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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL DE ETEIçÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIT NO CONSETHO

MUNICIPAL DA CRIANçA E DO ADOTESCENTE

O colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Nilópolis- CMDCA , no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nç 6.475,
de 16 de abril de 2015, em cumprimento ao Regimento lnterno do CMDCA , faz publicar o

Edital de Convocação para o Processo de Escolha do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, para o Biênio de 2022 12024.

CAPíTULO I

DE PROCESSO DE ESCOTHA

Art 1e O presente Edital tem por objetivo normatizar os procedimentos relativos ao
preenchimento das vagas abertas a entidades representativas da Sociedade Civil que

integrarão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nilópolis para o

biênio 2022/2024

1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nilópolis CMDCA ,

como órgão deliberativo, controlador e fiscalizador das ações da Política Municipal de

Atendimento à Criança e ao Adolescente , assegurada a participação popular paritariamente
por meio de organizações representativas , vinculadas á Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social .

1.2- Serão abertas 06 (seis ) vagas para membros das entidades representativas da sociedade

civil, devendo cada uma das entidades indicar um membro titular e um suplente.

1.3- A composição das vagas de membros referentes ao Poder Público se efetivará por meio

de indicação dos respectivos dirigentes dos órgãos que integram o CMDCA .

1^-4- O calendário eleitoral está estabelecido no Anexo I deste edital

CAPíTULO II

Das Condições para Participação

Rua: Pedro Álva res Ca bral Ns 305- 2s Andar PreÍeitura de Nilópolis
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Art 2e- Poderâo participar do presente processo de escolha organizações da Sociedade Civil

constituídas há pelo menos dois anos com atuação no município de Nilópolis, representantes
de entidades não governamentais de Atendimento a criança e adolescente , representante da

rede particular de educação, representantes de organizações não governamentais de Defesa e

Garantia de Direitos e/ou apoio ás entidades de atendimento da criança e do adolescente,
representante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescêntes da OAB/ 24e

Subseção / no âmbito do município de Nilópolis

Parágrafo Único - Os segmentos não governamentais eleitos deverão indicar seus

representantes , garantindo que estes tenham prefe rencialmente atuação e /ou formação na

área de atendimento ou defesa dos direitos da Criança e do Adolescente . A sociedade civil

diferentemente da representação governamental, não poderá ser previamente estabelecida ,

devendo submeter -se periodicamente a processo democrático de escolha .

2.1,- É vedada a participação, no processo eleitoral, a indicação de representante que seia

servidor publico que exerça cargo em comissão na Administração Pública Municipal , ou seja,

cônjuge, convivente em regime de união estável ou parente até o terceiro Srau do Prefeito ou

de servidores municipalocupantes de cargos em comissão no município

CAP|TULO III

Dâ lnscrição no Processo Eleitoral

Art 39 - O pedido de inscrição no processo eleitoral deve ser realizado pessoalmente, no

período que se estende de 26/0512020 a 0tlO6/2O22, conforme consta no Anexo I deste

Edital, de segundâ feira à quinta feira de 10h às 15h , na sede da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social, localizada na cidade de Nilópolis, na Rua Pedro Álvares Cabral , 305-

2e andat.

3.1 A inscrição poderá ser efetivada por qualquer das seguintes pessoas:

Pelo representante legalda entidade indicado na Ata de Eleição;

Por aquele que o representante legal indicar como Membro titular;
Por aquele que o representante legal lndicar como membro suplente;
Por qualquer pessoa munida de procuração pública ou particular com firma reconhecida, com

poderes para realizar a inscrição.

3.2. O pedido de inscrição, caso a documentação esteia completa, receberá um nÚmero de

protocolo no ato do registro.

3.3. O pedido de inscrição, cuja documentação esteja incompleta, não será recebido

3.4- O pedido de inscrição no processo eleitoral será efetivado apenas se acompanhado dos

seguintes documentos:

Rua: Pedro Álvares Cabral Ne 305- 2s Andar- PÍefeitura de Nilópolis
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Requerimento solicitando cadastro para funcionamento e inscriçáo do programa

dirigido à Presidência do CMDCA/N;

ll. Cópia do Estatuto registrada em cartório:
lll. Cópia da Ata de eleiÇão da última diretoria;
lV. Balanço Patrimonial dos 3 (três) últimos anos,
V. Comprovante de localização;
Vl. Relatório das atividades;
Vll. Cópia do CIC e RG dos Diretores;
VIII CNPJ.

parágrafo único - A Comissão Eleitoral se reserva o direito de verificar a veracidade de

qua isq uer declâÍações prestadas.

3.5 Não serão aceitos pedidos de inscrição apresentados sem documentação, com

documentação incompleta, com rasuras ou ressalvas, ou fora do prâzo ou do horário

estabelecido para o recebimento das inscrições.

cnpírulo tv
Das Vagas

Art 4e Serão destinadas 06 (seis ) vagas de membros para entidades representativas da

sociedade civil no conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente , conforme

previsto no artigo 15 e da Lei ordinária Municipal Ne 6.475 de 16 de Abril de 2015, de acordo

com o Regimento lnterno.

4.1 O Plenário do conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente cMDCA

designará uma comissão Eleitoral composta por Três entidades da sociedade civil para

OrBanizar e realizar o processo eleitoral .

4.2 Caso não ha.ia 06 (seis ) entidades representativas da sociedade civil habilitadas para

compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mêsmo têrá sua

primeira formação composta por aquelas que forem eleitas, não havendo, neste caso,

exigência de número mínimo de representação da sociedade civil'

4.3 Os membros titulares e suplentes do conselho Municipal dos Direitos da criança e do

Adolescente - CMDCA terão mandato de 2 (dois) anos.

4.4 A função de membro no conselho Municipal da Criança e do Adolescente é considerada

serviço público relevante, não sendo remunerada.

Rua: Pedro Álvares Cabral N9305 2e Andar- Prefeitura de Nilópolis
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4.5 As hipóteses de perda do mandato deverão ser estabelecidas no regimento interno do

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Nilópolis- CMDCA

CAPíTUtO V
Da Comissão Eleitoral

Art 5e Em cumprimento a Lei ordinária Ne 6. 475 de 16 de abril de 2015 e o Regimento

lnterno do CMDCA/Nilópolis convocará a Eleição para seleção das entidades não-
governamentais.

5.1- A Comissão Eleitoral do Conselho Municlpal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
cMDCA será composta por três entidades da Sociedade civil ,

5.2 Compete à Comissão Eleitoral

l. Ccordenartodasas atividades relativas ao processo eleitoral disciplinado por este edital;
ll. Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição no

processo eleitoral, na forma deste edital;
lll. Decidir os recursos e impugnações sobre qualquer aspecto do processo eleitoral;
lV. Coordenar a Assembléia de Eleição, na forma deste êdital; e

V. Lavrar em ata , onde constará o nome das entidades eleitas

Vl. Encaminhar a Presidente do CMDCA, que providenciará a posse dos eleitos no píazo

máximo de cinco dias contados do término do Ultimo Mandato.
Vll. convidar o Ministério Publico a fiscalizar o processo eleitoral.

CAPITULO VI

Da Análise e da Homologação das lnscrições

Art 6 e A análise e decisão dos pedidos de inscrição e da documentação enviada competem à

Comissão Eleitoral, de acordo com o disposto no presente edital.

6.1 Para o fim de orientar a análise dos requerimentos de inscrição e documentação

respectiva, a Comissão Eleitoral pautar-se á por critérios objetivos que demonstrem que a

entidade representativa da sociedade civil constitui-sê em espaço de formulação ou execução

de políticas de direitos da criança e do adolescente.

6.2- A Comissão Eleitoral deverá divulSar a lista de pedidos de inscrição deferidos e

indeferidos na data estabelecida no calendário constante do Anexo I a este Edital.

Rua: Pedío Álvares Cabral Ns 305 2e Andar- Prefeitura de Nilópolis

Telefones de contato:' l21') 2691'7745
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6.4- A verificação de que pÍestou informação falsa, não atendeu aos requisitos deste edital
ou incorreu nas vedações do subitem 3.2 e 3.3 acarreta a invalidação da sua inscrição em
qualquer etapa do processo eleitoral, garantido o direito de recurso da decisão, no prazo de 02
(dois) dias úteis a partir da data da comunicação da decisão de invalidação da inscrição,
apresentado pessoalmente, por uma das pessoas listadas no item 3.1deste Edital.

6.5- Da decisão de indeferimento dos pedidos de inscrição cabe recurso fundamentado à

Comissão Eleitoral, de 08/06/2022 à 1010612022, de 10h às 15h , na sede da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social , localizada na cidade de Nilópolis, na Rua Pedro Álvares
Cabral, 305 - 2e andar

6.6- Apresentado pessoalmente, por uma das pessoas listadas no item 3.1. deste Edital

6.8 A decisão da Comissão Eleitoral proferida em sede de recurso e definitiva e irrecorrível,
sendo assegurado ao interessado o direito de informação acerca dos fundamentos para o
indeferimento do pedido de inscrição, mediante requerimento escrito formulado à Comissão
Eleitora l.

CAPíTULO VII
Da Assembléia de Eleição

Art 79 - A Assembléia de Eleição para as 06 (seis ) vagas abertas a entidades representativas
da sociedade civil no conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente ocorrerá
no dia 20 de junho de 2022, às 10:00 h. O loca I da Assem bléia de E leição será d ivul8ado ju nto
à publicação da relação das entidades representativas da sociedade civil que integram a

Assembléia de Eleição como eleitoras ou como candidatas e eleitoras, conforme o Anexo I

deste Edital.

7.1,- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA não custeará
nem reembolsará quaisquer despesas dos Movimentos, Associações, ou Organizações para

participarem da Assembléia de Eleição.

Rua: Pedro Álvares Cabral Ne 305- 2-o Andar Prefeitura de Nilópoli5
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6.3- A fundamentação para o indeferimento dos pedidos de inscrição, com base nos critérios
previstos nos itens 3.2 e 3.3 deste edital, ou por falta ou incompletude de documentação, será
tornada pública.

6.7- A listagem final das inscrições deferidas, após a apreciação dos recursos ou pedidos de
impugnação, será divulgada na data prevista no calendário constante do Anexo la este Edital,
com a publicação da relação das entidades representativas da sociedade civil que integram a

Assembléia de Eleição como eleitoras ou como candidatas e eleitoras.
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7.2- A Assembléia de Eleição será presidida pela Comissão Eleitoral, de forma aberta,
pública e tra nsparente.

7.4- Somente poderão exercer o direito de voto os representantes das entidades
representativas da sociedade civil indicados no momento da inscrição e devidamentê

credenciados conforme especificações do presente edital.

7.5- Cada entidade cuja inscrição foi aceita terá direito a votar em uma entidades, incluindo

a sua.

7.6- A ausência ou atraso do representante, assim como a falta de documento de

identificação resultará na impossibilidade de exercício do direito de voto.

7.7.1 - 5ão considerados documentos de identificação:
r Cédulas de identidade (RG);

. ldentidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles

reconhecidos como refugiados, em consonância com o a Lei ne 9.474, de 22 de lulho
de 1997; ldentificação forneclda por ordens ou conselhos de classes que por Iei

tenham validade como documento de identidade;
. Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997;

. Passa porte;

. Carteira Nacionalde Habilitação com foto.

7.8- Cabe à Comissão Eleitoral estabelecer as regras sobre manifestações, respostas e

representações durante a Assembléia de Eleição, no caso de descumprimento deste edital por

qua lq uer dos participantes.

7.9- A votação será exercida de forma secreta e direta pelos membros da Assembléia de

Eleição, em cédula especial, e a apuração será aberta, ao final da votação.

7.10- Serão consideradas escolhidas por votação as entidades representativas da sociedade

civil que obtiverem maioria de votos ordenados conforme os critérios de desempate previstos

neste edital até o limite de vagas, sem exigência de número mÍnimo de votos

7.1,L- O resultado provisório da eleição será tornado público pela Comissão Eleitoral na

mesma Assembléia de Eleição, cêrtificando se o horário em que o mesmo foi proclamado para

efeito de eventual recurso.

Rua: Pedro Álvares Cabral Ne 305- 2s Andar- Prefeitura de Nilópolis

T€lefones de contatot .21,12691 1745
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7.3- Todos os participantes da Assembléia de Eleição serão devidamente credenciados.



ESTADO DO RIO DE ',ANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAT DE NItÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.L2- Caso o número de organizações candidatas habilitadas seja inferior ao número de vagas
disponívêis, a Assembléia de Eleição dos membros da sociedade civil poderá ser dispensada e

consideradas eleitas todas as organizaçõês habilitadas, mediante decisão unânime da

Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único - Ocorrida a hipótese prevista no subitem 7.12, a Comissão Eleitoral tornará
pública a sua decisão, assim como a listagem das organizações que integrarão o CMDCA, no
prazo estipulado para a publicação da relação de entidades representativas da sociedade civil
que participariam da Assembléia de Eleição.

CAPITULO VIII
Dos Recursos e lmpugnações

Art 89 - Os recursos de quaisquer decisões tomadas no cuÍso do processo eleitoral serão
endereçados sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social , localizada na cidade de
Nilópolis , na Rua Pedro Álvares Cabral , 305 Cidade Nilópolis 2e andar; à Comissão
Eleitoral, nos prazos estabelecidos por este edital, de 10h às 15h. Somente serão admitidos
recursos que se fundamentem, no disposto na Lei Ordinária Ne 6.475 de 16 de abril de 2005 e

no Regimento lnterno Decreto.

CAPíTULO IX

Dos Critérios de Desempate

Art 99 Caso ocorra empate verificado quando da apuração da votação na Assembléia das

Eleições, haverá nova votação, somente para as vagas remanescentes, tendo como candidatos
apenas os concorrentes que empataram.

9.1- Antes da nova votação será facultada a oportunidade de diálogo e eventual acordo

entre os representantes concorrentes.

9.2- Caso ocorra empate na segunda votação, será adotado o criterio de antiguidade na

atividade.

CAPíTUtO X
Da Homologação da Eleíção

Art 10e - A Comissão Eleitoral tornará público o resultado dêfinitivo da eleição na data
prevista no calendário constante do Anexo la este Edital.

10.1- Da divulgação do resultado definitivo não cabe recurso ou pedido de impugnação

Rua: Pedro Álvares Cabral Ne305 2e Andar- Prefeitura de Nilópolis
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CAPíTULO XI

Das Comu nicações

Art 11e - Todas as informações sobre o processo eleitoral da Comissão Eleitoral serão

divulgadas ao público no Diário oficial do Município de Nilópolis sendo de responsabilidade

exclusiva dos interessados o acompanhamento das informações

11.1 Os pedidos de inscrição, assim como quaisquer outros requerimentos ou recursos e

respectivos anexos, exceto os recursos interpostos oralmente durante a Assembléia de Eleição,

devem ser entregues pessoalmente , localizada na Pedro Álvares Cabral , 305 - Cidade

Nilópolis - 2e andaÍ;

CAPíTULO XII

Disposições Gerais

Art 129 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral

L2.l- É de responsabilidade dos interessados acompanhar os calendários, editais e avisos

relativos ao processo eleitoral do conselho Municipal dos Direitos da criança e do

Adolescente - CMDCA no Diário Oficial do Município de Nilópolis

L2.2- Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de inscriçâo e participação,

constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassificação do eleitor ou candidato'

12.3- A atuação dos membros efetivos não governamentais eleitos se dará após a publicação

no Diário Oficial do Município de Nilópolis

As opiniões e manifestações ocorridas durante o processo êleitoral são de responsabilidade

dos seus autores, não representando, necessariamente, o posicionamento institucional do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Rua: Pedro Álvares Cabral Ne 305- 2s Andar- PreÍeitura de Nilópolis

ÍêleÍones de contato. Ql) 2691 1145

Email- desenvolvimentosocial@nilopolis.ri.gov.br
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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA

Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente
Atividade Data Publicação do Edital de Convocação da Assembléia de Eleição dos Membros do
Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente.

lnício do prazo para inscrições das entidades representativas da
sociedade civil.
lnscrições na sede do CMDCA - 10 h á 15h

Fim do prazo para inscrições das entidades representativas da
sociedade civil.
Análise das inscrições pela Comissão Eleitoral

Divulgação da lista de deferimento ou indeferimento dos pedidos de
inscrição

lnício do prazo para recursos

Fim do prazo para recursos

Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral

Publicação da relação de entidades representativas da sociedade civil
que participarão da Assembleia de Eleição como eleitoras ou como
candidatas e eleitoras.

Assembléia de Eleição para as 06 (seis vagas abertas a entidades
representativas da sôciedade civil do Conselho Municipal da Criança e

do Adolescente- CMDCA

Promoção da Docu me nta ção Civil

Publicação dos Representantes Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente

27 /06/2022 Po sse

I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DE

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

E ADOLESCENTE

Rua: Pedro Álvares Cabral Na 305- 2e Andar Prefeitura de Nilópolis

Têlefones de contatot l27j 2691, 1145

Email- desenvolvimentosocial@nilopolis-ri.gov.br

cmdca@nilopolis.ri;gov.br

Data

261 os/2o22

2 0t/06/2022

06l06/2022
4 08/06/2022

5 70/06/2022
72/06/2022

7 1.4/0612022

8 1.6/0612022

9 20l06l2022

10 22/06/2022
11, 24/O6/2022

| 1.

6.

I

I

I

1,2.
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( )A instituição participará como candidata e como votante
( )A instituição participará somente como votante.

Data:

Nome da lnstituição

CN PJ:

Representa nte Legal

Telefone de Contato

E mail:

Lista de documentos necessários para êfetivação do pedido de inscrição, conforme item 3.2 do

Edital. Em copia.

Requerimento solicitando cadastro para funcronamento e inscriÇão do programa

dirigido à Presidência do CIMDCA/N;

Cópia do Estatuto registrada em cartório

Cópia da Ata de eleição da última diretoria:

Balanço Patrimonial dos 3 (três) últimos anos:

Comprovante de localização,
Relatório das atividades; 2021
Có ia do CIC e RG dos Diretores;
cóp ia do CIC e RG dos Diretoresi
CNPJ

Declaro para todos os fins que tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente' sem

restrições, com todas as condições do Edital CMDCA/N no' 07 /2O22

Número de protocolo de inscrição

lnscrição rea lizada pelo seg uinte membro da instituição

Ruâ: Pedro Álvares cabral Nq 305- 2s Andar- PreÍeitura de Nilópolis

ÍêleÍones de contatot (27) 269L-1745

Email- desenvolvime ntosocial@ nilopolis ' ri'gov br

cmdcâ@niloPolis.rj;gov.br

()

()

()

()
()
()

()
( )

Função:

Assinalar I Documento
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