
DECRETO - AVISO DE PUBLICAÇÃO Nº 483 

 
A COORDENADORIA DE REFERÊNCIA LEGISLATIVA DA SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.216, de 20 de
agosto de 2012, 
 
RESOLVE 
 
Tornar Público DECRETO nº 1258/2019 - Regulamenta o processo de eleição das entidades,
movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino Superior de Curitiba) que serão habilitadas para
indicar as(os) conselheiras(os) da sociedade civil organizada no Conselho Municipal dos Direitos das
Mulheres de Curitiba - CMDM - Protocolo n.º 04-046888/2019, conforme anexo. 
 

 
Secretaria do Governo Municipal, 20 de setembro de 2019. 

 

Torna Público DECRETO nº 1258/2019 -

 Regulamenta o processo de eleição das

entidades, movimentos, organizações e IES

(Instituições de Ensino Superior de Curitiba)

que serão habilitadas para indicar as(os)

conselheiras(os) da sociedade civil organizada

no Conselho Municipal dos Direitos das

Mulheres de Curitiba - CMDM.

Silvia Kmiecik Santana - Gestora



DECRETO Nº 1258 

 
Regulamenta o processo de eleição das entidades, 
movimentos, organizações e IES (Instituições de 
Ensino Superior de Curitiba) que serão habilitadas 
para indicar as(os) conselheiras(os) da sociedade 
civil organizada no Conselho Municipal dos Direitos 
das Mulheres de Curitiba - CMDM. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições legais que foram conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município de Curitiba, com base no Protocolo n.º 04-046888/2019, 
 
considerando que o artigo 15, inciso XII, da Lei Municipal 7.671, de 10 de junho de 
1991, inserido pela Lei Municipal nº 15.461, de 25 de junho de 2019, transferiu a 
Assessoria de Direitos Humanos da estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito 
para a Secretaria do Governo Municipal; 
 
considerando que o artigo 41, inciso X, da Lei Municipal 7.671, de 10 de junho de 
1991, na redação dada pela Lei Municipal nº 15.461, de 25 de junho de 2019, dispôs 
sobre a competência da FAS - Fundação de Ação Social para coordenar o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM; 
 
considerando que o Decreto Municipal nº 1.025, de 6 de agosto de 2019, com as 
alterações do Decreto Municipal nº 1.228, de 12 de setembro de 2019, convocou a II 
Conferência Extraordinária de Políticas para as Mulheres; 
 
considerando a necessidade de dispor sobre o procedimento administrativo para 
eleição de entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino 
Superior de Curitiba) que serão habilitadas para indicar 24 conselheiras(os) da 
sociedade civil organizada e respectivas(os) suplentes no Conselho Municipal de 
Direitos das Mulheres - CMDM, a ser realizado na II Conferência Extraordinária 
Municipal de Políticas para Mulheres, que ocorrerá até 31 de dezembro de 2019, 
das 8:30h às 17:00h, no auditório da UTFPR - Campus Curitiba, sede Centro, 
situado na avenida Sete de Setembro, 3.165, bairro Rebouças, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° Poderão participar do processo de eleição as entidades, movimentos e 
organizações reconhecidas e constituídas, legalmente ou não, em funcionamento há 
mais de 2 anos e as IES (Instituições de Ensino Superior de Curitiba) que estejam 
ligadas à promoção e proteção dos direitos das mulheres, e que tenham objeto 
relacionado a políticas de igualdade de gênero, conforme o artigo 3º, §§2° e 4°, da 
Lei Municipal 14.362, de 26 de novembro de 2013, com as alterações da Lei 
Municipal 14.491, de 13 de agosto de 2014. 
 
Parágrafo único. As entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de 
Ensino Superior de Curitiba) deverão comprovar a natureza social de seus objetivos 
relativos à atuação compatível com o Plano Nacional de Políticas para Mulheres - 
2013/2015 aprovado na 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. 
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Art. 2° Serão eleitas 24 entidades da sociedade civil organizada, com atuação no 
município de Curitiba, dentre entidades, movimentos e organizações reconhecidas e 
constituídas, legalmente ou não, em funcionamento há mais de 2 anos e IES 
(Instituições de Ensino Superior de Curitiba) que serão habilitadas para indicar 24 
conselheiras(os) da sociedade civil e respectivas(os) suplentes conforme artigos 3º 
§4º da Lei Municipal nº 14.362, de 26 de novembro de 2013, com as alterações da 
Lei Municipal nº 14.491, de 13 de agosto de 2014, observada a seguinte distribuição 
de vagas: 
 
I - 2 vagas para Instituições de Ensino Superior de Curitiba (IES); 
 
II - 13 vagas para as entidades e articulações femininas e de defesa dos direitos das 
mulheres; 
 
III - 9 vagas para entidades, organizações de caráter sindical, associativa, 
profissional ou de classe que atuem na defesa da democracia e na promoção da 
igualdade social e dos direitos das mulheres. 
 
Parágrafo único. Caso um segmento não apresente candidatas suficientes para 
compor o número de vagas a ele destinadas, cabe a Comissão Organizadora 
proceder a readequação das vagas por sorteio para garantir a composição 
proporcional do Conselho. 
 
Art. 3º As entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino 
Superior de Curitiba) devem protocolar sua inscrição na Assessoria de Direitos 
Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de Curitiba, situada à avenida  Paraná, 870, 
bairro Cabral, em Curitiba, no período de 23 de setembro de 2019 a 30 de setembro 
de 2019, das 09:00h às 18:00h. 
 
Parágrafo único. Não serão admitidas inscrições fora do período determinado no 
caput deste artigo. 
 
Art. 4º As entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino 
Superior de Curitiba) deverão apresentar a seguinte documentação para se 
habilitarem à inscrição: 
 
I - requerimento de inscrição à Comissão Organizadora da Eleição devidamente 
preenchido Anexo 1; 
 
II - carta de princípios e/ou estatuto, onde conste missão referente à promoção da 
igualdade de gênero e direitos da mulher; 
 
III - CNPJ ou, na inexistência deste, carta de entidade pública ou privada, ou 
autoridade pública, atestando a existência da entidade há pelo menos 2 anos; 
 
IV - comprovante de endereço de concessionária de serviços públicos de até 3 
meses. Na inexistência de sede, o comprovante de endereço de concessionária de 
serviços públicos, deverá ser da representante oficial dos movimentos, organizações 
e IES; 
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V - declaração de compartilhamento dos princípios do Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres - 2013/2015, da Secretaria de Nacional de Políticas para as 
Mulheres, da Presidência da República no Anexo 2; 
 
VI - relatório de atividades desde janeiro de 2018 até 31 de julho de 2019, 
demonstrando ações executadas de forma planejada, continuada e gratuita 
evidenciando: 
 
a) finalidades estatutárias e ou objeto social;  
b) objetivos;  
c) origem dos recursos; 
d) infraestrutura;  
e) identificação de cada serviço, projeto, programa executado informando, 
respectivamente: 
 
1) o público alvo; 
 
2) capacidade de atendimento; 
 
3) recursos financeiros utilizados; 
 
4) recursos humanos envolvidos; 
 
5) abrangência territorial; 
 
6) demonstração da forma de participação das pessoas atendidas e/ou estratégias 
que foram utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação 
e monitoramento. 
 
VII - Plano de ação na promoção dos direitos das mulheres para o exercício em 
curso evidenciando: 
 
a) objetivos; 
b) origem dos recursos; 
c) infraestrutura; 
d) identificação de cada serviço, projeto, programa a ser executado informando, 
respectivamente: 
 
1) o público alvo; 
 
2) capacidade de atendimento; 
 
3) recursos financeiros utilizados; 
 
4) recursos humanos envolvidos; 
 
5) abrangência territorial; 
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6) demonstração da forma de participação das pessoas atendidas e/ou estratégias 
que foram utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação 
e monitoramento. 
 
Parágrafo único. Será admitida a inscrição por procuração, para fins eleitorais, desde 
que, com firma reconhecida em cartório da assinatura do representante legal da 
Entidade. 
 
Art. 5º Vencido o prazo estabelecido no artigo 3º deste decreto, não será admitida a 
inclusão de qualquer documento. 
 
Art. 6° A Assessoria de Direitos Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de Curitiba 
autuará os documentos constantes no artigo 4º deste decreto e encaminhará aos 
membros titulares da Comissão Organizadora da Eleição, e na ausência destes, aos 
respectivos suplentes, para análise e homologação das inscrições, que ocorrerá até 
o dia 3 de outubro de 2019. 
 
§1º A Comissão Organizadora da Eleição será formada pelas integrantes titulares da 
Comissão Organizadora da II Conferência Extraordinária de Políticas para Mulheres 
do Município de Curitiba, designados pelo Decreto Municipal nº 1.026, de 6 de 
agosto de 2019, com alterações do Decreto Municipal 1.076, de 15 de agosto de 
2019, e na ausência destas, pelas respectivas suplentes. 
 
§2º Na documentação com o resultado deverão constar, no mínimo 3 assinaturas de 
representantes não governamental e 2 assinaturas de representantes 
governamental, respeitada a proporção da composição da Comissão Organizadora. 
 
Art. 7° Terminado o prazo de inscrição, as entidades, movimentos, organizações e 
IES (Instituições de Ensino Superior de Curitiba) tomarão conhecimento de sua 
habilitação no dia 4 de outubro de 2019, por meio de Edital a ser fixado na sede da 
Assessoria de Direitos Humanos e publicado no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Curitiba. 
 
§1º Da decisão que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso dirigido à 
Comissão Organizadora da Eleição, de 7 de outubro de 2019, até 9 de outubro de 
2019, no horário compreendido entre 9:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h, na sede 
da Assessoria de Direitos Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de Curitiba, que 
terá até o dia 14 de outubro de 2019, para reconsiderar sua decisão. 
 
§2º Os recursos poderão abranger questões de legalidade e mérito. 
 
§3º O resultado da análise de recursos interpostos perante a Comissão 
Organizadora da Eleição será divulgado no dia 15 de outubro de 2019, em Edital a 
ser fixado na sede da Assessoria de Direitos Humanos e publicado no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba, pelo que será considerado exaurida a 
esfera administrativa. 
 
Art. 8º É permitida a realização da campanha eleitoral das entidades habilitadas pela 
Comissão Organizadora da Eleição, através de rádio, internet, folders, panfletos, 
vídeos e redes sociais em geral. 
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Art. 9º A Assembleia Geral de Eleição se realizará no dia 19 de outubro de 2019, no 
período das 14:00h às 15:00h, no auditório da UTFPR - Campus Curitiba, sede 
Centro, situado na avenida Sete de Setembro, 3.165, bairro Rebouças. 
 
Art. 10. A mesa diretora será composta pelos membros da Comissão Organizadora 
da Eleição. 
 
Art. 11. A Assembleia Geral de Eleição não obedecerá a quórum mínimo, e o 
processo de votação e apuração acontecerá com qualquer número de participantes. 
 
Art. 12. A votação ocorrerá entre os segmentos, que se reunirão para votação 
aberta, por contagem dos votos. 
 
Art. 13. As 15:30h, do dia 19 de outubro de 2019, ocorrerá a divulgação dos 
resultados e referendo pela plenária da II Conferência Extraordinária de Política para 
Mulheres de Curitiba. 
 
Art. 14. As concorrentes mais votadas serão eleitas para ocupar as vagas 
disponíveis, sequencialmente. 
 
Parágrafo único. No caso de empate entre as concorrentes em seu segmento, será 
realizada nova votação entre as entidades, movimentos, organizações e IES 
(Instituições de Ensino Superior de Curitiba). 
 
Art. 15. Totalizados os votos, as entidades, organizações, movimentos e IES 
(Instituições de Ensino Superior de Curitiba) que obtiverem o maior número de votos 
de acordo com seu segmento, serão proclamadas para compor o Conselho para o 
período de 2019/2022. 
 
§1º As Entidades serão relacionadas em ordem decrescente em conformidade com 
o número de votos obtidos em cada segmento. 
 
§2º As Entidades que não forem votadas entre as primeiras que comporão o 
Conselho, de acordo com seu segmento, permanecerão listadas por ordem do 
número de votos e serão chamadas a compor o Conselho no caso de vacância 
dentro desta ordem. 
 
Art. 16. Após a apuração dos votos, será elaborado Edital com resultado oficial, que 
será fixado na Assessoria de Direitos Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, bem como divulgado no Diário Oficial Eletrônico - Atos do Município de 
Curitiba e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba até o dia 4 de 
novembro de 2019. 
 
Art. 17. As entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino 
Superior de Curitiba) habilitadas para atuarem na representação da sociedade civil 
terão 15 dias úteis, após a data da eleição, para encaminharem a lista das(os) 
conselheiras(os) titulares e suplentes da sociedade civil organizada, indicadas(os) 
para compor o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Curitiba - CMDM. 
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Parágrafo único. A não indicação neste período importará perda da vaga pela 
Entidade, que será substituída conforme a listagem de votação. 
 
Art. 18. As conselheiras(os) titulares e suplentes da sociedade civil organizada, 
indicadas(os) pelas entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de 
Ensino Superior de Curitiba) serão nomeadas(os) pelo Prefeito, em conformidade 
com o artigo 5° da Lei Municipal n.º 14.362, de 26 de novembro de 2013, com as 
alterações da Lei Municipal n.º 14.491, de 13 de agosto de 2014. 
 
Art. 19. Os casos omissos neste decreto serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da Eleição, cujas deliberações obedecerão ao critério de maioria 
simples. 
 
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 20 de setembro de 2019. 
 
 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 
Prefeito Municipal 

Luiz Fernando de Souza Jamur 
Secretário do Governo Municipal 
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PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.258/2019. 

ANEXO 1 
 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO 
 
Entidade _______________________________________, neste ato, representada 
por _________________________________, CPF,____________________ requer 
inscrição no processo eleitoral para eleição de entidades, movimentos, organizações 
e IES (Instituições de Ensino Superior de Curitiba) que serão habilitadas para indicar 
24 conselheiras (os) da sociedade civil organizada e respectivas(os) suplentes no 
Conselho Municipal de Direitos das Mulheres – CMDM. 
 
Representará a Entidade no processo eleitoral como titular 
______________________, CPF_____________, e na sua ausência, como suplente 
_____________________, CPF_____________. 
 
 
Curitiba,____de _____ de 2019 
 
__________________________ 
Nome da Entidade 
 
___________________________ 
Nome e assinatura do Representante da Entidade 
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PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.258/2019. 

ANEXO 2 
 

DECLARAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA 
NACIONAL E ESTADUAL PARA AS MULHERES 
 
Declaro, para fins de inscrição no processo eleitoral para eleição de entidades 
habilitadas a indicar representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Curitiba - CMDM/CTBA, que a Entidade por mim representada 
compartilha e desenvolve sua atuação pautada de acordo com os princípios da 
Política Nacional, abaixo elencados: 
 
Princípios da Política para as Mulheres 
Laicidade do Estado 
Igualdade e respeito à diversidade 
Universalidade das políticas 
Equidade 
Justiça Social 
Autonomia das mulheres 
Transparência de atos públicos 
Participação e controle social 
 
_____________, _____de _____de 2019 
 
___________________________ 
Nome da Entidade 
 
____________________________ 
Nome e assinatura do Representante da Entidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9



 
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.258/2019. 

ANEXO 3 
 
Plano Nacional de Política para Mulheres 2013-2015 
https://assets-compromissoeatitude-
ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2012/08/SPM_PNPM_2013.pdf 
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PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.258/2019. 
ANEXO 4 

 
CRONOGRAMA 
 
II Conferência Extraordinária Municipal de Políticas para Mulheres para processo de 
eleição das entidades, movimentos, organizações e Instituições de Ensino Superior 
de Curitiba que serão habilitadas para indicar as (os) conselheiras (os) da sociedade 
civil organizada no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Curitiba - 
CMDM 
Prazo para inscrição de candidaturas das entidades, movimentos, organizações e 
IES (Instituições de Ensino Superior de Curitiba) - de 23 de setembro de 2019 até 30 
de setembro de 2019, das 09h às 18h, na Assessoria de Direitos Humanos - ADH da 
Prefeitura Municipal de Curitiba, situada na avenida Paraná, 870, Cabral, Curitiba. 
 
Análise e homologação das inscrições - até o dia 3 de outubro de 2019. 
 
Divulgação das inscrições devidamente homologadas - 4 de outubro de 2019, por 
meio de Edital fixado na sede da Assessoria de Direitos Humanos e publicado no 
sítio eletrônico da  
 
Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
Prazo para recursos das entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de  
Ensino Superior de Curitiba) com inscrição indeferida - de 7 de outubro de 2019 até 
9 de outubro de 2019, das 9h às 12h e 14h às 18h, na Assessoria de Direitos 
Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
Análise dos recursos interpostos pelas entidades, movimentos, organizações e IES 
(Instituições de Ensino Superior de Curitiba) - até o dia 14 de outubro de 2019. 
 
Divulgação da análise dos recursos - 15 de outubro de 2019, por meio de Edital 
fixado na sede da Assessoria de Direitos Humanos e publicado no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
Assembleia Geral de Eleição do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de 
Curitiba - 19 de outubro de 2019, no período das 14h às 15h. Às 15h30, ocorrerá a 
divulgação dos resultados e o referendo pela plenária da II Conferência 
Extraordinária de Políticas para Mulheres de Curitiba. 
 
Divulgação de Edital com resultado oficial da eleição - até 4 de novembro de 2019, 
fixado na Assessoria de Direitos Humanos - ADH da Prefeitura Municipal de Curitiba, 
bem como divulgado no Diário Oficial dos Atos do Município de Curitiba e no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
Prazo para as entidades, movimentos, organizações e IES (Instituições de Ensino 
Superior de Curitiba) eleitos encaminharem os nomes das (os) representantes 
titulares e suplentes que comporão o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres 
de Curitiba nas vagas da sociedade civil organizada - até 15 dias úteis após a data 
da eleição. 
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