EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A/O Presidente da Comissão eleitoral do processo de escolha de entidades da sociedade civil
do município de Quatipuru (CMDCA), no uso de suas atribuições legais e regimentais conforme
Resolução Nº 001/2018 CMDCA, RESOLVE;
1.
Expedir o presente Edital de Convocação de Eleições com o objetivo de iniciar o
Processo Eleitoral para a escolha de entidades da sociedade civil para um mandato de dois
anos, relativo ao biênio 2018-2020;
2.
Fica aberto o prazo para confirmação formal das entidades inscritas no período
correspondente a 06/03/2018 a 30/04/2018. As entidades deverão apresentar seu pedido de
inscrição no período acima consignado, na (ENDEREÇO): Travessa Siqueira Mendes, Palácio
Executivo Dr. Almir Gabriel, Quatipuru /PA, Sala do Conselho- CMAS/CMDCA; de 2º a 6º
(segunda a sexta), horário das 07;30h às 13;00h.
3.
Para solicitar habilitação ao processo em tela, as entidades deverão apresentar a
comprovação de registro no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ da entidade) e; cumprir
os requisitos previstos na lei municipal nº 009/13.05.2016, qual seriam: a) entidades
constituída a pelo menos um ano; b) que preste atendimento a criança e adolescente ou que
incluam em seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da criança e do
adolescente, nos moldes do disposto nos artigos 67, inciso 5, 90 e 210, inciso III da Lei federal
8.069/1990.
4.
A comprovação das informações exigidas no item anterior, poderão ser apresentadas
por meio de um ou mais documentos a seguir:
a) Estatuto da entidade, com indicação do/s artigo/s relativos a exigência deste edital;
b) Relatório com registro fotográfico de atividades do ano de 2017;

Hélci Gentil da Costa
Presidente da Comissão Eleitoral

CALENDÁRIO ELEITORAL DO
PROCESSO DE
ESCOLHA DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE
QUATIPURU (CMDCA)

Datas
06/03/2018 a 20/03/2018
21/03/2018 a 22/03/2018
23/03/2018 a 27/03/2018
28/03/2018 a 04/04/2018
05/04/2018 a 10/04/2018
11/04/2018 a 10/04/2018
11/04/2018 a 17/04/2018
20/04/2018
23//04/2018 a 24/04/2018

25/04/2018
27/04/2018
30/04/2018
2º à 6º de 07h;30min às 13h30min

Ação
PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Prazo para habilitação de entidades
concorrentes
Prazo homologação das entidades
concorrentes
Prazo para divulgação das entidades
habilitadas
Prazo recurso de entidades não habilitadas
Análise dos recursos pela Comissão
Eleitoral
ELEIÇÃO
Divulgação pela Comissão Eleitoral dos
resultados da eleição
Prazo para apresentação de recursos á
Comissão Eleitoral dos resultados da
eleição
Prazo para decisão da Comissão
Divulgação pela Comissão Eleitoral dos
resultados finais da eleição
Posse da Entidade eleitas
Local e Horário

