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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTH (CMDCA)

EPITAL N° 001/2023 CMD€A_

EDITAL ELEICA0 SOCIEDADH CIVIL BIENIO 2023/2024

CONVOCA      cidadaos      interessados      na      representatividade      participativa      e

REGULAMENTA 0 PROCESS0 ELEITORAL DE ESCOLHA DOS MEMBROS

DA SOCIEDADE CIVIL

PARA  BmNIO  2023/2024   do  Conselho  Municipal  dos  Direitos   da  Crianga  e  do

Adolescente domunicipio de Magalhaes Barata-Pa

0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente / CMDCA - Magalhaes

Barata,

CONSIDERANDO:
-A   Lei   Federal   n°    8.069/1990   -Estatuto   da   Crianga   e   Adolescente   (ECA),

especificamente em seuArtigo 88;

-A   Lei   Municipal   n°    16/2015,   de    17   de   margo   de   2015   que   reestruturou   o

fincionamento do  CMDCA de Magalhaes Barata-Pa.

RHSOLVE:

TfTUL0 I - DA CONVOCACAO E SUAS HTAPAS

Artigo 1° -Em cumprimento ao Artigo 6° da Lei Municipal n° 016/2015, de 17 de marco

de 2015 este CMDCA formaliza a convocacao dirigida as organizac5es representativas

da sociedade civil, devidanente legalizadas, conforme definidas no artigo 2°, inciso I da

Lei  Federal  n°   13.019/2014,  de  forma  a  proceder  a  escolha  direta  e  livre  de  seus

representantes e respectivos suplentes, como especificado:

Seis conselheiros titulares e seis conselheiros suplentes  representando a sociedade

civil, por meio de organiza¢5es devidamente ]egalizadas e representativas, conforme

artigo 80, inciso I e 11 da Lei Municipal n° 016/20ls.

Artigo  2°  -  Fica  estabelecido  o  periodo  de  27  a  28   de  Fevereiro  de  2023   para

cadastramento  dos  candidatos,  das  9hoo  ds   llhoo,  na  Escola  Municipal  de  Ensino

Fundamental Prop Z6lia Flexa da Silva, de acordo com os procedimentos indicados no

presenteEdita|.                                                                                          ``EB       1



PREFEITURA
DEMAGALHAES

BARATA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTfiNCIA

SOCIAL

`W

SEMAS
^  -.._  -1V`    , `  1-.._   \  ,  `

Artigo 3° -Fica estabelecida a Escola Municipal de En`sino Fundamental Pro fa Z6lia Flexa

dd   Silvzi,   como   local   para   realiz,aeao   da   Asscmblcia   de   Elei€ao   dos   membros

representantes da Sociedade Civil do CMDCA Magalhaes  Barata, a ser realizada no 06

de  Mareo  com  a presen€a dos  candidatos  representantes  de  organi7.a€6e`s  legalizadas  e

representativas da sociedade civil.

TfTULO 11 - DOS CANDDATOS

Artigo 4° - As organiza€6es devidamente legalizadas e representativas deverao realizar

Reuniao  Ordinaria  ou  Extraordinaria  de  sua  Diretoria,  com  o  objetivo  especifico  de

proceder a indicacao formal de seu Candidato ao processo de escolha de Conselheiros ora

I.egulamentado.

Paragrafo 3° - Ao candidato sera permitido o uso de apelido de`sde que conste na ficha de

inscricao.

Paragrafo  4°  -  Os  candidatos  devem  estar  cientes  de  qiie  a  fun€ao  de  membro  do

Conselho 6 considerada de interesse ptiblico relevante e nao sera remunel-ada, L`onforlne

estabelece   o   artigo   89   da   Lei   Federal   n°   8.069/1990-   Estatuto   da   Crian?a   e   do

Adolescente.

Artigo 5° - 0 cadastramento dos candidatos sera processado mediante:

I -preenchimento de ficha de inscri€ao conforme anexos deste Edital;

11-  c6pia   atuali7.ada  do  cartao  de  CNPJ  da  matriz  da  organizacao   repre`sentativa  da

sociedade civil;

Ill   -   compi.ovante   de   endereco   (conta   de   agua,   ou   energia,   ou   telefone)   ou   outro

documento   que  identifique  o  endereeo  da  organizaeao  representativat  constante  no  seu

CNPJ.

IV- C6pia do documento de identifica€ao com foto com representa de da organizacao

representativa da sociedade civil

Artigo 60  -  Ap6s  o  encerramento  do  perfodo  de  cadastranento,  a  Comissao  Eleitoral

procedera, no prazo de urn (01 ) dia titil  , a analise dos documentos apresentados, para o

devido deferimento ou indeferimento das inscric6es.
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artigo 7° -Tornados priblicos os resultados da etapa de inscri?ao. por meio de publica?ao

no  portal  da  transparencia  do  Municfpio.  os  interessados  terao  (01)  urn  dia  titil  para

apresentar recurso. a ser apreciado pela Comissao Eleitoral.

Paragrafo ¢nico - A Comissao Eleitoral. analisara os recursos e publicara o resultado no

Diino Oficial do Municfpio, conforme e`sta no cronograma em anexo.

Artigo 8° - Ap6s a finalizap5o do procedimento das inscri€6es a Comissao Eleitoral devera

organizar  a  listagem  de  delegados  e  candidatos  inscritos  e  habilitados  pal.a  o  proce`sso

eleitoral, preparando as c6dulas de vota?ao.

Artigo 9° - Os candidatos habilitados para o processo eleitoral deverao se apresentar para

a Assembleia de Eleicao no dia e local definidos, munidos de documentos de identidade,

ou  equivalente  (carteira de  habilita?ao,  carteira de  6rgao  profissional,  passaporte  com

data de validade  vigente)  para assinarem  lista de presenga.

Artigo 10 - Caso ocorra a necessidade de justificativa de ausencia de candidato. devera

o  interessado  apresentar  pedido  justificado  a  mesa  de  credenciamento,  por  meio  de

procurador, com ate meia hora de antecedencia do infcio da Assembleia.

Paragrafo 1° - Desobedecido o disposto no caput, a candidatura estara prejudicada e o

candidato  ausente  no  pleito,  mesmo  que eleito,  perdera o  cargo.  tomando  seu  lugar o

primeiro suplente respectivo.

TfTULO Ill - DA COMISSAO ELEITORAL

Artigo  11  -  Fica  constituida  a  Comissao  Eleitoral  para  o  processo  de  eleicao  dos

membros  representantes  da  sociedade  civil,  para  o  bienio  2023/2024,  com  a  seguinte

composicao:

a)    Marleide Alves Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Assistencia Social;

b)   Erivane Sena Botelho` representante da Secretaria Municipal de Educapao;

c)    Jose Ramiro Costa Filho, representante do Grupo de Carimb6 "Os Brasileirinhos";

d)   Silvia Irin6ia do Amaral Lopes, representante da Igreja Evang6lica Quadrangular.
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Parfgrafo  rinico:  -  A  Comissao  Eleitoral  podera.  a  seu  crit6rio.  indicar  membros

auxiliares para o exercicio de suas atribuie6es e, em caso de ausencia de algum de seus

membros.

Artigo 12 -A Comissao Eleitoral tern as seguintes atribui€6es:

a) organizar o pleito nos termos da legislac5o em vigor;

b)  analisar  as  inscric5es  dos  cidadaos  indicados  como  delegados  e  ou  candidatos,

conforme  oestabelecido na presente Resolucao;

c) analisar os recursos, apreciando os interpostos, com fundamento neste Edital;

d) conduzir o processo eleitoral dando sustenta€ao, estrutura e apoio para a sua

realizapao.

Artigo   13  -  No  infcio  da  Assembleia,  a  Comissao  Eleitoral  devera  apresentar  ao

repre`sentante  em  exercfcio  do  CMDCA   a  rela€5o   dos  candidatos   habi]itados,   para

finalizapao das providencias em relaeao a listagein de eleitores.

TfTULo lv - DA AssErmLEIA DE ELEICAo E SUA

DINAMICA

Artigo   14  -Atendendo   a   Lei   Municipal   n°Oll/2010  de   15   de   mareo  de  2010,   a

Assembleia para elei€ao sera instalada pelo Presidente do CMDCA Magalhaes Barata ou

por  seu  representante,  em  primeira  convocapao  ou  em  segunda  chamada  ap6s  trinta

minutos, com qualquer ntimero de participantes.

Paragrafo 1°- Ap6s declarada aberta e instalada a assembleia, o Presidente do CMDCA

ou seu representante,  passara imediatamente a conducao dos trabalhos para a Comissao

Eleitoral.

Paragrafo 20 - 0 candidato que nao comparecer ate a abertura e instala?ao da assembleia

estara impedido de votar e de ser votado.
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Parfgrafo 3° -0 candidato ausente que nao apresentar justificativa, conforme artigo  10

e paragrafos deste edital tera sua candidatura invalidada.

Artigo   15   -   Ap6s   ser  instalada   a   Assembleia,   a  Comissao   Eleitoral   submetera  o

Regimento   Interno   dos   trabalhos   a   aprovacao   da   Plenaria.   com   o   teor   proposto

inicialmente como segue:

I -Indicaeao, por aclama?ao, do Presidente dos trab'dlhos especfficos do processo eleitoral;

11 -  0  Presidente  aclamado  indicara  urn  secretario/relator  e  uma  comissao  apuradora,

constitufda de  ate quatro  (04)  pessoas,  sendo  vedada a participacao de candidatos  e/ou

delegados;

Ill  -  0   Presidente  da  Assembleia  anunciara  os   nomes   dos   candidatos   inscritos   e

habilitados   a   Conselheiros   de   Direitos,   os   quais   ratificarao   oral   e   publicamente   a

indicacao, confirmando sua candidatura e elegibilidade para o pleito;

IV -Os votos serao depositados em uma devidamente vistoriada pelos presentes;

Concluida a votapao a mesa iniciara o trabalho de apurapao dos votos

VI- Serao considerados validos os votos com os apelidos dos candidatos, somente se

registrados por ocasiao do seu cadastramento;

VII- Serao considerados nulos os votos que estiverem em desacordo com a presente

Resolu¢ao, ou que apresentarem rasuras ou alterac6es.

Artigo 16 - Concluida a eleieao, a mesa encaminhara ao Presidente do CMDCA. a ata da

Assembleia contendo`  por ordem de votacao do mais votado ao menos  votado. os nomes

dos    Conselheiros   eleitos    pela   Assembleia   e   seus    respectivos    suplentes,    para   as

providencias cabi'veis.
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TITULO V - DOS DISPOSITIVOS FINAIS

Artigo  17  -  Nos  termos  e  prazos  regimentais,  cabers  ao  Podei.  Executivo  proceder  a

nomeaeao e po`sse do Conselho do CMDCA.

Artigo 18- Na vacancia de urn cargo de representante titular da sociedade civil e ausencia

de suplencia sera convocada nova eleicao para representante da sociedade civil.

Artigo 19 -Havera uma reuniao com os conselheiros eleitos no dia  14 de Mango na sede

do CRAS  CONVIVER,  as  loh:00,  situada na avenida central,  s/n.  Bairro:  Centro,  para

orientae6es sobre o trabalho que 6 realizado no Conselho.

Artigo 20 - Os casos omissos na presente Resolucao serao resolvidos, em primeiro grau

pela Comissao  Eleitoral  e,  se  necessdrio,  pelo  colegiado  do  CMDCA  que  6  a  instancia

maximzi  esuperior deste processo de elei€ao.

Artigo 21 -Revogam-se as disposi€6es em contrdrio.

Magalhaes Barata, 23 de fevereiro de 2023.

Marleide Alves Ferreira

Presidente da Comissao Eleitoral
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Publica§ao do  Edital 23 de Fevereiro de 2023

Peri'odo  de  inscric6es 27 e 28 de Fevereiro de 2023
08h:00 as 1 1 h:00

Analise  das  inscri€6es
01  de Marco, ate as 12h:00

Publica¢ao  no  DOM
01  de Mareo, ate as 16h:00

Ease de  recurso
02 de Marco, ate as 13h:00

Analise dos  recursos  pela  Comissao 03 de Mareo de 2023, ate as
12h:00

Publicacao do  resultado  no  DOM
03 de Margo de 2022, ate as

17h:00
Assembleia  de elei€ao

06 de Marco de 2023, as 10h:00.
Publica§ao        do        resultado        das 06 de Margo de 2023, de 13h:00
Eleic6es: as 17h:00.
Posse dos eleitos 07 de fvlareo de 2023,as 10h:00
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FICHA  DE  CADASTRAMENTO  PARA  0  CANDIDATO  representante  da
Organizas5olegalizada  e  representativa  da  Sociedade Civil.

EDITAL ELEIC^O SOCIEDADE CIVIL BIENIO 2023/2024

None do Candidato:
Apelido  do  Candidato:  ,,....................................................,.......-.... I ...............

Telefone  para  contato:  ....,...........................,,....... I .....,..... I..I..I ............ [[ ........

E-mail:   ..|...I.I...I-..I...I ....- I ......-.. I.Ill ....... I .... I ..... I ...... ' ...... ||.I.I.I..It ,.--..... I ..... I-I.'|

Documento de Identidade. .
None da Organizacao representativa da Sociedade Civil:

I,  ,Ill  ,,,,,  '  ,..-......  '  .....  I  .  .  I  -...  '  .,,,,,,,,,  I,  ,

Relagao de documentos apresentados

(   )  c6pia  atualizada  do  cartao  de  CNPJ  da   Organizagao    representativa    da
sociedade  civil;
(  )  comprovante de endereco  {contas de agua, energia, telefone)  ou outro
documento  que  identifique  endereeo  da  organizacao  representativa,  constante
no  CNPJ;

(     ) c6pia do RG ou carteira de Habilitag5o.

Assinatura  do candidato
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