
 
 

RESOLUÇÃO 001/2014 - REGIMENTO ELEITORAL COMAD/NL 

 
Dispõe sobre as normas para a eleição dos 
representantes da sociedade civil do Conselho 
Municipal dos Sobre Drogas de Novo Lima – 
COMAD/NL - para o biênio 2015-2017 durante o 
1º Fórum Intersetorial de Políticas Públicas Sobre 
Drogas de Nova Lima. 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1- O 1º Fórum Intersetorial de Políticas Públicas Sobre Drogas de Novo Lima, terá como 

objetivos: 

1. Realizar fórum para eleição dos representantes de organizações, instituições ou entidades da 

sociedade civil para nova composição do Conselho Municipal Sobre Drogas de Novo Lima; 

2. Apresentar a política sobre drogas; 

3. Apresentar as atribuições e competências do COMAD local. 

 

Art. 2 - A eleição será realizada para a escolha de 10 (dez) membros de organizações, 

instituições ou entidades titulares e seus respectivos suplentes para representar a sociedade civil 

no COMAD/NL, divididos 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. 

 

Art. 3 - As entidades concorrentes deverão ter afinidade pelo tema e/ou atuar junto aos usuários e 

dependentes de drogas, seja na prevenção, tratamento e/ou reabilitação psicossocial. Deverão 



ainda, ter disponibilidade de tempo e disposição para contribuir de forma participativa e 

comprometida na construção, implementação, acompanhamento e avaliação da Política Pública 

sobre Drogas no município de Novo Lima. 

 

                                                  DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 4 - A eleição dos representantes da sociedade civil para o COMAD/NL será coordenada pela 

Comissão Eleitoral composta por cinco membros definidos em reunião do referido Conselho, no 

dia 07 de Outubro de 2014. 

 

Art. 5 - São membros da Comissão Eleitoral:  

 

1. Ana Claudia Bernardes Guimarães– Representante do Centro de Referência da Mulher;  

2. Lucas Henrique Braga – Psicólogo CAPSad; 

3. Lucilene Maria de Lima – Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

4. Rodrigo Castilho Ribeiro – Representante da Associação dos Condomínios Horizontais; 

5. Neusa Silva Santos Alves –  Representante do NATS. 

 

Art. 6 - Cabe a Comissão Eleitoral: 

 

 I - Coordenar, orientar e definir as atividades relativas à eleição dos representantes da sociedade 

civil; 

II - Elaborar o Regimento Eleitoral e o Edital da Eleição; 

III - Apresentar o Regimento Eleitoral e Edital da Eleição para a aprovação do COMAD/NL; 

IV - Dar ciência dos termos do Regimento Eleitoral e do Edital da Eleição ao Ministério Público, 

às entidades habilitadas para participar das eleições e à população interessada, por meio da 

publicação dos referidos documentos no site da Prefeitura Municipal de Novo Lima e demais 

meios de comunicação do município;  

 

Parágrafo Único: A execução do processo eleitoral será realizada por outros membros do 

COMAD definidos em Assembléia Geral do referido conselho. 

 

 

 



DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 7 - O 1º Fórum Intersetorial de Políticas Públicas Sobre Drogas de Nova Lima, será 

realizado no dia 15/04/2015, no Cineminha, à Rua Melo Viana, 100, Centro, no horário de 8:00h 

às 13:00h.  

 

Art. 8 - O Fórum ocorrerá seguindo as etapas abaixo elencadas:  

 

a) Abertura Oficial do Fórum pelo COMAD; 

b) Apresentação referente às Políticas sobre Drogas no Município, no Estado e no País. 

c) Apresentação das competências e atribuições do COMAD Local, a partir da Lei Municipal Nº 

2.457 de 08/09/2014; 

d) Apresentação das Entidades da Sociedade Civil; 

e) Eleição das Entidades da Sociedade Civil; 

g) Apresentação do resultado final da Eleição das Entidades da Sociedade Civil. 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 9 - São convidados a participar do Fórum: 

 

a) 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) Representantes de associações de bairros; 

c) Representantes do legislativo municipal; 

d) Representantes do executivo municipal; 

e) Representantes do judiciário, da promotoria e defensoria pública; 

f) Representantes das polícias civil e militar e da guarda municipal; 

g) Representantes de indústria, comércio, entidades de classes e movimentos 

estudantis; 

h) Representantes do Conselho Tutelar; 

i) Técnicos dos órgãos setoriais do município e integrantes de instâncias de controle social 

(conselhos de direitos); 

j) Representantes de sindicatos, associações, cooperativas e outras representações da sociedade 

civil; 



k) Munícipes interessados em participar e contribuir com o fortalecimento da política pública 

sobre drogas de Novo Lima. 

 

DAS CANDIDATURAS 

 

Art. 10 - Só poderão concorrer às vagas de representantes da sociedade civil maiores de 16 anos. 

 

Art.11- Para candidatarem-se os representantes de organizações, instituições ou entidades da 

sociedade civil deverão solicitar o registro de sua candidatura na sede do Conselho Municipal de 

Políticas Sobre Drogas de Nova Lima - COMAD, situado à Rua do Ouro, 145, Centro – Nova 

Lima, nos horários de 8h30 as 12h e de 14h às 17h30 (somente nos dias úteis).  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.  

 

§1º - O registro das candidaturas acontecerá nos dias úteis do período de 02/03/2015 a 

25/03/2015.  

 

§2º - A lista dos candidatos aptos a participarem do processo eleitoral será divulgada no dia 

27/03/15, no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima no COMAD. 

 

§3º - Caberá pedido de revisão da candidatura nos dias úteis de 30/03/2015 a 02/04/2015.  

 

§4º - O resultado do pedido de revisão da candidatura será divulgado no dia 07/04/2015, no site 

da Prefeitura Municipal de Nova Lima e no COMAD. 

 

Entidades da Sociedade Civil 

 

Art. 12 - No ato de registro da candidatura as entidades candidatas deverão apresentar 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. 

 

§ 1º- As entidades e associações de bairro indicarão, no momento da inscrição, o titular e o 

suplente, preenchendo o Anexo IV,  que poderão ser substituídos, a qualquer tempo, pela própria 

entidade. 

 

Associações de Bairro 

 

Art. 13 - No ato de registro da candidatura as associações de bairro candidatas deverão 

apresentar 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. 

 

§ 1º- As associações de bairro indicarão, no momento da inscrição, o titular e o suplente, 

preenchendo o Anexo IV, que poderão ser substituídos, a qualquer tempo, pela própria entidade 

 

Conselho Tutelar 

 

Art. 14 - No ato de registro da candidatura o conselheiro tutelar deverá apresentar 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. 

 

§ 1º- Para a vaga de representante do Conselho Tutelar não será necessário eleição, sendo 

suficiente a indicação do referido conselho. 

 

§ 2º- O Conselho Tutelar indicará, no momento da inscrição, o titular e o suplente, preenchendo 

o Anexo IV, que poderão ser substituídos, a qualquer tempo, pela própria entidade. 

 

Trabalhadores de Nova Lima 

 

Art. 15- No ato de registro da candidatura os trabalhadores de Nova Lima candidatos deverão 

apresentar 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 sobre interesse pelo tema e/ou atuação; 

IV- Comprovante de sindicalização. 

 

§ 1º- O primeiro colocado nas eleições será Titular e o segundo Suplente. 

 

Empresariado de Nova Lima 

 

Art. 16- No ato de registro da candidatura o empresariado deverá apresentar 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 sobre e interesse pelo tema e /ou atuação. 

IV - Cópia do CNPJ atualizado. 

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

 

§ 1º- O primeiro colocado nas eleições será o Titular e o segundo Suplente. 



Estudantes de Nova Lima 

 

Art. 17 - No ato de registro da candidatura os estudantes de Nova Lima deverão apresentar 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 sobre o interesse pelo tema e/ou atuação; 

 

§ 1º- O primeiro colocado  nas eleições será o Titular e o segundo Suplente. 

 

Professores de Nova Lima 

 

Art. 18 - No ato de registro da candidatura os professores de Nova Lima candidatos deverão 

apresentar 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 sobre a interesse pelo tema e/ou atuação;  

IV-  Comprovante de vinculação ao sindicato dos professores. 

 

§ 1º- O primeiro colocado nas eleições será  o Titular e o segundo Suplente. 

 

Adictos em recuperação há mais de dois anos 

 

Art. 19 - No ato de registro da candidatura os adictos em recuperação candidatos deverão 

apresentar 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 sobre o interesse pelo tema e/ou atuação;  



V -  Comprovante de residência em Nova Lima. 

 

§ 1º- O primeiro colocado nas eleições será o Titular e o segundo Suplente. 

 

Art. 20 - Não serão aceitos os registros de candidaturas de organizações, instituições  e entidades 

da sociedade civil que não apresentarem a documentação exigida, no prazo estabelecido no 

edital. 

 

Art. 21- No caso da Comissão Eleitoral constatar alguma irregularidade na documentação e não 

ter acatado a candidatura, o candidato deverá apresentar pedido de revisão por escrito e a 

documentação pendente no COMAD/NL aos cuidados da Comissão Eleitoral, no prazo de dois 

dias úteis após a divulgação da lista de candidatos aptos a participar da eleição. 

 

DOS ELEITORES 

 

Art. 22 - Estarão aptos a votar  na eleição dos representantes da sociedade civil, todos os 

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

durante todo o evento.  

 

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

 

DA ELEIÇÃO 

 

Art. 23 - A eleição dos representantes da sociedade civil será realizada no 1º Fórum Intersetorial 

de Políticas Públicas Sobre Drogas de Nova Lima. 

 

Parágrafo único: O não comparecimento na data do Fórum importará em renúncia do direito de 

participação no aludido Conselho, vedada à interposição de conduta impugnatória por parte dos 

interessados. 

 

Art. 24 – Compete aos atuais conselheiros e colaboradores do COMAD organizar o local do 

fórum, formar a mesa receptora e encaminhar todos os procedimentos para a realização da 

eleição. 

 



Art. 25– A Mesa Eleitoral receptora terá função de receber e apurar os votos, lavrar a ata de 

eleição e proclamar o resultado.  

 

 Art. 26 – Os participantes do fórum/eleitores deverão comparecer ao local de realização do 

mesmo munidos de documento oficial com foto para identificação. 

 

Art. 27- Apresentadas as organizações, instituições e entidades da Sociedade Civil candidatas, 

devidamente habilitadas e em conformidade com o que diz o Edital de Convocação, a plenária 

será convocada a eleger as entidades habilitadas/candidatas, como estabelecido no Regimento 

Interno. 

 

Parágrafo Único: A eleição das organizações, instituições e entidades da sociedade civil dar-se-

á através do voto secreto por cédula, sendo consideradas eleitas àquelas que obtiverem a maioria 

simples dos votos escrutinados pela Comissão Organizadora, na presença da plenária. 

 

Art. 28 – A cédula de votação conterá impresso o nome das organizações, instituições ou 

entidades da sociedade civil a serem votadas.  

 

Parágrafo único: A cédula de votação será rubricada por, pelo menos 2 (dois) membros da 

Mesa Eleitoral. 

 

Art. 29 – Serão considerados nulos os votos que contenham rasuras de qualquer natureza ou mais 

de um candidato assinalado por categoria. 

 

Art. 30 – Após o encerramento da votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos, será 

lavrada a Ata do processo eleitoral pelo Mesa Eleitoral. 

 

Art. 31 – A Ata Eleitoral deverá ser assinada pela Presidente do COMAD/NL, pela Mesa 

Eleitoral, os dois representantes dos eleitores e pelos candidatos que estiverem presentes após a 

finalização dos trabalhos.  

 

Art. 32 – A Comissão Eleitoral e demais membros do COMAD decidirá de imediato as eventuais 

impugnações de voto.  

 



Parágrafo único: Das decisões cabe recurso imediato à Comissão Eleitoral e demais membros do 

COMAD, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, publicando a decisão no site da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

Art. 33 – A apuração dos votos será realizada no local de votação, após o voto do último eleitor e 

em conformidade com o horário estabelecido pela programação oficial, acompanhada pela 

presidente do COMAD/NL, membros presentes e pelo Ministério Público, se presente. 

  

Art. 34 – Serão eleitas, como titulares as 2 (duas) entidades do terceiro setor que obtiverem o 

maior número de votos, e como suplentes, as entidades menos votadas respectivamente.  

 

§ 1º – Em caso de empate, entre entidades do terceiro setor, serão observados os seguintes 

critérios de desempate, respectivamente: 

 

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

II - Possuir Título de Entidade de Utilidade Pública, prevalecendo respectivamente o Federal, 

Estadual, Municipal. 

 

Art. 35 – Serão eleitas, como titulares as 2 (duas) associações de bairro, que obtiverem o maior 

número de votos, e, como suplentes, as associações menos votadas respectivamente.  

 

§ 1º – Em caso de empate, entre  as associações de bairro, serão observados os seguintes critérios 

de desempate, respectivamente: 

 

I – Possuir Alvará de Funcionamento. 

II- Antiguidade, verificada pela data de fundação da entidade.  

 

Art. 36 – Será eleito, como titular 1 (um) trabalhador de Nova Lima, que obtiver o maior número 

de votos, e, como suplente, o segundo colocado.  

 

§ 1º – Em caso de empate na votação, qualificar-se-á o mais idoso.  

 

Art. 37 – Será eleito, como titular 1 (um) empresário de Nova Lima, que obtiver o maior número 

de votos, e, como suplente, o segundo colocado.  



§ 1º – Em caso de empate na votação, qualificar-se-á o mais idoso. 

 

Art. 38 – Será eleito, como titular 1 (um) estudante de Nova Lima, que obtiver o maior número 

de votos, e, como suplente, o segundo colocado.  

 

§ 1º – Em caso de empate na votação, qualificar-se-á o mais idoso.  

 

Art. 39 – Será eleito, como titular 1 (um) professor de Nova Lima, que obtiver o maior número 

de votos, e, como suplente, o segundo colocado.  

§ 1º – Em caso de empate na votação, qualificar-se-á o mais idoso.  

 

Art. 40 – Será eleito, como titular 1 (um) adicto em recuperação de Nova Lima, que obtiver o 

maior número de votos, e, como suplente, o segundo colocado.  

 

§ 1º – Em caso de empate na votação, qualificar-se-á o mais idoso.  

 

Art. 41 – Após o encerramento da eleição e apuração dos votos, o resultado deverá ser divulgado 

imediatamente no local de votação, e no dia útil seguinte no Site Oficial da Prefeitura Municipal 

de Nova Lima e outros meios de comunicação disponíveis. 

 

 § 1º Será enviado ofício ao Prefeito Municipal de Nova Lima e ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores informando-os sobre os candidatos da sociedade civil eleitos e 

solicitando-os que indique os representantes do poder público.  

 

§ 2º O prazo para a impugnação ao resultado do processo eleitoral do Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas será 2 (dois) dias úteis, a contar da data de sua publicação no site da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima.  

 

Art. 42 – As cédulas de votação contendo os votos deverão ser guardadas em local protegido, 

pelo período de até 3 (três) meses, quando poderão ser incineradas.  

 

 

 

 



DA POSSE DOS ELEITOS 

 

Art. 43 – Os eleitos tomarão posse como representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD/NL juntamente com os representantes do Poder 

Público, em até 30 (trinta) dias após a publicação do resultado da eleição.  

 

Parágrafo único: A posse dos Conselheiros do COMAD/NL será em dia, horário e local a ser 

definido pelo COMAD/NL.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 44 – Caso não sejam eleitos os 10 (dez) membros de organizações, instituições ou  

entidades titulares e seus respectivas suplentes, conforme previsto neste Regimento, no Art. 2, 

alíneas de a) a h), a situação será tratada em Assembléia Geral do COMAD/NL.  

 

Parágrafo Único – No caso de ocorrer a situação prevista no caput deste Artigo, o COMAD será 

empossado, conforme previsto no Artigo 43 deste Regimento Eleitoral, e iniciará normalmente 

suas atividades.   

  

Art. 45 – Caso depois de eleito haja desistência de entidade ou associação de bairro Titular, a 

vaga será preenchida pela respectiva suplente. Se a desistência for tanto do Titular quanto do 

Suplente, a vacância será tratada em Assembléia Geral do COMAD/NL. 

 

Art. 46 – Caso depois de eleito haja desistência de trabalhador, empresário, estudante, professor 

ou adicto Titular, a vaga será preenchida pelo respectivo suplente. Se a desistência for tanto do 

Titular quanto do Suplente, a vacância será tratada em Assembléia Geral do COMAD/NL. 

 

Art. 47 – As despesas necessárias para a realização do processo eleitoral previstas neste 

Regimento decorrerão das dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal em vigor. 

 

Art. 48 – Os casos omissos no presente Regimento serão decididos pela Comissão Eleitoral e 

demais membros do COMAD. 



Art. 49 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias.  

 

Nova Lima, 06 de janeiro de 2015. 

 

Denise Aparecida Tavares de Faria Morais 

Presidente do COMAD/NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 
 
 
 

Eu, ___________________________________________, portador da cédula de identidade nº 

_______________________, órgão expedidor ________________ e número de CPF 

____________________________ venho, por meio desta, solicitar minha inscrição na condição 

de Representante Votante da Entidade 

________________________________________________, 

CNPJ____________________________ à vaga no Conselho Municipal de Políticas sobre 

Drogas de Nova Lima, biênio 2015-2017. 

 

Declaro estar ciente das normas estabelecidas pelo Regimento Eleitoral do COMAD/NL - 

Resolução 001/14 e pelo Edital 01/2014. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Representante da Entidade Candidata 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Entidade 

 

Nova Lima, _______ de março de 2015. 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE RECURSO 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Nº de Inscrição:__________________________________________________________ 

 

Assinale o tipo de recurso desejado: 

(    ) Contra Indeferimento do Registro de Candidaturas das Entidades 

(    ) Contra Impugnação dos Votos.  

 

Argumentação:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________             ______________________________ 

Assinatura do Requerente                               Assinatura do Responsável pelo Protocolo 

Data: ___/___/___ Hora: ______                            Data: ____/____/____ Hora: _____ 

 



 
 
 
ANEXO III 
 

CRONOGRAMA ELEITORAL COMAD NOVA LIMA 
 

 
 

DATA AÇÃO 

1 06 de janeiro de 2015 Publicação do Regimento Eleitoral. 
   

2 
06 de janeiro de 2015 Publicação do Edital de Eleição. 

3 26 de março a 14 de abril de 2015 Inscrições para o Fórum 
4 De 05 de janeiro de 2015  

a 24 de maço de 2015 
Mobilização das entidades da Sociedade 

Civil. 
5 02 a 25 de março de 2015 

(12 dias úteis antes da eleição) 
Prazo para o Registro das candidaturas 

de entidades da Sociedade Civil. 
    
6 27 de março de 2015 

(10 dias antes da eleição) 

Divulgação da lista de candidatos aptos a 
participarem do processo eleitoral do 

COMAD/NL. 
7 30 de março a 01 de abril 2015 

(2 dias úteis após divulgação da lista de 
candidatos aptos a participar da eleição) 

Pedido de revisão de registro de 
candidatura das entidades que não 
tiveram suas candidaturas aceitas. 

8 06 de abril de 2015 Resultado do Pedido de Revisão 
9 15 de abril de 2015 

(99) dias corridos após publicação do 
Regimento Interno e Edital de Eleição 

Eleição das entidades da Sociedade Civil 
COMAD/NL através do Fórum 

Intersetorial de Políticas Públicas sobre 
Drogas de Nova Lima. 

 
10 16/04/2015 

Divulgação do resultado da eleição no 
site Oficial da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima. 
 

11 
 

Até 20/04/2015 
(2 dias úteis após a publicação do resultado) 

 
Prazo para impugnação ao resultado do 

processo eleitoral 
12 Dia 23/04/2001 

Resultado de impugnação Publicação do resultado de impugnação 

 
  
13 

 

Dia 24 de abril de 2015 
(6 dias úteis após a eleição). 

Divulgação do resultado final da eleição 
das entidades da Sociedade Civil do 
COMAD/NL no site da Prefeitura 

Municipal de Nova Lima. 
 

14 Até 24 de maio de 2015 
(30 dias corridos após a divulgação do 

resultado final da eleição). 
Posse do COMAD/NL 

 
 



 
 

ANEXO IV 
 

INDICAÇÃO DE CONSELHEIRAS (OS) 
 
 

Venho através deste indicar  as (os) conselheiras (os) titular e suplente que irão integrar o 

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, representando a entidade  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

As (os) representantes indicadas (os) deverão apresentar afinidade com a política sobre drogas, 

bem como disponibilidade de tempo e disposição para contribuir de forma participativa e 

comprometida na construção, implementação, acompanhamento e avaliação da Política Pública 

sobre drogas no município de Nova Lima. 

 

Conselheira (o) Titular: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone:________________E-mail:________________________________________ 

 

 

Conselheira (o) Suplente: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Telefone:________________E-mail:________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Entidade 

 

Nova Lima, _______ de março de 2015. 

 
 


