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EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA Nº 002/CMDCA/2021 – REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE TAUBATÉ – CMDCA/SP – BIÊNIO 2022/2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté, no uso de suas
atribuições  conferidas  pela  Nº  Lei  8.069/90,  de  13/07/90,  e  Lei  Municipal  Nº,  3.271  de
26/04/99 com suas alterações, aprova em reunião geral extraordinária realizada da data de 12
de novembro de 2019, resolve tornar publico procedimento de escolha dos representantes da
Sociedade Civil com assento neste Conselho, para o biênio 2020/2021.

I – Disposições Preliminares

Art.1º  O  presente  Edital,  regulamenta  o  processo  de  escolha  e  posse  dos  Conselheiros
Representantes  da  Sociedade  Civil  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  (CMDCA)  de  Taubaté,  órgão  deliberativo,  composto  de  08  (oito)  membros
efetivos e 08 (oito) membros suplentes, eleitos juntos às entidades legalmente constituídas com
sede  no  município,  além  de  08  (oito)  membros  efetivos  e  08  (oito)  membros  suplentes
nomeados pelo Poder Público Executivo Municipal.
§ 1ª Os membros representantes da Sociedade Civil serão eleitos para um mandato de 02 (dois)
anos, permitida apenas uma recondução, para igual período, através de semelhante eleição.
§2ª A escolha dos membros do CMDCA, representantes da Sociedade Civil, composto de 08
(oito) membros efetivos e 08 (oito) membros suplentes, realizar-se-á no dia 12 de Dezembro
de 2019, das 9h00 às 16h00 através de eleição direta e secreta, na sede do C.M.D.C.A, sito
Praça Coronel Vitoriano nº01- centro- Taubaté.(prédio do Centro Cultural – sala Nº07).

II - Dos Candidatos

Poderá  ser  candidato(a)   “representantes  da  Sociedade  Civil,  em  número  de  oito
membros,  de  entidades  legalmente  constituídas  e  de  atendimento,  estudos  e  defesa
relacionados  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  associações  de  moradores  e
entidades de classe, com sede no Município.”  LEI Nº 4.800, DE 21 DE OUTUBRO DE
2013,Altera dispositivos da Lei nº 3.271, de 26 de abril de 1999. 

 Art.2ª- Poderá ser candidato (a) aquele (a) que no ato da inscrição apresentar comprovante de
atuação indicados por Organização Não governamental, entidades legalmente constituídas de
atendimento,  estudos  e  defesa  relacionados  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,
associações de moradores, entidades, que preencha os requisitos:
 I – Atuar no município;
II – Ser vinculado a uma entidade cadastrada no C.M.D.C.A. na qualidade de associado (a),
voluntário (a), com prestação de serviços de caráter regular, dirigente, profissional.

III - Da Indicação

Art 3º.  Cada entidade poderá apresentar  até  02 (dois)  candidatos  (as) a  conselheiro (a)  A
indicação formal do candidato se fará através de ofício firmado pelo dirigente da Organização
Não governamental ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dirigido
à Comissão Eleitoral. (conforme modelo anexo)
§  1ª-  O  dirigente  da  Organização  Não  governamental  e  candidato,  se  eleito  for,  deverá
comprometer-se mediante assinatura de termo de compromisso:
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a)  Participar  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  do  colegiado  do  Conselho  
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
b) Responsabilizar-se pelo atendimento de plantão na sede do CMDCA, se houver; 
c) Participar das Comissões para as quais forem indicados; 
d) Participar de Fóruns e/ou movimentos organizados que tratem da questão da criança e
do adolescente.

IV – Dos Eleitores

Art.4ª  –  Cada  dirigente  da  Entidade  poderá  apresentar  até  03  (três)  pessoas  que  irão
representá-la com direito a voto; 
I- Os eleitores e candidatos indicados pela Entidade, como representantes, deverão comparecer
na data, local e horário da votação, munidos de documento para a identificação, assim como de
carta de recomendação da entidade que os indicaram como representantes legais. (conforme
modelo anexo)

V – Da Votação 

Art.  5º O  CMDCA providenciará  a  confecção  de  cédula  única,  contendo  o  nome  dos
candidatos  aptos  a  concorrerem,  pela  ordem alfabética,  a  qual  será devidamente rubricada
pelos membros da Comissão Eleitoral.
§1º.  De  posse  da  cédula,  o  votante  dirigir-se-á  cabine  indevassável,  onde  assinalará  sua
preferência, podendo votar em até oito candidatos, em seguida, dobrando a cédula, na presença
dos integrantes da Mesa Receptora, a depositará na respectiva urna;
§2º.  A  cédula  de  votação  não  poderá  conter  quaisquer  sinais  ou  manifestações  que
identifiquem o votante ou impossibilitem o conhecimento da manifestação do voto, sob pena
de nulidade dos votos.

VI- Apuração dos Votos

Art 6º-  Encerrada a  coleta  de  votos,  a  Mesa Receptora  encaminhará a  urna à  Comissão
Eleitoral, que na mesma data deverá proceder à sua abertura, contagem e lançamento de votos,
em ato  público,  lavrando-se ata  circunstanciada,  a  qual  será  assinada  pelos  integrantes  da
Comissão Eleitoral e fiscais presentes.
§1º. O lançamento dos votos dados a cada candidato será feito em formulário rubricado pelos
integrantes da Comissão Eleitoral e fiscais presentes;
§2º. Os 08 (oito) candidatos mais votados serão considerados titulares e os 08 (oito) candidatos
seguintes, por ordem decrescente de quantidades de votos, suplentes.§3º. Em caso de empate
na votação, primeiro critério será eleito o conselheiro que tiver maior tempo de experiência na
área  da  promoção  e  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  segundo  critério  de
desempate a data mais antiga de criação da entidade.
§3º. A Mesa Diretora, ao final da Assembleia de Eleição, divulgará aos presentes a Ata de
Eleição lavrada pela Comissão Eleitoral com o resultado do certame.

VII  -   O CMDCA fará publicar no jornal  VOZ do Vale  página dos  atos  oficiais  da
Prefeitura Municipal de Taubaté 

I – Lista dos eleitores credenciados e candidatos inscritos no dia 27 de novembro de 2019.
II – Relação dos candidatos eleitos até 02 (dois) dias úteis após a assembleia de eleição. 
Parágrafo 1º – A relação dos candidatos eleitos será afixada na sede do CMDCA.
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VIII – Recurso 

Art.  7º Caberá  interposição  de  recurso  por  toda  pessoa  (candidato  ou  não),  entidade  ou
organização que se sentir  prejudicado ou entender não terem sido fielmente observadas às
exigências e procedimentos estabelecidos neste edital, dentro do seguinte prazo:
I) 02 (dois) dias úteis após a primeira publicação da lista de candidatos e eleitores; 
II) – Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral,  que deverá julgá-los no
prazo de 02 (dois) dias úteis.

IX – Da Posse

§1º. A nomeação dos eleitos representantes do poder executivo será feita por meio de Portaria
pelo Chefe do Executivo, conforme parágrafo 7º, do artigo 10 da Lei nº 3.271, de 26 de abril
de 1999.
§2º. A posse dos novos conselheiros ocorrerá até 30 dias após a publicação da portaria de
nomeação dos eleitos pelo Poder Executivo.
§3º. Conforme Lei Municipal nº 3.271 – Sessão V – Art.10º - §6º – A função de membro do
Conselho e Direito da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e
não será remunerada.

X – Calendário Oficial

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 28 Outubro de 2021

DIVULGAÇÃO ÀS ENTIDADES 28 de Outubro à 08 de Novembro
de 2021

INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS E ELEITORES 09  de  Novembro  à  10  de
Novembro de 2021

Horário: 9h00 às 12h00

13h00 às 15h00

AVALIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS 
CANDIDATURAS

11 de Novembro de 2021

DIVULGAÇÃO  DOS  CANDIDATOS  E
ELEITORES INSCRITOS

12 de Novembro de 2021

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 16  de  Novembro  à  17  de
Novembro de 2021

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS 18 de Novembro de 2021

DIVULGAÇÃO DOS ELEITORES 
CREDENCIADOS E DOS CANDIDATOS A 
CONSELHEIROS DE DIREITO DO CMDCA

 19 de Novembro de 2021
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ELEIÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS 23 de Novembro de 2021

Horário: 9h00 às 14h00

PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS 25 de Novembro de 2021

POSSE DOS CONSELHEIROS 10 de janeiro de 2022

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS Data a ser definida

XI – Disposições Finais

Art. 8º O candidato deverá apresentar no ato da inscrição, em papel timbrado:
I- Comprovante de atuação no município de Taubaté, conforme artigo 2ª deste edital. 
II- Declaração  que  comprove  tempo  de  trabalho  experiência  efetiva  com  criança  e
adolescente.

Art.9º. Os casos omissos nesta resolução serão decididos em primeira instância pela Comissão
Eleitoral e em última instância pelo Plenário do CMDCA.

 Art.10º. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Taubaté, 26 de Outubro 2021.

Erica Fernanda de Paula Borges
Presidente do CMDCA
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Retificação 

Edital  Processo de Escolha nº  002/CMDCA/2021 – Representantes  da Sociedade Civil  no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté – CMDCA/SP –
Biênio 2022/2023, publicada no jornal Vale do Paraíba  - Atos Oficiais, de 27 de outubro de
2021, pg 06/07

"Art. 1º § 2º Onde se lê

§2ª.............,  realizar-se-á  no  dia  12  de  Dezembro  de  2019,  das  9h00  às  16h00
…......................., na sede do C.M.D.C.A, sito Praça Coronel Vitoriano nº01- centro- Taubaté.
(prédio do Centro Cultural – sala Nº07).

Leia -se

§2ª.............,  realizar-se-á  no  dia  23  de  Novembro  de  2021,  das  9h00  às  14h00
…......................., na sede do C.M.D.C.A, sito R. Dr. Emílio Winther, 785 – Jardim das Nações
– SOLAR DOS CONSELHOS.

Onde se lê

Art. 6º  - Capt. VII -  

I – Lista dos eleitores credenciados e candidatos inscritos no dia 27 de novembro de 2019.

Leia -se

I – Lista dos eleitores credenciados e candidatos inscritos no dia 09 e 10 de novembro de 2021.

Taubaté, 27 de outubro de 2021.
Erica Fernanda de Paula Borges
Presidente do CMDCA
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(Anexo A)

Documento individual para cada candidato 

 (TIMBRE DA ENTIDADE)

Oficio nº

Aos Cuidados da Comissão Eleitoral do  C.M.D.C.A

A  Entidade  ______________________,  inscrita  no  CNPJ:  ____________,  situada  no

endereço:  ________________________,  n°  ____,  Bairro  ______________,  Município

_______________  vem  através  requer  inscrição  do  Sr.(a)  __________________no

chamamento  público  para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente no biênio 2022-2023, declarando estar ciente e de acordo com as normas previstas

no Edital de Convocação 002/CMDCA/2021, Art. 3º § 1ª – inciso a, b, c, d, abaixo descritos.

a) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; 

b) Responsabilizar-se pelo atendimento de plantão na sede do CMDCA, se houver;

c) Participar das Comissões para as quais forem indicados;

 d) Participar, sempre que convidado, de Fóruns e/ou movimentos organizados que tratem da

questão da criança e do adolescente.

Dirigente____________________________

R.G_________________________________ C.P.F._______________________________

Candidato___________________________

R.G_________________________________ C.P.F._______________________________
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(Anexo B)

Documento individual para cada eleitor 
 (TIMBRE DA ENTIDADE)

Oficio nº

Ilma Srª. Erica Fernanda de Paula Borges

Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente –  C.M.D.C.A

A Entidade ______________________, inscrita no CNPJ: ____________________, 

Situada no endereço: ________________________, n° ____, Bairro ____________,

 Município _______________sob o cadastro no C.M.D.C.A de nº_______________, 

vem através deste requerer a inscrição como eleitor (a):

 Sr.(a)____________________, R.G.________ Cargo/Função__________________

Dirigente___________________________

R.G_________________________________  C.P.F.__________________________

Eleitor_____________________________

R.G_________________________________  C.P.F.__________________________
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