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RESOLUÇÃO Nº 04/2016 

 

Retifica a Resolução 03/CMDCA/2015, que dispõe 
sobre o processo de escolha dos novos membros, 
representantes da Sociedade Civil, para 
composição do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, para 
biênio 2016 a 2018. 

 

 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS, 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 

a Lei Federal 8.069/90, Lei Municipal nº 6.521/12, nomeada na forma da Resolução 001/2016, 

APROVA a presente Resolução estabelecendo normas para a realização do processo de escolha 

para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/T.O. 

 

Art. 1º - Conforme a lei 6.521/12 no que dispõe a Seção IV, Art. 10, ficam instituídas as 

normas para eleição dos membros da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA que será feita através de um colegiado formado por 

representantes de entidades não-governamentais de defesa e de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente e outras entidades representativas da sociedade civil, com sede no 

município e existência mínima de um ano e que estejam em plenas atividades funcionais, 

devidamente credenciadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA de Teófilo Otoni, por voto secreto de delegados previamente credenciados pela Comissão 

Organizadora. 

Parágrafo Único – Para votar a entidade a que se refere o caput deste artigo deverá indicar e 

credenciar 02 (dois) representantes, sendo um delegado e um representante, devendo estes, no 

dia da eleição, se identificar com documento pessoal que contenha fotografia (CTPS, RG, 

Habilitação). 

 
Art. 2º - Obrigatoriedade da presença dos dois membros escolhidos pelas entidades. A ausência 

de quaisquer desses (delegado-representante) impossibilita a participação da entidade a seu 

direito de voto. Cada delegado e representante credenciado poderá votar em até 08(oito)  
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candidatos à membros do CMDCA. 

 

Art. 3º - Serão eleitas como titulares as 08 (oito) entidades da sociedade civil com maior 

número de votos obtidos na assembléia de eleição. As demais entidades, por ordem de votação, 

irão compor o rol dos suplentes. Havendo empate na votação, será considerada eleita a entidade 

que apresentar maior tempo de atuação na área da Infância e Adolescência. 

 
Art. 4º - O mandado dos conselheiros será de 02 (dois) anos. 
 
 

DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO 
 

 

Art. 5º - As inscrições de Entidades para o processo de escolha serão feitas na Sala dos Conselhos 

no período de 06 à 24 de Junho de 2016  das 14:00 ás 18:00 horas.  O credenciamento de 

delegados e representantes será feito em conformidade com o Art. 10, § 3º, Incisos I, II e II.  

Parágrafo Único - A organização da sociedade civil que se candidatar ao cargo de conselheiro de 
direitos deverá, no momento da inscrição de sua candidatura, indicar o membro que a 
representará.  
 

Art. 6º - O mandato no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente pertencerá à 

organização da sociedade civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como seu 

representante. No momento de credenciamento de delegados e representantes, a Entidade 

devera se manifestar quanto ao desejo de indicar um representante candidato a membro da 

sociedade civil. 

 

Art. 7º -  Fará a indicação de um delegado e um representante a  entidade que estiver cadastrada 

no CMDCA,  mediante apresentação Ficha de Inscrição e atestado de funcionamento concedido 

por este Conselho. 

 

DA ELEIÇÃO 
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Art. 8º - A eleição será aberta ao publico, no dia 05 de julho de 2016, no Auditório do CAIC 

localizado à Avenida Luiz Boali, s/n, Castro Pires – CAIC. O processo de Eleição terá inicio as 14:00,   

e a votação terá inicio as 15:30 horas. 

 

Art. 9º – Os candidatos, antes da eleição, poderão se apresentar para o público presente, 

apresentando verbalmente o trabalho desenvolvido pela Entidade que ele representa por tempo 

limitado de 2 (dois) minutos, no horário de 14:00 ás 15:00 horas. 

 

Art. 10º – Após apresentação, delegados candidatos e ou representantes votarão secretamente 

em até 08 (oito) entidades diferentes. 

 

Art. 11º – Após a votação far-se-á a apuração dos votos, sendo eleitos os 08 (oito) primeiros 

candidatos mais votados conforme o art. 10º da lei 6.521/12. 

 

Art.12º – A suplência em caso de vaga de alguma entidade poderá ser preenchida pelas 08 

entidades com maior número de votos em ordem de sucessão, podendo ser convocadas de 

acordo com a disponibilidade da entidade. 

 

Art.13º – Será necessário a divulgação das entidades suplentes após a eleição. 

 

DA POSSE 

 

Art. 14 – A posse dos eleitos deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 30(trinta) dias, a 

contar da proclamação do resultado do processo de escolha. 

Art. 15 – Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei Municipal nº 6521, 04 de dezembro de 

2012. 

 

Teófilo Otoni-MG, 16 de junho de 2016. 

Comissão Organizadora 
Original Assinado 
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ANEXO I – EDITAL Nº 001/ 2016 / CMDCA-TO 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PARA ELEIÇÃO DO CMDCA 

DADOS DA ENTIDADE 

Nome da Entidade: Insc. Nº: 

 

CNPJ:  Telefone: 

 

Endereço: 

 

Nº Complemento: Bairro: 

 

CEP: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE   CANDIDATO (  ) 

Nome do Candidato: 

 

CPF: RG.: 

 

Data de Nascimento: 

Endereço:  

 

Nº Complemento: Bairro: 

 

CEP: 

Telefone: Profissão: 

 

 

Local e data: Ass. Resp. Entidade: 

 

DADOS DO DELEGADO 

Nome do Candidato: 

 

CPF: RG.: 

 

Data de Nascimento: 

Endereço:  

 

Nº Complemento: Bairro: 

 

CEP: 

Telefone: Profissão: 

 

 

Local e data: Ass. Resp. Entidade: 
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