
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014- COMAD/NL 

 

CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS DE 
NOVA LIMA – COMAD/NL. 
 

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Nova Lima, no 

exercício das atribuições conferidas pela Resolução nº 001/2014, vêm divulgar as datas e as 

condições gerais para os interessados em participar do processo eleitoral para composição das 

representantes da sociedade civil no Conselho. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A eleição dos representantes da sociedade civil para o COMAD/NL acontecerá no 1º 

Fórum Intersetorial de Políticas Sobre Drogas de Nova Lima. 

 

1.2 Conforme Art. 3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Políticas sobre 

Drogas serão  eleitas 10 entidades representantes da Sociedade Civil, distribuídas da 

seguinte forma: 

a) 2 representantes de entidades do terceiro setor que atuem na prevenção do uso 

indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas e seus 

familiares; 

b) 2 representantes de associações de bairro; 

c) 1 representante do Conselho Tutelar; 

d) 1 representante dos trabalhadores de Nova Lima; 

e) 1 representante do empresariado de Nova Lima; 

f) 1 representante dos estudantes de Nova Lima; 

g) 1 representante dos professores de Nova Lima; 

h) 1 representante de adictos em recuperação há mais de dois anos. 

 

1.3  O processo eleitoral será regido por este Edital. 



1.4  O processo eleitoral será composto por duas etapas: a fase inicial de candidatura e 

habilitação das entidades e a fase final de eleição por votos de todos os participantes do 1º 

Fórum Intersetorial de Políticas Públicas Sobre Drogas de Nova Lima. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS 

 

2.1 Só poderão concorrer às vagas de representantes da sociedade civil maiores de 16 anos. 

 

2.2 As entidades interessadas em concorrer ao pleito deverão solicitar sua candidatura no sede 

do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Nova Lima situado à Rua do Ouro, 145, 

Centro – Nova Lima, entre os dias 02/03/15 e 25/03/15(somente nos dias úteis), das 8h30 às 

12h e de 14h às 17h30.  

Qualquer dúvida ligar para o telefone do COMAD 3542-2545 e falar com o Vitor, funcionário 

administrativo, ou enviar e-mail para: eleicoescomadnl@yahoo.com.br. 

 

2.3 Não serão aceitas inscrições fora do dia e horário previstos no presente edital. 

 

2.4 As entidades da Sociedade Civil deverão apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto do representante da entidade; 

III - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em cartório; 

IV - Cópia do estatuto da entidade registrado em cartório; 

V - Cópia do CNPJ atualizado; 

VI - Cópia do(s) Título(s) de Utilidade Pública (Municipal, Estadual, Federal), se tiver; 

VII – Cópia do Alvará de funcionamento. 

 

2.5 As Associações de Bairro deverão apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 



II - Cópia do documento de identificação com foto do representante da entidade; 

III - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em cartório; 

IV - Cópia do estatuto da entidade registrado em cartório; 

V - Cópia do CNPJ atualizado. 

VI - Cópia do(s) Título(s) de Utilidade Pública ( Municipal, Estadual, Federal), se tiver. 

VII – Cópia do Alvará de funcionamento, se tiver. 

 

2.6 O Conselho Tutelar deverá apresentar à Comissão Eleitoral, através do Administrativo do 

COMAD/NL, os seguintes documentos:  

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente do conselho; 

II - Cópia do documento de identificação com foto do representante do conselho; 

III - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em cartório. 

 

2.7 Os trabalhadores de Nova Lima deverão apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto; 

III - Memorial de uma lauda sobre interesse pelo tema e/ou trajetória de atuação na área; 

IV- Comprovante de sindicalização. 

 

2.8 O empresariado de Nova Lima deverá apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto; 

III - Memorial de uma lauda sobre interesse pelo tema e/ou trajetória de atuação na área; 

IV - Cópia do CNPJ atualizado. 

V-  Comprovante de vinculação a alguma instituição que representa o empresariado. 

 



2.9 Os estudantes de Nova Lima deverão apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto; 

III - Memorial de uma lauda sobre interesse pelo tema e/ou trajetória de atuação na área; 

 

2.10 Os professores de Nova Lima deverão apresentar à Comissão Eleitoral, através do 

Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto; 

III - Memorial de uma lauda sobre interesse pelo tema e/ou trajetória de atuação na área; 

IV-  Comprovante de vinculação ao sindicato dos professores. 

 

2.11 Os adictos em recuperação de Nova Lima deverão apresentar à Comissão Eleitoral, 

através do Administrativo do COMAD/NL, os seguintes documentos: 

 

I - Pedido de registro à Comissão Eleitoral, através de formulário específico apresentado 

no anexo I, assinado pelo candidato e pelo presidente da entidade; 

II - Cópia do documento de identificação com foto; 

III - Memorial de uma lauda sobre interesse pelo tema e/ou trajetória de atuação na área;  

V -  Comprovante de residência em Nova Lima. 

 

2.12 Após o encerramento do período de cadastramento, a Comissão Eleitoral procederá  a 

análise dos documentos apresentados e divulgará  lista de candidatos aptos a participarem do 

processo eleitoral em 27/03/15. 

 

 

 

 

 



3 DA INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES DO FÓRUM/ELEITORES 

 

3.1 Estarão aptos a votar na eleição dos representantes da sociedade civil, todos os 

participantes do I Fórum Intersetorial de Políticas sobre drogas de Nova, presentes durante 

todo o evento. 

 

§ 1º Os portões serão fechados após 30 minutos do início das atividades do Forum. 

 

3.2 As inscrições dos participantes do Fórum serão realizadas  no período de 26/03/15 a 

14/04/2015, das 8h30 às 12h e de 14 às 17h30 (somente nos dias úteis) no COMAD NL, 

situado à Rua do Ouro, 145, Centro – Nova Lima, mediante o preenchimento da ficha de 

inscrição, que também poderá ser preenchida e enviada por email no endereço eletrônico 

eleicoescomadnl@yahoo.com.br. 

 

3.3 Os participantes do Fórum também poderão inscrever-se no dia do evento. 

 

3.4 Os candidatos aprovados para participarem das eleições estão automaticamente inscritos 

no Fórum. 

 

4 DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS HABILITADAS 

 

4.1 A Comissão Eleitoral publicará no dia 27 de março de 2015 a relação de entidades aptas a 

participarem como candidatas do processo eleitoral. 

 

4.2. O pedido de revisão de registro de candidatura das entidades que não tiveram suas 

candidaturas aceitas será realizado do dia 30 de março a 01 de abril 2015. 

 

4.3. A Comissão Eleitoral publicará o resultado final do pedido de revisão no dia 07 de abril 

de 2015. 

 

4.4. Após decisão proferida pela Comissão Eleitoral não caberá mais recurso.    

 

 

 



5 DA VOTAÇÃO 

 

5.1 A votação será realizada no I Fórum Intersetorial de Políticas Públicas sobre drogas de 

Nova Lima a realizar-se no dia 15 de abril de 2015, das 8h às 13h no Cineminha, 

localizado à Rua Melo Viana, 100, Centro, Nova Lima.  

 

5.2 Os participantes do fórum e representantes das instituições candidatas deverão comparecer 

ao Fórum munidos de documento oficial de identificação com foto. 

 
5.3 A eleição se dará através de voto secreto. 

 
5.4 Cada eleitor/ participante terá direito a votar em até 7 candidatos, distribuídos da seguinte 

forma: 1 voto para entidade do terceiro setor, 1 para associação de bairro, 1 para trabalhador, 

1 para empresário, 1 para estudante, 1 para professor e 1 para adicto em recuperação.  

 

5.5 Serão consideradas eleitas as organizações, instituições e entidades com maior número 

simples de votos. 

 

5.6 Em caso de empate, entre entidades do terceiro setor serão observados os seguintes 

critérios de desempate, nesta ordem: 

I – Antiguidade, verificada pela data de fundação da entidade; 

II – Possuir Título(s) de Utilidade Pública prevalecendo respectivamente o Federal, 

Estadual, Municipal. 

 

5.7 Em caso de empate, entre  as associações de bairro, serão observados os seguintes 

critérios de desempate, respectivamente: 

 

I- Possuir Alvará de Funcionamento.  

I I– Antiguidade, verificada pela data de fundação da entidade. 

  

5.8 Em caso de empate, entre os trabalhadores, empresários, estudantes, professores e adictos 

em recuperação o critério de idade, verificado pela data de nascimento, será utilizado para 

desempate, vencendo o mais idoso. 

 



5.9 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral e demais membros 

do COMAD, que decidirá de imediato. 

 

6.0 O não comparecimento na data do pleito implicará em renúncia do direito à participação 

no aludido Conselho, não cabendo recurso. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 O resultado da eleição será divulgado imediatamente no local da votação e no dia útil 

seguinte no site Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Lima e em outros meios de 

comunicação disponíveis. 

 

6.2 O prazo para impugnação ao resultado do processo eleitoral do COMAD/NL Nova 

Lima, será 2 (três) dias úteis a contar da data de publicação do resultado da eleição no site da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima.  

 

6.3 Após a indicação das representantes da Sociedade Civil e do Governo, será publicada 

a nomeação das Conselheiros para o biênio 2015-2017 nos meios de comunicação da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima.  

 

6.4 Os membros nomeados cumprirão seus mandatos por dois anos, sendo permitida uma 

recondução por igual período. 

 
 

 

Nova Lima,  06 de janeiro de 2015. 

 

Denise A. Tavares de Faria Morais  

Presidente do COMAD/NL 

 

 


