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EDITÂL N" 01 /2021, - CIvIDCÂ

O Conselho Municipal dos Dteitos da Crtança e do Adolescente de Itabirito - CMDCÂ, no uso de

suas aftibúções legais, vem toÍnaÍ público os procedimefltos paÍa o pÍocesso de escolha das

organtzações da sociedade civil e posse de seus respectivos ÍepÍesentantes, em conformidade com o

que dispõe a Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, a Lei Municipal2.547 de 1.2 de dezembro de

2006 e alterações posteriores, a Resolução - CMDCA - 0712008 e com o disposto neste edital.

1 - DISPOSIÇÕE,S PRELIMINÀRE,S

1.1 - O preseÍrte edital regulamenta o pÍocesso de escolha das organizações da sociedade civil e posse

de seus respectivos repÍesefltantes, os quais serão conselheitos junto ao Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Âdolescente de Itabuito - MG, pâÍâ um mandato de 2 (dois) anos, sendo 6

(seis) trtulares e 6 (seis) suplentes.
1.2 - A função de conselheiro é considerada como de interesse público relevante e o seu exercício não é

remunerado.
1.3 - O pÍocesso de escolha supramencionado farse-â por assembleia própda das otganizações da

sociedade civil.
1,.4 - O CMDCA instituirá uma comissào organizadon para coordenar o ptocesso de escolha.

1.5 - O pÍocesso de escolha compreendetá as seguintes etapas:

a) Inscrição;
b) Âssembleia de Eleição;
c) Nomeação e posse.

2 - CONDIÇÕE,S PÂR,\ PÂRTICIPAR DO PROCESSO DE, E,SCOLHÂ

2.1 - Poderâ parttcipar do ptocesso de escolha a organizaçào:
a) legalmente constituída;
b) que atue em trabalho e ações envolvendo a promoção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente;
c) tegistrada no CMDCÂ;
d) que esteja em funcionamento, íro mínimo, há 02 (doi$ anos no município.

3 _ DÂ COMISSÃO ORGANIZÀDORA

3.1 - Â Comissão Organizadora será composta por conselheitos do CMDCÂ, colaboradotes, todos
indicrclos pela plenária do Conselho.
3.2 - E vedado compoÍ a comissão, a organização que tenha a intenção de concotret à eleição.
3.3 - Compete à Cornissão Orgarttzadora
a) receber as tnscdções, veriftcar a documentação aptesentada e a veracidade dos dados descritos,
conferir o regisúo da organtzação junto ao CMDCA;
b) deferit ou indeferir a inscrição;
c) teceber e decidit sobre rmpugnações contra inscdção de candidatura.

4 - DA TNSCRTÇÂO

4.1 -Data: 30/08/2021, à 14/09 /2021 (de segunda-feira a sexta-feta).
4.2 - Horârio: De l2horas às 17:30 horas.
4.3 -Local: Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à Rua Âttur Bernatdes, n" 11., Centto,
Itabirito - MG.
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4.4 - Do conhecimento do edital: antes de efetuar a inscdção, a orgarizaçã.o da sociedade civil que
queira participar do processo de escolha deverá conhecer do edital e certificar-se de que preenche todos
os reqüsitos exigidos.
4.5 - Do ato de inscrição: no ato da inscrição a oÍga{t7zação por seu Íepresentante legal ou procurador
constituído para este fi.m deverá:
a) pteencher requerimento, confotme modelo no anexo I deste Edital, a ser fornecido no local da
inscrição, no qual declare atender às condições exigidas paÍa a inscrição e que se submete às normas
expÍessas neste edital;
b) aptesentat fotocópia do estatuto e da ata de posse da última diretoria eleita (caso tai.s documentos
não estejam atuahzados junto ao CMDCÀ).
4.6 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição caso verifi.cado qualquer falsidade nas declarações
ou quaisquer irreguladdades nos documentos apresentados.

5 _ DÀ ÂSSEMBLEIÂ DE ELE,IÇÂO

5.1 -Data:05 de outubrc de2021
5.2 - Hoúrio: 15:00 horas
5'3 - Local: Galpão do Cento de Referência de .{ssistência Social - CR-A.S Padre Âdelmo, situado a
Rua Âna MariaTeixeira, n" 453, Santa Efigênia.
5.4 - Poderão paticipar da assembleia com dir.eito a voto as organlzações da sociedade civil
devidamente registradas no CN{DCA.
5.5 - O pÍocesso de votacão serâ rcaltzado por voto rlir"eto e secreto.
5.6 - Na assembleia setá designado um cooÍdenâdoÍ paÍa dtrgu os üabalhos, esclarecer dúvidas e
resolver de pronto as eventuais questões de ordem.
5.6.1 - O Cootdenador desrgnatâurr;. secretáÍio para elabotaÍ a ata da assembleia e auxiliar na condução
dos trabalhos.
5.6.2 - A comissão orgatizadora que ffat^ o item 3 prestará apoio e supoÍte à assembleia.
5.7 - o voto será exetcido attavés de 01 (um) eleitor inscnto por insutuição.
5.7.1' - A organtzação da sociedade civil deverá inscrever o seu delegado até 03 (três) d.ias antes da
assembleia de eleição, mediante teÍmo de nomeação, constante no aÍlexo II deste Edital.
5.8 - O voto será em cédula própria, previamente rubricada pela comissào organizadora, contendo o
nome das organizações candidatas, a qual deverá ser depositada em urna.
5.9 - cada eleitor deverá votar em àté 03 (três) organizações candidatas.
5.10 - Será considetado inválido o voro cuja cédula:
a) apresentar mais de 03 (trê$ candidatas assinaladas;
b) não corresponder ao modelo oficial;
c) não estiver rubricada peios membros da comissão otgantzadora;
d) estiver em branco;
e) conter rasuÍâs ou qualquer escrito na cédula de votação.
5.11 - Ã organízação que desejar expor os motivos de sua candidatura deverâmanifestar o seu desejo
peíaÍrte o coordenador dos ttabalhos na abefura da assembleia.
5.11.1 - A otgaruzação candidata terá no máximo 05 (cinco) minutos paru fazer a sua exposição.
5.12 - Imedi.atamente após avotaçào terâ tnicio a apuraçào dos votos.
5.1,3 - Serão consideradas eleitas as 12 (doze) organízações da sociedade civil mais votadas, as seis
primeiras serão trtulates, e as restantes suplentes.
5.1'4 - Em caso de empate na 6' (sexta) e 1,2" (décima segunda) colocações proceder-se -â à votação d,e
desempate, peÍmanecendo o empate será consi.derada eletta a oryanzaÇào com maior tempo de
fundação.
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5.15 - Terminada a apana;çáq o coordenador da assembleia proclamatá as otgantzações eleitas e

enceÍtatâ a assembleia.
5.16 - O resultado da assembleia deverá ser lavtado erÍt àta, que constârá o nome das organizações

eleitas.
5.17 - Todos os documentos relativos à assembleia deverão ser encaminhados p^ta o CMDCA até o

terceiro dia útil segurnte após sua reahzaçào.

6 _ DOS RE,CURSOS

6.1 - Caberá recurso ao CMDCÂ flo pÍazo de três dias úteis, contados da publicação, contta:

a) indeferimento da inscrição;
b) resultado final de votaçáo da assembleia de eleição.

6.1..1, -Â comissão organtzadota é a rnstânctauÍt7ca de recurso administrativo.

6.2 - O recuÍso deverá ser indrvidual e devidamente fundamentado e deverá seÍ entÍegue em duas vias

na Secretaria Municipal de Àssistênci.a Social, Rua Artur Bernatdes, n" 11, Centto, ItabiÍito/MG, dentto

do prazo previsto,
6.3 - Será rndeferido, liminarmente, o pedido de tecurso não fundamentado ou eÍrtÍegue fora do pr^zo.

6.4 - O recurso náo terâ efeito suspensivo.

7 - DÀ NOMEÂÇÀO E, DA POSSE

7.1 - As organtzações da sociedade cir,.il proclamadas eleitas (titulares e suplentes) deverão apÍesentaÍ

declaração, assinada poÍ seu repÍesentaflte legal, rndicando o nome de quem deverá teptesentá-la

peÍaÍrte o CMDCÂ.
7 .1.1 - O representante indicado devetá ser dos quadros da orgarização e que tenha podet de decisão.

7.1.2 * Os representantes das orgatizações serão nomeados e empossados pelo prefeito municipal.

B _ DISPOSIÇÕES FINÀIS

8.1 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo CMDCÂ.
8.2 - Todos os atos de entrega de documentos relativos a este edital devetão ser efetuados na Secretaria

Municipal de Àssistência Social - Rua Artur Bernardes, n" 11, Centto, ItabiÍito/À,{G no hotário de 12

as 1.7:30 horas de segunda a sexta-feira.

8.3 - O CMDCÂ publicará todos os âtos necessários ao pÍocesso de escolha, dispostos no presente

edital.

ItabiÍito, 24 de agosto de 2021

Grlmar
Presidente do Conselho M
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da Costa
dos Direitos da Criança e

J

do Âdolescente de Itabirito/Mc



ANEXO I

CRONOGR,\MÂ DO PROCE,SSO DE, E,SCOLHA DÂS ORGÀNIZÂÇÔE,S DÂ SOCIE,DÂDE,
CIVIL PÂR-A. COMPOSIÇÃO DO CMDCA _ NL{NDÀTO 2021/2022

24/08/2021 Àptesentação e aprovação do edital do processo de escolha;

2s/08/2021 Publicação do edital;
30 / oB / 2021, à 1,1 / 09 / 2021, Período de inscrição das candidaturas;
15 / 09 / 2021 à 17 / 09 / 2021 Âvaüação das inscrições pela Comissào Orgatizadora;

17 /09 /202r Publicação do resultado das inscrições;
20 / 09 / 202t à 22 / 09 / 2021 Ptazo para recurso referente ao resultado das inscrições;
23 / 09 / 2021 à 27 / 09 / 2021 Ànálise preliminar dos tecutsos pela Comissão Organrzadora;

28/09 /2021 Publicação da decisão dos tecutsos refetente ao processo de

inscrição;
0s/10/202r Realização da Assembleia de Eleição para escoiha das Otganizações

da Sociedade Civil;

06/ 10 / 2021 Publicação do resultado da Assembleia de Eleição;
07 /10 /2021, à 1,3 /10 /2021, Prazo para recurso referente ao resultado da Àssembleia de Eleição;
14 / 10 / 2021 à 18 / 10 / 2021 Ânálise pteliminar dos recursos pela Comissão Organizadora;

19 /10/2021 Homologação do resultado Íinal do Processo de Escolha das

Organizações da Sociedade Civil;

09 / 1,1 /2021 Nomeação e posse dos ÍepÍesentantes titulates e respectivos
suplentes das Organizações da Sociedade Civil para composição do
CMDCA.
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ANE,XO II
REQUE,RIME,NTO DE INSCRIÇÃO DO PROCE,SSO DE, E,SCOLH,{ DÀ SOCIE,DÂDE, CIVIL

DE, INSCRIÇÃO DO PROCE,SSO DE, E,SCOLE,\ DÀ SOCIE,DADE,
CIVIL NO CMDCÀ _ E,ditAl 01/21

Organtzaçào da Sociedade Civil (OSC):

Endereço da OSC:

CNPJ

Telefone:

E-mail:

Período de vigência do mandato da atsal diretoria:

Tempo de funcionamento no município:

O tepresentante legal da otganizaçào da sociedade civil, acima descdta, declaru que tem
conhecimento do eütalCMDCÂ -01/21que dispõe sobre oprocesso de escolha da sociedade
civil, que preenche todos os reqüsitos nele exigidos e que todas as informações e documentos
apresentados são verdadeiros, sob as penas da Lei.
Pelo exposto ÍequereÍ o deferimento da pÍesente inscrição

Ita

Assinatura do representante legal da OSC

Documentos que devem ser anexados
1 - Estatuto atuahzado registtado em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (caso não esteja
atuabzado no CMDCÀ);
2 - Ata de eleição e posse da diretoda em vigor, registrada em Cartório de Registro de Pessoas

Jurídicas (caso não esteja atualizado no CMDCÀ);
3 - Copta dc, documento de identidade do ÍepÍesentante legal da OSC. #

(

Nome do Representante Legal da OSC:
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ANE,XO III
TERMO DE NOMEÂÇÂO DE ELETTOR pÂRÂ O PROCESSO DE ESCOLH,{ DA

SOCIEDÂDE CTWL

TERMO DE NOMEÂÇÃO DE ELETTOR(Â)

RE,PRESENTAÇÃO DÂS ORGÂNIZAÇÔES DA SOCIEDADE, CIVI (OSC)

EDTTAL 001 / 2021 - CMDCÂ.

Nome da OSC:

Nomeio o (r) Sr. (Sra.) . p^r^
ÍepreseÍrtaÍ a orgarização da sociedade civd como eleitor(a) na Assembleia de Eleição do Processo de
Escolha dos Representantes da Sociedade Civil junto ao CMDCÂ.

Data:

Àssinatura do representante legal da OSC:

Este termo devetá ser apÍesentado pelo eleitor(a) no dia da Âssembleia de Eleição, para efeito de
votação. Sem este teÍmo o eleitor(a) não poderá votaÍ.
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