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inciso I, da Lei Estadual 14.187/2010, e da empresa KALIMERA 
COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA, como incursa no artigo 2º, 
inciso VI, do mesmo diploma legal, para a devida apuração dos 
supostos atos constrangedores, discriminatórios e vexatórios, e 
eventual aplicação das penalidades previstas em seu artigo 6º, 
nos termos do procedimento previsto nos artigos 62 a 64, da Lei 
Estadual 10.177/1998.

Processo SJC 1111935/2019 - Coordenação de Políticas 
para a Diversidade Sexual - Denúncia de discriminação em razão 
de orientação sexual, nos termos da Lei Estadual 10.948/2001. 
Considerando que chegou ao conhecimento desta Secretaria da 
Justiça e Cidadania, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia 
de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância 
– DECRADI, relatando que o professor de Direito, Dr. EDUARDO 
LOBO BOTELHO GUALAZZI, no dia 25-02-2019, teria praticado 
ato discriminatório que se amoldaria na conduta prevista no 
artigo 2º, inciso I, da Lei 10.948/2001. Instaure-se processo 
administrativo em face de EDUARDO LOBO BOTELHO GUALAZZI, 
para a devida apuração dos supostos atos atentatórios e discri-
minatórios, e eventual aplicação das penalidades previstas em 
seu artigo 6º, nos termos do procedimento contido nos artigos 
62 a 64, da Lei Estadual 10.177/1998.

Processo SJC 461232/2019 – G.B.N. - Denúncia de dis-
criminação em razão de orientação sexual nos termos da Lei 
Estadual 10.948/2001.Considerando que chegou ao conheci-
mento desta Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio de 
denúncias formuladas perante o Sistema de Ouvidorias desta 
Pasta, registradas sob os nºs 988756 e 988761, relatando 
que os denunciados RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e 
WASHINGTON CRISTIANO DA SILVA, respectivamente gerente 
e segurança da empresa VILA ANGÉLICA LANCHONETE EIRELI 
(CACHAÇARIA ÁGUA DOCE-INDEPENDÊNCIA), situada na Ave-
nida Independência, 1534, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto - SP, 
em 17-02-2019, teriam praticado atos vexatórios, atentatórios 
e discriminatórios em razão de orientação sexual em face de 
G.B.N, que se amoldariam nas condutas previstas no artigo 2º, 
incisos I, II e VIII da Lei Estadual 10.948 de 2001. Instaure-se 
processo administrativo em face de RICARDO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, WASHINGTON CRISTIANO DA SILVA e da empresa 
VILA ANGÉLICA LANCHONETE EIRELI, como incursos no artigo 
2º, incisos I, II e VII da Lei Estadual 10.948/2001, para a devida 
apuração dos supostos atos atentatórios e discriminatórios, e 
eventual aplicação das penalidades previstas em seu artigo 6º, 
nos termos do procedimento contido nos artigos 62 a 64 da Lei 
Estadual 10.177, de 30-12-1998.

ANEXO I

NOME FORMATO TAMANHO TOTAL OBSERVAÇÃO

NUM-CPF numérico 9 
COD-VERIF-CPF numérico 2 
NOME-ABREV alfa 40 
NUM-REG-SIST numérico 11 
NUM-PROV alfa 2 Poder Executivo - Administração Direta
NUM-PISPAS numérico 11 
DATA DE NASCIMENTO numérico 8 aaaammdd
COD-ORGAO numérico 2 
NOME-ORGAO alfa 40 
COD-UNID-GESTORA numérico 6 Código utilizado no SIAFEM
COD-GESTAO numérico 5 Código utilizado no SIAFEM
COD-CARG-FUNC numérico 5 Código do cargo do funcionário
NOME-CARG-FUNC alfa 30 Denominação do cargo ocupado pelo funcionário
DATA-INIC-PROV numérico 8 Data em que o funcionário foi admitido ou nomeado na Entidade
SITUAÇÃO PREVIDENC numérico 2 01- CONTRIBUINTE ATIVO 02- APOSENTADO 03-AFASTADO 04-DESLIGADO
TIPO-FOLHA alfa 1 DO MÊS / ATRASADO: Indica se o Vencimento / Desconto é: - Pagamento do Mês 
   de Referência: M (do mês) ou - Pagamento de meses anteriores: A (atrasado)."
ANO-MÊS REFERÊNCIA numérico 6 aaaamm
VALOR-SAL-CONTRIB numérico 11 base de cálculo utilizado para o desconto da contribuição previdenciária
INDICAÇÃO V / D alfa 1 Indica se o código do Vencimento / Desconto é um: - V - Vencimento ou - 
   D – Desconto ou - R - Reposição / Redutor Salarial ou - S - Reposição de Desconto
COD V/D numérico 6 Indica o código do Vencimento ou Desconto
NOME DO VENCIMENTO/DESCONTO alfa 50 Denominação do Vencimento / Desconto
VALOR-LANC numérico 11 Com duas casas decimais
TIPO RUBRICA - BASE DE CONTRIBUIÇÃO alfa 1 S/N - indica se a rubrica compõe o não salário de contribuição

(Republicada por conter incorreção)

GUILHERME OLIVEIRA MOTA - RG 608986070 - Professor 
Doutor - CSCF 580/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

LUCIANO RODRIGUES - RG 327745423 - Professor Doutor - 
CSCF 582/2020 - Candidato considerado Apto para exercício no 
cargo pleiteado para ingresso no serviço público após avaliação 
pericial.

MARISTELA SANTINI MARTINS - RG 392794834 - Professor 
Doutor - CSCF 584/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 Portaria SPPREV 193, de 19-8-2020
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência, nos termos 

do artigo 3º, inciso V, Parágrafos 4º, 6º, 7º e 8º, todos da Lei Com-
plementar 1.010, de 01-06-2007, regulamentado pelo Decreto 
52.046, de 09-08-2007, bem como inciso V do artigo 20 da Lei 
10.177, de 30-12-1998.

Considerando a necessidade do controle individual das 
contribuições previdenciárias dos servidores ativos e inativos 
nos termos do que dispõe os incisos VII e VIII do artigo 1º da Lei 
Federal 9.717/1998, bem como as informações relativas à folha 
bruta e quantidade de servidores vinculados ao RPPS;

Considerando a necessidade de elaborar um cadastro 
individualizado dos servidores públicos ativos e inativos, dos 
militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, da 
reserva remunerada ou reformado, e respectivos dependentes, 
e dos pensionistas;

Considerando que essas informações devem ser prestadas 
pela SPPREV junto ao Governo Federal, para fins de manutenção 
da Certificação de Regularidade Previdenciária – CRP, sob pena 
de não se realizar: as transferências voluntárias de recursos 
pela União (exceção às ações de educação, saúde e assistência 
social); celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, 
bem como de recebimento de empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
Administração direta e indireta da União; liberação de recursos 
de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais; pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de 
Previdência Social em razão da compensação financeira de que 
trata a Lei 9.796/99;

Considerando, por fim, que essas informações devem ser 
prestadas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
a fim de atendimento das recomendações exaradas no Parecer 
relativo a apreciação das Contas do Governador do Estado de 
São Paulo, resolve:

Artigo 1º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade fará 
as comunicações necessárias para que a SPPREV mantenha o 
cadastro individualizado das contribuições previdenciárias e das 
informações sobre a remuneração total e valor do salário de 
contribuição dos servidores públicos ativos e inativos, no caso 
de processar a própria folha, vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade deverá 
enviar à SPPREV relatório analítico da folha dos servidores ativos 
em conformidade com os valores globais informados e contabi-
lizados mensalmente através do Sistema SIAFEM, contendo os 
seguintes dados:

I – CPF;
II – Nome completo;
III – Número da matrícula;
IV – Número do PV (Poder Executivo - Administração 

Direta);
V – Cargo;
VI – Nome e código do Órgão ao qual o servidor está 

vinculado;
VII – Código da Unidade Gestora e da Gestão (mesmo 

código utilizado para informação via SIAFEM);
VIII – Valor da Remuneração Bruta, inclusive 13º salário;
IX – Rubricas que compõem os vencimentos e descontos, 

com os respectivos valores, inclusive 13º salário;
X – Ano e mês de referência da folha de pagamento, inclu-

sive 13º salário;
XI – Valor do Salário de Contribuição, inclusive 13º salário;
XII – Valor descontado e repassado à SPPREV de contribui-

ção previdenciária.
Parágrafo Único: No caso de descentralização das infor-

mações nas diversas Unidades Gestoras Executoras (UGE) da 
Unidade Orçamentária (UO), estas deverão ser consolidadas 
para posterior encaminhamento à SPPREV.

Artigo 3º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade, cuja 
folha de inativos não seja processada pela SPPREV, deverá 
encaminhar à SPPREV relatório analítico da folha de pagamento 
dos aposentados, contendo os mesmos dados mencionados no 
artigo 2º e em conformidade com os valores globais informados 
e contabilizados mensalmente através do Sistema SIAFEM.

Parágrafo Único: No caso de descentralização das infor-
mações nas diversas Unidades Gestoras Executoras (UGE) da 
Unidade Orçamentária (UO) estas deverão ser consolidadas para 
posterior encaminhamento à SPPREV.

Artigo 4º - Cabe a cada poder, órgão autônomo ou entidade 
repassar à SPPREV as informações analíticas descritas nesta 
portaria em conformidade com as informações de contribuição 
previdenciária que são informadas e contabilizadas no SIAFEM, 
sendo que qualquer divergência deve ser imediatamente infor-
mada e corrigida pelo respectivo órgão ou entidade.

Parágrafo único – Cada poder, órgão autônomo ou enti-
dade deverá informar através do e-mail específico da SPPREV 
spprev.arrecadacao@sp.gov.br nome e endereço eletrônico do(s) 
responsável(is) pelo envio das informações à SPPREV.

Artigo 5º - Os relatórios de folha descritos nos artigos 
2º e 3º desta portaria, de acordo com o modelo e formato 
estabelecidos no ANEXO I, deverão ser enviados à SPPREV 
até o dia 10 do mês subsequente ao da referência da res-
pectiva folha.

§ 1º - Para recepção dos arquivos será inicialmente criado 
acesso FTP para cada poder, órgão autônomo ou entidade, 
mediante o encaminhamento de documento de identificação do 
responsável de que trata o art. 4º desta portaria para o endereço 
eletrônico spprev.arrecadacao@sp.gov.br.

§ 2º - O prazo para encaminhamento das informações des-
critas no § 1º deste artigo será de 30 dias a partir da publicação 
desta portaria.

§ 3º - Durante a vigência do prazo estabelecido no § 
2º deste artigo, excepcionalmente, os arquivos poderão ser 
enviados à SPPREV através do endereço eletrônico spprev.
arrecadacao@sp.gov.br.

Artigo 6º - O disposto nesta portaria não exime a necessida-
de de encaminhamento de informações financeiras e cadastrais 
à SPPREV para fins da Avaliação Atuarial Anual.

Artigo 7º - O disposto nesta portaria não exime as providên-
cias legais dos órgãos quanto à disponibilização de informações 
no Cadastro Unificado do Estado.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 8º - As informações descritas nos artigos 2º e 3º desta 

portaria, de períodos de folha anteriores à publicação desta por-
taria, deverão ser encaminhadas à SPPREV nos seguintes prazos:

I – Período de 2015 a 2020: prazo de entrega até 30-09-
2020.

Parágrafo único: Os respectivos relatórios deverão ser 
enviados à SPPREV conforme estabelecido no artigo 5º desta 
portaria.

Artigo 9º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Valor: O valor do presente Convênio é de R$ 314.164,91, a 
serem transferidos em 02 parcelas.

Recursos: Os recursos a serem transferidos ao Município 
onerarão a dotação orçamentária do exercício vigente.

Prazo: O prazo de vigência do presente convênio é de 24 
meses, a contar da data de sua assinatura.

Assinatura: 14-08-2020.
Republicado por conter incorreções.
 Extrato de Convênio
Processo Detran 1397217/2020
Convênio 052/2020
Parecer Jurídico CJ/Detran-SP 363/2020
Partícipes: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP e 

o Município de Nazaré Paulista - SP.
Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a transferên-

cia de recursos financeiros para o Município, visando a conjuga-
ção de esforços na execução de ações pertinentes ao Programa 
Respeito à Vida, instituído pelo Decreto 64.293, de 18-06-2019, 
em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Dire-
tor Presidente do Detran-SP, que integra o presente instrumento.

Valor: O valor do presente Convênio é de R$ 225.050,00, a 
serem transferidos em 01 parcela.

Recursos: Os recursos a serem transferidos ao Município 
onerarão a dotação orçamentária do exercício vigente.

Prazo: O prazo de vigência do presente convênio é de 24 
meses, a contar da data de sua assinatura.

Assinatura: 14-08-2020.
Republicado por conter incorreções.
 Extrato de Convênio
Processo Detran 1403140/2020
Convênio 063/2020
Parecer Jurídico CJ/Detran-SP 362/2020
Partícipes: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP e 

o Município de Nova Odessa - SP.
Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a transferên-

cia de recursos financeiros para o Município, visando a conjuga-
ção de esforços na execução de ações pertinentes ao Programa 
Respeito à Vida, instituído pelo Decreto 64.293, de 18-06-2019, 
em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Dire-
tor Presidente do Detran-SP, que integra o presente instrumento.

Valor: O valor do presente Convênio é de R$ 661.420,00, a 
serem transferidos em 03 parcelas.

Recursos: Os recursos a serem transferidos ao Município 
onerarão a dotação orçamentária do exercício vigente.

Prazo: O prazo de vigência do presente convênio é de 24 
meses, a contar da data de sua assinatura.

Assinatura: 14-08-2020.
Republicado por conter incorreções.
 Extrato de Convênio
Processo Detran 1397183/2020
Convênio 079/2020
Parecer Jurídico CJ/Detran-SP 358/2020
Partícipes: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP e 

o Município de São Pedro - SP.
Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a transferên-

cia de recursos financeiros para o Município, visando a conjuga-
ção de esforços na execução de ações pertinentes ao Programa 
Respeito à Vida, instituído pelo Decreto 64.293, de 18-06-2019, 
em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Dire-
tor Presidente do Detran-SP, que integra o presente instrumento.

Valor: O valor do presente Convênio é de R$ 434.860,00, a 
serem transferidos em 02 parcelas.

Recursos: Os recursos a serem transferidos ao Município 
onerarão a dotação orçamentária do exercício vigente.

Prazo: O prazo de vigência do presente convênio é de 24 
meses, a contar da data de sua assinatura.

Assinatura: 14-08-2020.
Republicado por conter incorreções.

 SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE TRÂNSITO

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO
 51ª Ciretran - Franco da Rocha
 Portaria do Diretor Técnico I, de 19-8-2020
Autorizando a renovação do credenciamento do o (a) 

Psicólogo (a) PALOMA REIS ROMANI, inscrito (a) no CRP/SP sob 
06/128.940, para a realização dos exames de avaliação psico-
lógica exigidos pela legislação para candidatos à obtenção da 
permissão e da renovação da Carteira Nacional de Habilitação-
-CNH, na Rua José Alves Ferreira Filho, 17/19, Bairro Centro, 
Franco da Rocha/SP. O credenciamento permanece sob a forma 
de autorização, a titulo precário e sem ônus para o Estado, e vin-
culado a vistorias periódicas, podendo ser revogado, a qualquer 
tempo, em função do interesse da Administração. A autorização 
é conferida até o último dia do mês de março de 2021, devendo 
ser requerida a respectiva renovação até o final desse prazo, 
observando-se todas as exigências legais e técnicas da Portaria 
Detran-SP 70/17. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (Port.03/2020)

 Projetos, Orçamento e 
Gestão
 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO 
ESTADO

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor, de 20-8-2020
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de 

Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-Decisão
Ministerio Publico
MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS - RG 38554005 - Oficial 

de Promotoria I - CSCF 579/2020 - Candidato Inapto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público, 
conforme constatado na avaliação medico pericial. Cabe ao inte-
ressado a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar 
desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei 10.261/68.

Universidade de Sao Paulo
CARLOS ARTERIO SORGI - RG 265906283 - Professor 

Doutor - CSCF 583/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

CAROLINA BONILLA RICHERO - RG 417622 - Professor 
Doutor - CSCF 577/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

CLAUDIA SOFIA FRIAS PINTO - RG 876733 - Professor 
Doutor - CSCF 581/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

DOUGLAS EMILIANO BATISTA - RG 152753679 - Professor 
Doutor - CSCF 578/2020 - Candidato considerado Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

 Justiça e Cidadania
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 19-8-2020
SJC-PRC-2020/00404 - Instituto FIAP - Certificado de 

Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos. 
À vista do que consta dos autos, notadamente da manifestação 
favorável da Comissão Interna, inserta às fls. 166/168 - SJC-
-PAR-2020/00015, Defiro o pedido formulado pelo interessado 
referente à obtenção do Certificado de Reconhecimento de 
Entidade Promotora de Direitos Humanos, com validade de 
18-08-2020 a 17-08-2023.

 Extratos de Portarias
Processo SJC 1593448/2020 - Coordenação de Políticas 

para a População Negra e Indígena - Denúncia de discriminação 
racial nos termos da Lei Estadual 14.187/2010. Considerando 
que chegou ao conhecimento desta Secretaria da Justiça 
e Cidadania, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia de 
Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância – 
DECRADI, relatando que EDUARDO LOBO BOTELHO GUALAZZI, 
no dia 25-02-2019, teria praticado ato discriminatório que se 
amoldaria na conduta prevista no artigo 2º, inciso VIII, da Lei 
Estadual 14.187/2010. Instaure-se processo administrativo em 
face de EDUARDO BOTELHO LOBO GUALAZZI, para a devida 
apuração dos supostos atos atentatórios e discriminatórios, e 
eventual aplicação das penalidades previstas em seu artigo 6º, 
nos termos do procedimento contido nos artigos 62 a 64, da Lei 
Estadual 10.177/1998.

Processo SJC 1080532/2018 - J.R. - Denúncia de dis-
criminação racial nos termos da Lei Estadual 14.187/2010. 
Considerando que chegou ao conhecimento desta Secretaria 
da Justiça e Cidadania, por meio de denúncia formulada pela 
interessada J.R. à Assessoria de Políticas para a Igualdade 
Racial, da Prefeitura Municipal de Jundiaí, relatando ter sofrido 
atos discriminatórios por motivo de raça ou cor em seu local de 
trabalho, praticados pelos funcionários JEFFERSON HENRIQUE 
BUENO DE LIMA e ROBERTA SAMARA S. GOIS, e pela empresa 
KALIMERA COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA, cujas condutas se 
amoldariam, respectivamente, àquelas descritas no artigo 2º, 
incisos I e VI da Lei Estadual 14.187/2010. Instaure-se processo 
administrativo em face de JEFFERSON HENRIQUE BUENO DE 
LIMA e ROBERTA SAMARA S. GOIS, como incursos no artigo 2°, 

 CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

 Deliberação Condepe - 3, de 20-8-2020

Altera o calendário eleitoral objeto do Edital Condepe 1-2020

A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – Condepe,
Considerando a deliberação do Pleno do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em reunião extraordi-

nária realizada em 18-8-2020,
Considerando o elevado número de pedidos de inscrição de entidades no Colégio Eleitoral da eleição para a escolha de 

representantes da sociedade civil para a Gestão 2020-2022 deste Conselho, bem como as dificuldades meramente administrativas 
encontradas para efetivar seu devido cadastramento,

Considerando a importância de se assegurar a plena realização do processo eleitoral objeto do Edital Condepe 1-2020, Delibera:
Artigo 1º – Fica alterado o Anexo 1 do Edital Condepe 1-2020, publicado no D.O. de 9-7-2020, que passa a vigorar nos seguintes 

termos:
ANEXO 1

DATA AÇÃO

9 de julho a 9 de agosto Período para inscrição de entidades que comporão o Colégio Eleitoral para a escolha da representação da sociedade civil no Condepe
10 a 25 de agosto Período para cadastramento dos requerimentos de inscrições de entidades para compor o Colégio Eleitoral recebidos
25 de agosto Data limite para publicação em Diário Oficial e encaminhamento à Comissão Eleitoral da relação oficial de entidades que encaminharam requerimentos de inscrição no Colégio Eleitoral
9 de setembro Publicação em Diário Oficial da decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrições de entidades que comporão o Colégio Eleitoral
9 a 13 de setembro Período de recurso à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrição de entidades que comporão o Colégio Eleitoral
14 a 20 de setembro Período para cadastramento dos recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrições de entidades que comporão o Colégio Eleitoral
22 de setembro Reunião do Pleno do Conselho para julgamento dos recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrição de entidades que comporão o 
 Colégio Eleitoral
25 de setembro Publicação em Diário Oficial da decisão do Pleno do Conselho quanto à análise dos recursos de entidades
26 a 30 de setembro Período para inscrição de candidaturas para a representação da sociedade civil no Condepe
1º e 2 de outubro Período para cadastramento dos requerimentos de inscrições de candidaturas para a representação da sociedade civil no Condepe
3 de outubro Data limite para publicação em Diário Oficial e encaminhamento à Comissão Eleitoral da relação de inscrição de candidaturas
10 de outubro Publicação em Diário Oficial da decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrições de candidaturas
12 a 16 de outubro Período de recurso à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de candidaturas
17 a 19 de outubro Período para cadastramento dos recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de candidaturas para a representação da sociedade civil no Condepe
20 de outubro Reunião do Pleno do Conselho para julgamento dos recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrição de candidaturas
22 de outubro Data limite para publicação em Diário Oficial de Deliberação da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana disciplinando o procedimento 
 do escrutínio eleitoral por meio eletrônico
22 de outubro Publicação em Diário Oficial da decisão do Pleno do Conselho quanto à análise dos recursos das candidaturas inscritas para a representação da sociedade civil no Condepe
22 de outubro Publicação em Diário Oficial da Convocatória da Assembleia para a eleição da representação da sociedade civil no Condepe
4 de novembro Assembleia para a eleição da representação da sociedade civil no Condepe
6 de novembro Data limite para publicação em Diário Oficial do resultado da eleição para a escolha da representação da sociedade civil no Condepe
9 a 11 de novembro Prazo para apresentação de pedidos de impugnação da eleição para a escolha da representação da sociedade civil no Condepe
13 de novembro Publicação em Diário Oficial de convocatória para reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre os pedidos de impugnação à eleição
17 de novembro Reunião da Diretoria Executiva para julgamento dos pedidos de impugnação à eleição
18 de novembro Publicação em Diário Oficial do parecer da Diretoria Executiva quanto aos pedidos de impugnação
18 e 20 de novembro Prazo para apresentação de recurso da decisão da Diretoria Executiva quanto aos pedidos de impugnação ao Pleno do Condepe
21 de novembro Publicação em Diário Oficial de convocatória para reunião da Diretoria Plena para julgamento dos recursos
24 de novembro Reunião da Diretoria Plena para julgamento dos recursos
26 de novembro Publicação em Diário Oficial do resultado final da eleição para a escolha da representação da sociedade civil no Condepe
30 de novembro Envio do processo da escolha dos membros da nova gestão do Condepe ao Governador do Estado

Artigo 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Calendário Eleitoral
Eleição – Representação da Sociedade Civil no Condepe
Gestão 2020/2022

DATA AÇÃO

9 de julho a 9 de agosto Período para inscrição de entidades que comporão o Colégio Eleitoral para a escolha da representação da sociedade civil no Condepe
10 a 25 de agosto Período para cadastramento dos requerimentos de inscrições de entidades para compor o Colégio Eleitoral recebidos
25 de agosto Data limite para publicação em Diário Oficial e encaminhamento à Comissão Eleitoral da relação oficial de entidades que encaminharam requerimentos de inscrição no Colégio Eleitoral
9 de setembro Publicação em Diário Oficial da decisão da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e indeferimentos de inscrições de entidades que comporão o Colégio Eleitoral
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