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EDITAL Nº 01 /2018 

 

A Prefeitura do Município de Canoinhas por meio do Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE convoca as entidades representantes da 

Sociedade Civil organizada, com atuação nas diversas áreas relacionadas aos  

deficientes, para participarem do FÓRUM DE ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL, a fim de compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA- COMDE para o período de dois anos. 

 

REGULAMENTO DA ELEIÇÃO PARA A NOVA COMPOSIÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - COMDE 

 

I – DA DISPOSIÇÃO INICIAL 

1.1 - As entidades representantes da sociedade civil, titulares e suplentes serão 

eleitas em foro próprio, especificamente convocado pelo Prefeito Municipal, com 15 

(quinze) dias de antecedência. Serão eleitas 6 (seis) entidades representantes da 

sociedade civil. 

 II – DA HABILITAÇÃO 

 2.1 - Estão habilitadas para a inscrição com o objetivo de compor o COMDE as 

entidades representantes de organizações da sociedade civil organizada, com atuação 

nas diversas áreas relacionadas às pessoas com deficiência, legalmente constituídas e 

em regular funcionamento, há, pelo menos, dois anos.  

III – CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES 

3.1 O credenciamento das entidades interessadas em compor o COMDE, será 

efetuado junto à secretaria executiva do COMDE, tendo como local a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Canoinhas, sito à Rua Três de Maio, n.146, Centro 

telefone para contato: (47) 3621-7771, com Viviana ou Caroline Mendes, no período de  
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03/10/2018 à 18/10/2018, das 13:00 às 17:00 horas, por meio de formulário específico 

fornecido pelo COMDE, no ato da inscrição. 

 

 3.2 - As Entidades juridicamente constituídas devem apresentar o formulário 

devidamente preenchido com seus anexos. 

IV – DA ELEIÇÃO 

 4.1 - A eleição será realizada no dia 31 de outubro de 2018 com início às 13:30 

horas, tendo como local a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas, sito à 

Rua Felipe Schmidt 10, segundo piso – Centro – Canoinhas – SC. 

4.2 – São considerados delegados para o processo eleitoral os membros titulares 

e suplentes do COMDE gestão atual e os delegados indicados pelas entidades. 

4.3 -  Cada entidade credenciada indicará um delegado com direito a voz e voto, 

e terá 5 (cinco) minutos para justificar seu interesse em compor o COMDE. 

4.4 - A mesa eleitoral será composta pela Comissão Organizadora do Fórum. 

4.5 - A eleição dar-se-á por voto direto, secreto e maioria simples. 

4.6 -  A apuração será feita no mesmo dia da eleição pela mesa eleitoral com o 

auxílio da secretaria executiva do COMDE. 

4.7 - Em caso de candidatar-se somente 06 (seis) entidades para compor o 

Conselho, não haverá eleição e sim aclamação das mesmas. 

4.8 – Havendo empate na votação, será considerado como critério de desempate 

para cada categoria, o maior tempo de fundação da Entidade. 

4.9 – Cada delegado receberá uma cédula com o nome das entidades inscritas 

devendo escolher seis delas.  

           V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 5.1 - A nomeação dos membros efetivos e suplentes se dará em ato próprio pelo 

Prefeito Municipal, mediante indicação: 

I – da autoridade estadual ou federal correspondente quanto às respectivas 

representações; 

II – do prefeito no caso dos representantes do governo municipal; 
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III – do representante legal das entidades, nos demais casos. 

5.2 – As organizações da sociedade civil têm o prazo de 03 (três) dias úteis, 

após a realização do Fórum, para indicar seus representantes titular e suplente, por 

meio de ofício endereçado ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Secretaria Executiva 

do COMDE, Secretaria Municipal de Assistência Social no endereço, sito à Rua Três de 

Maio, n.146,  Centro . 

 5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Fórum. 

 

Canoinhas, 03 de outubro de 2018.  

 

 

 

 

GILBERTO DOS PASSOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

À Comissão Eleitoral, fundamentado no Edital nº 01/2018, venho pelo presente requerer  
HABILITAÇÃO  AO  PROCESSO  ELEITORAL  DAS ORGANIZAÇÕES DA  
SOCIEDADE  CIVIL  NO  COMDE.  
   
Entidade:  
Data de Fundação: 
Responsável Legal: 
CNPJ:     
Endereço:   
Telefone: (     )   
Endereço Eletrônico:   
Referência para contatos: (nome e qualificação)  
  
Delegado:  
Nome completo:  
CPF:  
RG: 
 
Em anexo segue cópia do CNPJ, cópia da ata de eleição e posse da diretoria e 
atestado de funcionamento expedido por autoridade local. 
 
      
 
 
 
 
     Assinatura / carimbo do responsável legal da entidade 
 
 
 
 


