverem o mesmo número de votos, o 
desempate será através de consenso entre as partes do mesmo segmento da 
sociedade civil. 
 
Art. 18. Com relação ao Art. 1º, parágrafo único, alínea “c” deverá ser eleita 
em plenária, a chapa mais votada, sendo que a votação deverá ser secreta e 
poderão participar da plenária de votação as (os) munícipes de Bauru, 
maiores de 18 anos, apresentando o RG. 
§ 1º - Constará na cédula eleitoral a nomenclatura das chapas, indicado no 
ofício, conforme artigo 8º. 
§ 2º - Caso tenha havido apenas a inscrição de chapa única, a mesma estará 
automaticamente eleita, sendo dispensada a plenária de eleição. 
 
Art. 19. A comissão Eleitoral através do seu Coordenador lavrará a ata 
circunstanciada do processo eleitoral, que será assinada por todos os 
membros da Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Único - Na ata a ser lavrada, deverão constar obrigatoriamente: 
a) o dia, o horário e o local da abertura e do encerramento da plenária de 
eleição. 
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b) os nomes dos componentes da Comissão Eleitoral e dos candidatos 
presentes no processo eleitoral. 
c) o resultado da votação, com a indicação dos votos atribuídos a cada 
candidatura registrada. 
d) o resultado geral da apuração. 

 
Art. 20. A apuração do resultado da eleição será realizada imediatamente 
após o encerramento da votação. Finalizados os trabalhos, a Comissão 
Eleitoral anunciará os representantes da sociedade civil eleitos como 
membros do CMPM. 
Parágrafo Único - É facultado aos candidatos e munícipes acompanharem a 
apuração da eleição. 
 

CAPITULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 21. Na hipótese de vacância de cargo no CMPM, assumirá a vaga o 
candidato subsequente mais votado, o qual dará continuidade ao exercício do 
mandato. 
 
Art. 22. São documentos essenciais do processo eleitoral: 
a) Ofício aos segmentos da sociedade civil de acordo com o artigo 1º, 
parágrafo único, alíneas “a”, “b” informando sobre o processo eleitoral de 
acordo com o regimento para a indicação e inscrição de candidato a concorrer 
ao cargo de conselheiro do CMPM. 
 b) a relação nominal das candidaturas habilitadas. 
 c) o Edital de chamamento do pleito eleitoral. 
 d) a ata do processo eleitoral. 
 
Art. 23. A Comissão Eleitoral disponibilizará a todos os interessados os 
documentos pertinentes ao pleito eleitoral. 
 
Art. 24. Os casos omissos e as dúvidas surgidas no processo eleitoral serão 
dirimidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 25. Todos os representantes eleitos para compor o Conselho Municipal 
das Políticas para as Mulheres – CMPM serão nomeados por Decreto do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 
 
 

Haydee das Dores de Souza 
Coordenadora da Comissão Eleitoral 
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ANEXO I 

 
 

TIMBRE DA ENTIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Entidade _______________________________________________, 

em atenção ao Edital de Chamamento do Pleito Eleitoral da Sociedade Civil 

para compor o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres biênio 

2014/2016, apresenta à Comissão Eleitoral, cópia do estatuto social, ata de 

eleição da diretoria e a indicação dos seguintes representantes (técnicos e/ou 

dirigentes), para concorrerem ao pleito: 

1) 

2) 

  Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 
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ANEXO II 
 
  

TIMBRE DA ENTIDADE 
 
 
TIMBRE DA ENTIDADE 
 
 
 

A Entidade 

________________________________________________, em atenção ao 

Edital de Chamamento do Pleito Eleitoral da Sociedade Civil para compor o 

Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres biênio 2014/2016, 

apresenta à Comissão Eleitoral a indicação das seguintes representantes da 

sociedade civil, na categoria de usuárias do sexo feminino do Serviço de 

Atendimento para as mulheres em âmbito não governamental para 

concorreram ao pleito: 

1) 

2) 

  Atenciosamente,  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 
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ANEXO III 
 
 

A Chapa (apresentar o nome da chapa) _______________________, 

em atenção ao Edital de Chamamento do Pleito Eleitoral da Sociedade Civil 

para compor o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres biênio 

2014/2016, se auto indica para concorrer ao pleito. 

 A Chapa será composta pelos seguintes membros: 

1) Titular: 

    Suplente: 
 
2) Titular:  

    Suplente: 
 
3) Titular:  

    Suplente: 
 
4) Titular: 

    Suplente: 
 
5) Titular: 

    Suplente: 
 
6) Titular: 

    Suplente: 
 
 
  Atenciosamente,  
 
 
 
 
 

___________________________________ 
REPRESENTANTE DA CHAPA  

 


