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ATOS OFICIAIS DO PODER ExECuTIvO

Deliberação COMDEMA/nº. 002/2012 de 22/05/2012

Aprova os procedimentos e Regulamento para eleição dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil, e do Setor 
Público, que integrarão o COMDEMA, no período de 2012 a 2014.
O COMDEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ASSIS/SP, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista os dispositivos nas Leis nº. 4.532/04, 5.371/10 e Decreto nº. 5.45408, resolve:
Considerando o caput do artigo 3º e incisos da Lei Municipal nº. 5.371/2010, que assegura a participação paritária entre 
Setor Público e Sociedade Civil organizada na composição do COMDEMA;
Considerando o artigo 6º da Lei Municipal nº. 4.532/2004 que estabelece a duração dos mandatos dos integrantes do 
COMDEMA pelo período de 02 (dois) anos;
Considerando decisão do Plenário durante Reunião Ordinária, realizada em 22/05/2012;
DELIBERA:
Art. 1º - Cria a Comissão Eleitoral para renovação do COMDEMA, composta pelos conselheiros: Fabio Albertini, Fábio 
Almeida Nóbile Toujeiro, Nancy Costa Ribeiro, Romeu Fernandes Nardon, Rosângela Cavallini da Silva, Solange Bongiovanni 
e Tarles Regina Leandro Silva.
Art. 2º - A Comissão Eleitoral terá competência para elaborar os procedimentos eleitorais para eleição dos representantes 
de entidades da sociedade civil e representantes do poder público, para integrarem o COMDEMA no período 2012 a 2014, 
propostos pela Comissão Eleitoral, através do regulamento anexo a esta Deliberação.
Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Solange Bongiovanni
    Presidente 

REGULAMENTO - (Anexo a Deliberação COMDEMA nº. 002/2012)
Regulamento para eleição dos representantes de Entidades do segmento da Sociedade Civil e do Poder Público, junto 
ao COMDEMA.
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições e considerando a Deliberação 002/2012, e das Leis nº. 4.532/04, 5.371/10 
e Decreto nº. 5.45408, que regulamenta a participação das Entidades da Sociedade Civil, e do Poder Público.
Comunica:
1. O presente regulamento estabelece as normas para a orientação do processo eleitoral do COMDEMA para o biênio 
2012/2014.
2. O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral, aprovada pelo plenário do conselho na reunião do dia 
22/05/2012.
3. A Comissão Eleitoral deverá promover a divulgação, recepção do cadastro das Entidades da Sociedade Civil/Órgãos do 
Poder Público (Federal, Estadual e Municipal), organizar e realizar a Assembléia Geral e encaminhar os nomes indicados 
ao senhor Prefeito Municipal para indicação dos membros através de Decreto Municipal.
4. O cadastramento (novas entidades) e recadastramento (membros pré-existentes) das Entidades serão feitos exclu-
sivamente pela internet no email do COMDEMA, no endereço: comdemassis@gmail.com. Todos os inscritos receberão 
um email de confirmação do cadastramento e, se necessário, solicitação de envio/entrega da documentação (item 7), na 
secretaria do COMDEMA.
5. O Processo Eleitoral obedecerá ao seguinte calendário:
• Inicio do Processo Eleitoral: 22/05/2012.
• Cadastramento das Entidades: até o dia 22/06/2012
• Assembléia de eleição dos representantes: 29/06/2012
• Posse dos Conselheiros: a partir de 03/08/2010
6. Procedimentos para habilitação:
Todas as Entidades/Órgãos interessados deverão realizar o cadastramento, ou atualiza suas informações pelo email: 
comdemassis@gmail.com.
a. O COMDEMA fará publicar o presente regulamento no Diário Oficial do Município e nos jornais de circulação no Município 
de Assis, enviando-o a todas as Entidades já cadastradas e participantes do COMDEMA.
b. Cadastramento por email:
i. Cadastramento de Entidades da Sociedade Civil:
As entidades para serem habilitadas e pleitearem uma vaga junto no plenário do COMDEMA, deverão ser legalmente 
constituídas com atuação no município de Assis. Estas Entidades poderão cadastrar-se segundo as categorias:
I. Associações Comunitárias de Moradores;
II. Sindicatos, e ou Cooperativas;
III. Associações de Classe, e ou Associações Técnicas;

IV. Entidade Educacional, e ou de Pesquisas da Iniciativa Privada e
V. Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
ii. Cadastramento de Órgãos do Poder Público:
Poderão cadastrar-se, visando uma vaga junto ao COMDEMA, os representantes de Órgãos Públicos, designados pelos 
titulares das entidades representadas e que exerçam suas funções no município de Assis.
c. Documentos necessários solicitados após o cadastramento por email, deverão ser entregues no Espaço dos Conselhos, 
localizada na Rua Candido Mota, 48, às 14h00 do dia 22/06/2012 aos membros da Comissão Eleitoral.
i. Sociedade Civil:
I. Cópia do Estatuto Registrado;
II. Cópia da Ata de posse da atual diretoria;
III. Comprovação das Atividades desenvolvidas no município;
IV. Carta do Presidente da Entidade indicando o representante junto ao COMDEMA.
ii. Órgãos do Poder Público:
COMDEMA encaminhará ofício aos responsáveis pelo Órgão, solicitando a designação dos representantes de órgãos e 
entidades, conforme o decreto municipal nº. 5.434/2008.
d. Findo o prazo de cadastramento, Comissão Eleitoral avaliará a documentação apresentada pelas entidades interessadas 
e levará ao conhecimento de todos, através de comunicado por email as entidades habilitadas a participarem da reunião 
preparatória especifica para indicação dos representantes (titulares e suplentes), que comporão o COMDEMA. As entidades 
que não atenderem as normas estabelecidas também serão comunicadas por email.
7. Eleição dos representantes:
Dia 29 de junho de 2012, às 14h30min, no Espaço dos Conselhos será realizada reunião preparatória e Assembléia Geral, 
por segmento (Sociedade Civil e Poder Público), para esclarecimentos e indicação, pelos representantes, de 32 membros 
titulares e 32 membros suplentes, que comporão o COMDEMA.
Na ocasião, cada segmento (Sociedade Civil e Poder Público) designará um relator e elaborada uma Ata indicando os 
membros do COMDEMA para o biênio 2012/2014, que será encaminhada ao senhor Prefeito Municipal.
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“DECISÃO” -  PROCESSO N.o 001/2011

PREGÃO N.o 001/2011

Objeto do Contrato: “CONTRATAÇÃO DE EMISSORA 
DE RÁDIO PARA A TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE 
TRABALHOS LEGISLATIVOS.”
Vistos etc...
Trata-se de recurso interposto em face da decisão que 
determinou a rescisão do contrato entre a Câmara Municipal 
e recorrente.
O recurso é tempestivo e encontra fundamento legal no art. 
109, I, da Lei 8.666/93. Presentes todos os demais requisitos 
de admissibilidade.
Parecer Jurídico da Procuradoria desta Casa pelo im-
provimento.
Admito, pois o recurso. No mérito, no entanto, as razões 
do inconformismo não prosperam, impondo-se a negativa 
de provimento.
Conforme ressaltado no parecer jurídico, a cláusula nona, 
item 9.1 do contrato determina que, durante a execução 
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contratual, a contratada está obrigada a manter todas as 
condições de habilitação e qualificação previstas e exigidas 
no Edital. Tal norma, aliás, vem de encontro ao interesse da 
Administração, que somente deve contratar com empresas 
que estejam em condições jurídicas de contratar.
Não fosse esse argumento, ainda, e com maior razão e 
menor vazão para discussão, há de se ter em conta, que a 
contratada foi proibida de contratar com a Administração, por 
decisão judicial passada em julgado antes da prorrogação 
contratual prevista no Edital e no próprio Contrato, tornando 
este ato maculado pela proibição que àquela altura, embora 
desconhecida pelas partes, já surtia efeitos jurídicos.
Destarte, não tem guarida a tese da validade da prorrogação 
pelo efeito ex-tunc da decisão, simplesmente porque, seu 
advento é anterior à renovação contratual. Não devem, outro 
lado, ser aplicadas as sanções contratuais previstas, vez 
que não há prova do conhecimento anterior da contratada 
quanto ao impedimento em questão. Presumida, portanto, 
sua boa-fé, que é corroborada pelo fato de a própria Câmara 
somente ter tomado conhecimento da decisão de maneira 
indireta (fls. 257).
Diante, do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe 
provimento, adotando, inclusive as razões do parecer jurídico de 

fls. 301/303, mantendo no inteiro teor, a decisão de fls. 265/266.
Intime-se a recorrente desta decisão, para os fins de direito.
Determino, ainda, que a intimação deverá ser acompanhada 
de cópia desta decisão e do parecer jurídico
Publique-se a presente no Diário Oficial do Município e 

também no site www.camaraassis.sp.gov.br.
Cumpra-se.

Assis, 12 de junho de 2012.
CÉLIO FRANCISCO DINIZ

Presidente da Câmara Municipal


