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CONSELHO TUTELAR 12 – COELHO NETO
Bairros de Abrangência: Acari, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Barros 

Filho, Anchieta, Parque Anchieta, Mariópolis, Parque Columbia, Pavuna, 
Ricardo de Albuquerque

42 08/002189/2015 1242 SANDRA REGINA DE 
MEDEIROS

SANDRA 
REGINA

43 08/001819/2015 1243 SHEILA FREITAS DIAS SHEILA 
FREITAS

44 08/001483/2015 1244
SIMONE VERÔNICA 
SILVA MENDONÇA 

DE LIMA
SIMONE

45 08/002406/2015 1245 VIVIAN TAVARES DE 
SOUZA NUNES -

46 08/001387/2015 1246 VIVIANE PEREIRA DO 
NASCIMENTO

VIVIANE 
NASCIMENTO

47 08/001196/2015 1247 WANDERLAN VIEIRA 
DE SOUZA -

CONSELHO TUTELAR 13 – SAO CONRADO
Bairros de Abrangência: Gávea, Leblon, Lagoa, Rocinha, São Conrado e Vidigal

Nº Processo Nº do 
Candidato Nome Apelido

1 08/000538/2015 1301 BERNADETE SOARES 
PEREIRA BERNARDETE

2 08/001710/2015 1302
CAROLINA DE 

OLIVEIRA LOPES 
LIMA

CAROL

3 08/001039/2015 1303 EVANIO PEREIRA DE 
PAULA

EVANIO DE 
PAULA

4 08/001459/2015 1304
ISADORA ARAÚJO 

FAGUNDES DE 
MENEZES

ISADORA - 
DORINHA

5 08/002375/2015 1305 JAIME DO 
NASCIMENTO

 JAIME DO 
NASCIMENTO 

BÚ

6 08/001504/2015 1306 MARCIA AMARAL 
BARBOSA

MÁRCIA A. 
BARBOSA

7 08/002568/2015 1307 MARLY DE SOUZA 
SANTOS

MARLY DE 
SOUZA

8 08/001468/2015 1308 SORAIA BRAGA 
FREIRES -

9 08/002410/2015 1309
THAMIRIS DOS 
SANTOS LIMA 

LACERDA

THAMIRIS 
LACERDA

10 08/001752/2015 1311
VITOR LUIZ 

RODRIGUES DE 
FREITAS

VITOR FREITAS

11 08/002592/2015 1312 WAGNER ALVES 
RODRIGUES

WAGNER 
RODRIGUES

CONSELHO TUTELAR 14 – INHAÚMA
Bairros de Abrangência: Jacaré, Jacarezinho, Complexo do Alemão,

 Maria da Graça, Engenho da Rainha, Del Castilho, Tomas Coelho, Higienópolis, Inhaúma.

Nº Processo Nº do 
Candidato Nome Apelido

1 08/001350/2015 1401 ANGELO SOUZA DE 
OLIVEIRA ANGELO

2 08/001259/2015 1402 ANISIO DE FARIAS 
JUNIOR ANISIO DE FARIAS

3 08/002042/2015 1403 ARTHUR RIOBOO DA 
COSTA -

4 08/002376/2015 1404 CLAUDIO BLAY BLAY

5 08/002463/2015 1405 ELEONORA HELENA 
SOUZA DUTRA PROFª ELEONORA

6 08/000779/2015 1406
ELIANE DE 

VASCONCELLOS 
SANTOS DA COSTA

ELIANE DE 
VASCONCELLOS

7 08/001270/2015 1407 FATIMA BENEDITA 
GOMES DA SILVA BENEDITA

8 08/000792/2015 1408
FLAVIO FERNANDO 

CORTEZ DE 
ALMEIDA

CONSELHEIRO 
FLAVIO

9 08/001077/2015 1409 GERUSA DE 
MORAES GERUSA

10 08/001151/2015 1410
HELOISA DA SILVA 
NASCIMENTO DE 

FARIAS

HELOISA DA 
ÓTICA

11 08/001493/2015 1411 JOCILENE DE 
OLIVEIRA MOREIRA

JOSI OLIVEIRA 
- DO GENTE DO 

AMANHÃ

12 08/001924/2015 1412 JORGE SILVA DOS 
SANTOS

PROFESSOR 
JORGE BAIXINHO

13 08/001884/2015 1413 MÁRCIA JOSÉ DA 
SILVA CARVALHO

MÁRCIA 
GUERREIRA

CONSELHO TUTELAR 14 – INHAÚMA
Bairros de Abrangência: Jacaré, Jacarezinho, Complexo do Alemão,

 Maria da Graça, Engenho da Rainha, Del Castilho, Tomas Coelho, Higienópolis, Inhaúma.

14 08/001384/2015 1414
MARCOS 

ANTONIO MORAES 
GONÇALVES

MARQUINHOS 
MANCHA

15 08/002425/2015 1415 MONICA SERAPHIM 
GRUSMAN -

16 08/001716/2015 1416 ROGÉRIO OLIVEIRA 
DOS SANTOS

PROFESSSOR 
ROGERIO PEU

17 08/001076/2015 1417
ROSIMAR 

DE ARAUJO 
NASCIMENTO

ROSI ARAUJO

18 08/001930/2015 1418
SABRINA BRAGA 

CARNEIRO 
LOUREIRO

SABRINA BRAGA

19 08/001648/2015 1419
SHELLE CRISTINE 
GOLDEMBERG DE 

ARAUJO

SHELLE 
GOLDEMBERG

20 08/002440/2015 1420 TATHIANY SALGADO 
DE OLIVEIRA -

21 08/002426/2015 1421 VALÉRIA APARECIDA 
MOREIRA HERÉDIA -

22 08/001505/2015 1422 VANIA MARIA DA 
CONCEIÇÃO VANIA

23 08/001370/2015 1423
VERONICA SOUZA 
DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS
VERONICA

24 08/000819/2015 1424 WALDECY PENHA 
MOTA PIMENTA

 WALDECY OU 
WAL

CONSELHO TUTELAR 15 – GUARATIBA
Bairros de Abrangência: Estrada de Guaratiba, Guaratiba, Morro da Pedra, 

Pedra de Guaratiba, Praia do Aterro, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

Nº Processo Nº do 
Candidato Nome Apelido

1 08/001598/2015 1501 ALICE ONONERI 
RODRIGUES

ALICE ONONERI 
RODRIGUES

2 08/002347/2015 1502 CATARINA AMORIM 
MOREIRA E SILVA

CATARINA 
AMORIM

3 08/001283/2015 1503
DANUZA DO 

NASCIMENTO DE 
FREITAS

DANUZA DO 
NASCIMENTO

4 08/000720/2015 1504
FERNANDA 

CRISTINA DE SOUZA 
DOMINGOS

FERNANDA 
DOMINGOS

5 08/001463/2015 1505 ISABEL JOSÉ DE 
ARRUDA ISABEL

6 08/001674/2015 1506 JOÃO VICTOR DE 
OLIVEIRA VIEIRA -

7 08/002642/2015 1507 JOSEFA DOS 
SANTOS TAVARES JOSY TAVARES

8 08/001927/2015 1508 JULIO CESAR 
BASTOS MIRANDA JULIO MACAÉ

9 08/002551/2015 1509 MARCIA CRISTINA 
BURGER MARCIA BURGER

10 08/002576/2015 1510 MARCOS DA SILVA 
GENTIL GENTIL

11 08/002444/2015 1511 MARGARETE 
BASTOS DE ALMEIDA MARGARETE

12 08/001146/2015 1512 OSMIR VIEIRA DA 
SILVA OSMIR BOMBEIRO

13 08/000867/2015 1513 ROSILENE DA SILVA 
MOREIRA TIA ROSE

14 08/002554/2015 1514 ROSINETE MARTINS 
DA SILVA

ROSINETE 
MARTINS

15 08/001464/2015 1515 VANESSA ANTUNES 
CORREIA NUNES

VANESSA 
ANTUNES

CONSELHO TUTELAR 16 – BARRA
Bairros de Abrangência: Recreio dos Bandeirantes, Piabas, Joá, 

Vargem Grande, Camorim, Grumari, Vargem Pequena, Rio das Pedras e Barra da Tijuca

Nº Processo Nº do 
Candidato Nome Apelido

1 08/000890/2015 1601 ALCILENE CHAVES 
MATTOSO ALCILENE

2 08/001698/2015 1602 ALINE FERREIRA 
BATISTA ALINE BATISTA

3 08/002643/2015 1603 ANDRÉ LUIS NUNES 
DOS SANTOS ANDRÉ NUNES

4 08/001745/2015 1604 CARMEN WILMAN 
SCHILLER CARMEN

5 08/000954/2015 1605
ELIZABETH DO 

NASCIMENTO SILVA 
SOARES

ELIZABETH 
SOARES

CONSELHO TUTELAR 16 – BARRA
Bairros de Abrangência: Recreio dos Bandeirantes, Piabas, Joá, 

Vargem Grande, Camorim, Grumari, Vargem Pequena, Rio das Pedras e Barra da Tijuca

6 08/002398/2015 1606 FERNANDA CABRAL 
DE CASTRO

FERNANDA 
CASTRO

7 08/002173/2015 1607 GRECIELE DE 
SOUZA FREIRE GREICE

8 08/002032/2015 1608
LETÍCIA DE 

MORAES 
NAMORATO

LETÍCIA

9 08/001824/2015 1609
MARCELO 

FRANCISCO 
VILHENA DA SILVA

MARCELO 
VILHENA

10 08/002596/2015 1610 MARINAUVA DE 
AZEVEDO SOUZA

NAUVA SOUZA 
- MARINAUVA 

SOUZA

11 08/002625/2015 1611 MYRNA MEDINA 
COSTA MYRNA MEDINA

12 08/001401/2015 1612 NEYDE GANLEY 
ZIMMERMANN NEYDE

13 08/002313/2015 1613 RHEULI GOMES 
SOARES SOARES

14 08/001192/2015 1614
ROSANGELA 

MAIA DA SILVA 
BRIGAGÃO

ROSANGELA 
BRIGAGÃO

15 08/001672/2015 1615
VERA LÚCIA 
BRAZÃO DE 

OLIVEIRA
VERA BRAZÃO

Artigo 2º- Torna público a desistência do candidato JORGE ANTONIO 
DA SILVA BRAGA, do processo de escolha para conselheiros tutelares, 
mandato 2016/2019.

Artigo 3º- Torna público a retificação da inscrição da candidata VÂNIA 
DA SILVA para concorre ao CT Zona Sul, conforme previsto no Artigo 4º, 
paragrafo primeiro da Deliberação 1.158 DS/CMDCA.

Artigo 4º- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 1.164/2015 – DS/CMDCA

Torna sem efeito a Deliberação nº 1133/2015 – DS/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA-Rio no uso das competências conferidas pela Lei Municipal n. 
1.873/92, de 29 de maio de 1992, com as alterações introduzidas pela Lei 
Municipal n. 4.062 de 24 de maio de 2005,

Considerando que os registros emitidos pelo CMDCA-Rio tem validade 
de 03 (três) anos;

Considerando a importância de manter atualizadas, anualmente, as in-
formações referentes aos atendimentos a crianças e adolescentes, no 
que tange ao tipo, locais e quantitativo.

DELIBERA:

Art. 1º - Cancelar a Deliberação nº 1133/2015 – DS/CMDCA que “Dispõe 
sobre a suspensão do certificado de regularidade anual das Entidades 
registradas no CMDCA-Rio” .

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

 DELIBERAÇÃO Nº 1.165/2015 – DS/CMDCA

Dispõe sobre as condutas vedadas 
aos(às) candidatos(as) e respectivos(as) 
fiscais durante o Processo de Escolha 
dos Conselheiros Tutelares e sobre o pro-
cedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE (CMDCA) do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1873/1992, bem como pelo 
art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que lhe conferem a 
presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,
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Considerando que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe definir as 
condutas permitidas e vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do(s) 
Conselho(s) Tutelar(es);

Considerando, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e IX, da Resolução 
CONANDA nº 170/14, aponta também ser atribuição da Comissão Eleito-
ral do CMDCA, analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os 
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, 
bem como resolver os casos omissos,

DELIBERA :
Artigo 1º- DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:
1.1 É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja atra-
vés da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de 
legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias 
de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;
1.2. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publi-
cação da relação definitiva dos candidatos habilitados,
1.3. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, 
por analogia, os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de 
Posturas do Município, garantindo igualdade de condições a todos os 
candidatos;
1.4. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a elei-
tores, por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde 
que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular;

1.5. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vere-
adores, rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates 
com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que esti-
verem aptos a concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar;

1.6. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 
organizadores a todos os participantes e à Comissão Eleitoral designada 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência;

1.7. Cabe à Comissão Eleitoral supervisionar a realização dos debates, 
zelando para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os 
candidatos nas suas exposições e respostas;
1.8. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos 
de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, 
camisas, bonés e outros meios não previstos nesta Deliberação;
1.9. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha 
eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova 
ataque pessoal contra os concorrentes;
1.10. 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 manifesta-
ção coletiva, com ou sem utilização de veículos;
1.11. A violação das regras de campanha importará na cassação do re-
gistro da candidatura ou diploma de posse do candidato responsável, 
após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido 
ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Artigo. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) candidatos(as) 
devidamente habilitados ao Processo de Escolha para Conselheiro Tute-
lar mandato 2016/2019 e aos seus prepostos:

1.) Da Propaganda

a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vanta-
gem de qualquer natureza;
b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumen-
tos sonoros ou sinais acústicos;
c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa 
inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas mu-
nicipais ou que impliquem qualquer restrição de direito;
e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou 
entidades que exerçam autoridade pública;
f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio 
de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do 
Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, 
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que 
de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinali-
zação de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e ou-
tros equipamentos urbanos;
g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins 
localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes 
divisórios, mesmo que não lhes causem dano;
h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa res-
ponsável e candidatos(as) à imediata retirada da propaganda irregular.

2.) Da campanha para a escolha

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a 
sua autorização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta 
básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar 
vantagem ao(à) eleitor(a);

b.) realizar showmício e evento assemelhado para promoção de 
candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas 
com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;
c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a sonorização de 
anúncio de comícios;
d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às 
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de 
economia mista;
e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veicu-
lação de propaganda em bens particulares, cuja cessão deve ser espon-
tânea e gratuita;
f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, de crianças 
e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públi-
cas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.

3.) No dia do processo de escolha

a.)  usar alto-falantes e amplificadores de som ou promover comício ou 
carreata;
b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;
c.) até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, 
para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo 
a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com o fim de 
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusi-
ve emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia 
da eleição, inclusive (captação de sufrágio);
f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) 
respectivos(as) fiscais.

4.) Das Penalidades

Artigo. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução 
caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a) passível de 
impugnação da candidatura, por conta da inobservância do requisito pre-
visto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente).

5.) Do Procedimento de Apuração das Condutas Vedadas

Artigo. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Co-
missão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas es-
tabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com 
provas ou indícios de provas da infração. Cabe à Comissão Eleitoral do 
CMDCA registrar as denúncias e enviar cópia da representação ao Mi-
nistério Público.

Parágrafo Primeiro – As denúncias devem ser feitas, por escrito, devida-
mente comprovadas e protocoladas na Secretaria Executiva do CMDCA, 
à Rua Afonso Cavalcante, n.º 455, sala 663, Cidade Nova.

Parágrafo Segundo - No dia da eleição serão disponibilizados núme-
ros de telefones para denúncia (s). A Ouvidoria estará estabelecida 
no CMDCA.

Artigo. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia 
da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA deverá proceder a devida apuração de sua ocor-
rência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, 
apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da 
notificação, por telegrama (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA 
nº 170/14).

Parágrafo primeiro – É dever do candidato manter seu endereço atuali-
zado junto ao CMDCA.

Parágrafo segundo- O procedimento administrativo também poderá ser 
instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar 
conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

Artigo. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 
(dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a 
infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pes-
soalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo 
em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, 
inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado, por te-
legrama a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar susten-
tação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados 
pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência 
deste, será facultado ao representado a efetuar sustentação, oral ou por 
escrito, por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impe-
dem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que 
tenham sido ambos notificados para o ato.

Artigo. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas 
indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamen-
te, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) 
e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para 
interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente decidirá em 02 (dois) dias do término do prazo da interposição 
do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, 
da Resolução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento 
indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.

Artigo. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo 
tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula elei-
toral ou da programação da urna eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome 
do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna ele-
trônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.
Artigo. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o 
art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado 
de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plená-
ria, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

Artigo. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do art. 172 do 
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), ou seja, 
realizar-se-ão em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas.

6.) Da Publicidade desta Resolução

Artigo. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de 
todos os munícipes e candidatos (as), ela deverá ter ampla publicidade, 
sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, 
além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada 
em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, 
pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos 
e locais para orientação quanto as regras de campanha e os procedimen-
tos para denúncias de violação das mesmas.
    

7.) Da Disposição Transitória

Artigo. 12 - Quando da vigência da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015, 
que instituiu o novo Código de Processo Civil, o mencionado dispositivo 
legal indicado no art. 3º desta Resolução será substituído pelo art. 212.

Artigo. 13- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,14 de dezembro de 2015
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

 DELIBERAÇÃO Nº 1.166/2015 – DS/CMDCA

Dispõe sobre a prorrogação de registro 
das entidades de atendimento no CMD-
CA-Rio.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 1873/92, de 29 de maio 
de 1992, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.º 4062/05,

Considerando a situação de acúmulo de processos referentes às avalia-
ções dos processos de renovação de registro e/ou registros novos, en-
contrada pela nova gestão 2015/2017,

Considerando a necessidade de tempo adequado para análise de cada 
processo,

Considerando a importância das entidades terem registro junto ao CMD-
CA-Rio para realização de suas atividades com crianças e adolescentes,

DELIBERA:

Art. 1º- Os registros com validade até 31/12/2015 serão prorrogados até 
31/03/2016;
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