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EDITAL Nº. 001/2021– CMDCA Convoca a Eleição dos 

Representantes da Sociedade Civil Organizada para compor o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA- Quadriênio 2022/2025. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itupiranga-PA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 185/2019, que “dispõe sobre a 

política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras 

providencias. ”  e nos termos da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA); de acordo com a reunião ordinária da 

Diretoria do CMDCA no dia 05/agosto/2021, convoca representantes de entidades não 

governamentais, para participar da Eleição  das entidades que irão compor a diretoria do  

Conselho, para cumprirem mandato no biênio 2022/2025 observando as disposições 

constitucionais e demais normas aplicáveis. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - A eleição das entidades não-governamentais que integrarão o Conselho Municipal de 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, quadriênio 2022/2025, ocorrerá no 

dia 17 de novembro de 2021, 08h00 às 11h30, na sede do Conselho – Travessa 7 de 

Setembro, n°49-centro (atrás da Câmara de vereadores). 

1.2 -O processo eletivo será regido por este instrumento, visando o preenchimento de 05 

(cinco) vagas para as entidades da Sociedade Civil Organizada;  

1.3 - O processo eletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de inscrição e a fase 

final destinada à realização propriamente dita da eleição, mediante a votação de todas as 

entidades inscritas; 

 1.4 - O presente Edital será publicado no portal da transparência da Prefeitura Municipal de 

Itupiranga-PA, endereço eletrônico: https://itupiranga.pa.gov.br e diário oficial do Estado 

e fixado na Casa dos Conselhos, Secretaria de Assistência Social e no mural da Prefeitura 

Municipal de Itupiranga-Pa. 

1.5 - Os representantes das entidades não governamental a serem eleitas exercerão mandato 

de 04 (quatro) anos. 

2 - DAS VAGAS DO CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

2.1 - Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, às entidades não governamentais de seguimentos de representação das 

políticas públicas de Atendimento da infantojuventude. 

a) o atendimento social à criança, ao adolescente, seus respectivos pais ou responsáveis;  

2.2 - Para cada vaga de membro Titular terá um membro Suplente;  

2.3 - Poderão concorrer, desde que preencham os seguintes requisitos: 

I. estar legalmente constituída e em regular funcionamento;  
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II. estar prestando assistência em caráter continuado e atuando na defesa da população 

infanto-juvenil.  

2.4 – As entidades não poderão indicar representantes que exerçam simultaneamente cargo ou 

função comissionada de órgão governamental.  

3 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
3.1 - Os documentos necessários para inscrição das entidades são:  

a) Cópia do Estatuto Social devidamente registrado em Cartório e/ou Regimento Próprio;  

b) Cópia da ata de posse da última Diretoria; 

c) Formulário de Inscrição, anexo – I do presente Edital; 

 

3.2 - As inscrições serão realizadas na Casa dos Conselho situada à Travessa 7 de Setembro 

n°49 (atrás da Câmara de Vereadores) - Centro, no período de: 15 e 16 de novembro/2021 das 

08h00 às 12h00 e, dia 17 de novembro de 2021 das 08h00 às 08h40, cada representante das 

entidades receberá um crachá de identificação de delegado (se titular ou suplente). 

 

4 - DAS ELEIÇÕES 
4.1 - A assembleia de escolha das entidades e movimentos da sociedade civil organizada será 

presidida pelo presidente da COMISSÃO ELEITORAL e demais membros do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

4.2 – O processo de eleição iniciará às 10h00, na casa dos Conselhos, 

4.3 - Caberá ao secretário (a) registrar, no Livro de Ata do conselho, os trabalhos realizados 

no processo de escolha das entidades, colhendo a assinatura dos presentes no livro de 

presença;  

4.4 - A plenária será formada pelos representantes da sociedade civil organizada e 

representantes governamental, como também dos delegados devidamente inscritos; 

4.5 – Cada entidade não governamental terá direito a votar em até 05 entidades;  

4.6 - O processo de escolha de representantes da Sociedade Civil Organizada dar-se-á por 

escrutínio de FICHA ELEITORAL, conforme ordem de inscrição, sendo eleitas as 05 

(cinco) entidades mais votadas e, as demais serão respectivamente suplentes. Se houver 

empate, o critério de desempate será pela entidade com mais tempo de atuação; 

4.7 - As entidades eleitas, terão prazo de 05 dias para indicarem o nome de seus representantes 

de conselheiro Titular e Suplente, após a finalização do processo eleitoral.  

4.8 - As entidades suplentes representantes da sociedade civil, assumirão vaga como titular 

após ausência injustificada em 03 (três) sessões consecutivas ou cinco (5) alternadas, no 

mesmo mandato (conforme Lei Municipal 185/2019). 

5. ANEXO – II – DA PROGRAMAÇÃO. 

Itupiranga, 05 de novembro de 2021. 

 

______________________________________ 

Osias dos Santos Souza 
Presidente da Comissão Eleitoral do CMDCA- Itupiranga –PA. 

 

 

 

______________________________________ 

Josimar Lima Barros 
Presidente do CMDCA - Itupiranga –PA. 
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ANEXO – I 

FICHA DE CADASTRO PARA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL  

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ITUPIRANGA – PA 

NOME DO DELEGADO: ______________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________ BAIRRO:_____________________ 

TELEFONE: _________________________ e-mail: _______________________________________ 

CPF/MF: _____._____._____-_____ RG: _______________ Órgão Expedidor: ______________ 

DELEGADO TITULAR:      

QUAL ENTIDADE?: ________________________________________________________________ 

NOME DA ENTIDADE QUE PERTENCE: 

ENDEREÇO DA ENTIDADE: __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL 

 

 

ANEXO – I 

FICHA DE CADASTRO PARA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL  

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ITUPIRANGA – PA 

NOME DO 

DELEGAGO:______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________ BAIRRO:_____________________ 

TELEFONE: _________________________ e-mail: _______________________________________ 

CPF/MF: _____._____._____-_____ RG: _______________ Órgão Expedidor: ______________ 

DELEGADO SUPLENTE:      

QUAL ENTIDADE?: ________________________________________________________________ 

NOME DA ENTIDADE QUE PERTENCE: 

ENDEREÇO DA ENTIDADE: __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL 
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ANEXO – II – DA PROGRAMAÇÃO. 

CONVIDADOS: 

Secretária de Assistência Social; 

Conselho Tutelar; 

Entidades Não Governamentais (02 Delegados por entidades, sendo 01 titular e 01 suplente); 

Entidades Governamentais (conselheiro titular e suplente). 

INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES 

(FICHA DE INSCRIÇÃO – ANEXO - I); 

Período de Inscrição, de: 15 e 16 de novembro/2021 das 08h00 às 12h00 e, dia 17 de novembro de 

2021 das 08h00 às 08h40. 

COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Composição da mesa das autoridades: 08h40 

Fala das autoridades: 08h50_ sendo: 

01 Representante do CONSELHO TUTELAR; 

Secretária de assistência Social. 

Presidente da Comissão Eleitoral. 

Presidente do CMDCA - desfaz a mesa. 

Processo de Escolha das Entidades às 10h00. 

Lanche: Às 11h00 
 
Encerramento do processo eleitoral: 
Às 11h30  
 

 

 

 

 

 

 


