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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 001/2020 DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO BIÊNIO 2020-2022

EDITAL 001/2020 DE CONVOCAÇÃO DE
ELEIÇÃO BIÊNIO 2020-2022 EDITAL DE
ELEIÇÃO

 
José Marcos Rodrigues Oliveira, Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Municipal nº 414/2015 e suas alterações posteriores,
torna público que de 12 de agosto até 05 de setembro de 2020, estarão
abertas as inscrições para o processo de eleição das entidades
representantes da sociedade civil do CMDCA e seus suplentes, biênio
2020/2022, a ser realizado no dia 16 de setembro de 2020, às 09:00
horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores. REGIMENTO
ELEITORAL DA COMPOSIÇÃO DO CMDCA 1 – O CMDCA é
composto por 10 (dez) entidades, da seguinte forma: A – 05 (cinco)
representantes nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo 01 (um) de
cada uma das seguintes Secretarias: Saúde, Educação, Fazenda, Meio
Ambiente e Assistência Social; B – 05 (cinco) representantes de
entidades da sociedade civil. 2 – Cada membro titular do CMDCA
terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa. 3 – São
requisitos básicos para que as Entidades e Organizações que executam
trabalho com crianças e adolescentes possam indicar e credenciar
representantes: CMD CA/D E 2 8 / 0 6 1 9 9 3 A – Estar legalmente
constituído; B – Ter sede no município de Dom Eliseu; C – Ter 02
(dois) anos do efetivo exercício e existência legal; D – Estar
cadastrada e em regular situação no CMDCA; E – Apresentar relatório
comprovando sua atuação na área da criança e do adolescente,
referente ao ano de 2019; F – Apresentar o ofício, assinado pelo
presidente, da indicação dos representantes; G – Apresentar cópia da
cédula de identidade (RG) do representante; H – ter atuado na área da
criança e do adolescente durante o ano de 2019. I – Apresentar os
seguintes documentos; CNPJ atual, comprovante de endereço, Alvará
de funcionamento, Plano de Trabalho, cópia do seu Estatuto ou
Regimento interno, documentação pessoal da atual diretoria, ata de
fundação, ata da última eleição e cópia do CROCRI das instalações
físicas da entidade. J- As entidades que constam com as
documentações na Secretaria deste Conselho, serão necessárias
somente a cópia da ata da última eleição, comprovante de endereço
recente, CNPJ atual e documentação pessoal da atual diretoria. 4 –
Cada Entidade ou organização que executa trabalho com criança e
adolescente poderá indicar: a) 01 (um) representante (titular e
suplente); 4.1. Na eventualidade de impedimento ou impossibilidade
de participação do representante no dia da eleição, a presidência das
entidades poderá indicar substituto ao representante titular desde que o
façam com 24 horas de antecedência ao dia da eleição mediante envio
de ofício datado e assinado por esta, ao CMDCA, indicando o novo
representante, bem como seus dados completos, obedecidas, em todos
os casos, as demais disposições deste Regimento; 4.2. Mesmo que a
entidade não queira se candidatar à eleição, poderá nomear
representantes para exercer o direito ao voto. AS INSCRIÇÕES DE
ENTIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES ENTRE OS DIAS 12
DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO, NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14
HORAS, NA SALA DO CMDCA, LOCALIZADA À RUA CEARÁ,
642, CENTRO, DOM ELISEU – PA. ● No dia 08 setembro de 2020,
o CMDCA publicará a relação das entidades, contendo o nome das
entidades aptas a concorrer. ●  A partir desta divulgação, qualquer
pessoa da comunidade terá até dia 10 de setembro de 2020, até às
12:00 horas, para impugnar candidaturas, oferecendo prova do
alegado. O deferimento ou não da impugnação estará a cargo do
CMDCA. ● A entidade impugnada terá até o dia 14 de setembro de
2020, até às 12:00 horas, para entrar com seu recurso ao CMDCA, que
também deliberará sobre este. ●  Havendo indeferimento da
impugnação o representante e a entidade serão excluídas da relação de
votação. ● No dia 15 de setembro de 2020, a listagem das entidades
que executam trabalho com crianças e adolescentes homologados pelo
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CMDCA estará à disposição dos interessados, na sede deste Conselho,
e também será publicado. DA VOTAÇÃO 5 – O representante,
inscrito para exercer o voto, deverá se apresentar no dia 16 de
setembro de 2020, às 09:00 horas, Câmara Municipal de Vereadores,
munido de documento de identidade. 6 – O voto será secreto, em
cédula própria, com os nomes das entidades discriminados. 7 – Cada
representante de entidade deverá votar em 2 (duas) entidades. 8 –
Imediatamente após a votação, se dará a apuração dos votos,
coordenada pela comissão de Eleição do CMDCA. 9 – Serão
consideradas efetivas do CMDCA as 05 (cinco) entidades mais
votadas e as 05 (cinco) subsequentes, consideradas suplentes. DA
POSSE 10 – A posse dos eleitos e a transmissão dos cargos dar-se-á
em Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim,
presidida pelo Chefe do Poder Executivo ou seu representante, no
prazo máximo de dez dias após a eleição. DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS 11 – Os casos omissos no presente Regimento Eleitoral serão
resolvidos em Assembleia do CMDCA, que acontecerá na data de
15/09/2020, às 9:00h, na Sala dos Conselhos. OS INTERESSADOS
PODERÃO RETIRAR O EDITAL DE ELEIÇÃO E AS FICHAS DE
INSCRIÇÃO DA ENTIDADE, NA SALA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, À RUA CEARÁ, 642 NO HORÁRIO DE 08:00
ÀS 14:00
 
Dom Eliseu - PA, 12 de agosto de 2020
. 
JOSE MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA
Presidente do CMDCA
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