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RESOLUÇÃO N°005/2017, DE 10/03/2017 
DISPÕE SOBRE ELEIÇÃO E 

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. 

O Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, de 

Castanhal no uso de suas atribuições legais, que 

lhe confere o art. 88, inciso II da Lei Federal nº. 

8.069/90, e tendo em vista os dispostos da Lei 

municipal nº. 003/92, 

CONSIDERANDO: A deliberação e 

aprovação do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente em Plenária 

Ordinária realizada no dia 10 de Março de 2017.  

RESOLVE: 

Art. 1º - Realizar a eleição e posse da nova 

diretoria do conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente para o biênio 

2017/2019.  

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, 

aos dez dias do mês de Março do ano de 2017. 

MAURICIO JOSÉ SANTANA DE QUEIROZ  
Presidente do CMDCA/Castanhal 

EDITAL Nº 001/2017 DE 10 DE 
MARÇO DE 2017 

ELEIÇÃO DO CMDCA-CASTANHAL 
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 003, de 19 

de fevereiro de 1992, e em conformidade com a 
resolução nº 001/2017 do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, convoco as 
entidades não governamentais de âmbito municipal 
de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, para a Assembleia de definição dos 
procedimentos relativos à eleição de suas entidades 
titulares e suplentes junto ao CMDCA, relativo ao 
período de maio de 2017 à maio 2019, nos termos 
dos critérios estabelecidos nos seguintes itens: 

1. Encontra-se aberto o processo de eleição para 

eleger entidades não governamentais titulares e 

suplentes visando ao preenchimento das vagas 

relacionadas à representação da sociedade civil, 

junto ao CMDCA, observando-se o numero de vagas 

que compreende um total de 12 (doze), sendo as 06 

(seis) entidades mais votadas como titulares e as 06 

(seis) seguintes ocuparão as vagas como suplentes, 

por ordem decrescente de votação. 

1.1. Ocorrendo empate, o critério de desempate 

será a antiguidade da entidade. 

1.2. Nos casos de vacância da entidade titular, o 

critério de substituição será a classificação da 

entidade suplente na relação, o que acarretará na 

sua convocação imediata pela secretaria executiva 

do CMDCA, resguardando-se a garantia de 

preenchimento da vaga no biênio referido. 

2. As entidades interessadas em concorrer ao 

pleito deverão proceder à inscrição para participar do 

processo de eleição, observados os critérios e 

período de inscrição estabelecido neste edital. Serão 

ainda considerados para fins de avaliação, critérios 

relacionados às questões que assegurem à 

participação e atuação, observados a diversidade e 

garantia de representação de entidades que atuam 

com ênfase nos mais diversos temas/politicas, a 

saber: educação, assistência, saúde, esporte, lazer, 

cultura e outros afetos a área da infância e 

adolescência. 

3. Para formalização do processo de eleição, no 

ato da inscrição deverão ser 

apresentados/protocolados no CMDCA, sito Casa 

dos Conselhos, Rua Antônio Porpino da Silva, 211 – 

Saudade, fone: 3711-1838; os documentos abaixo 

relacionados: 

a) Cópia do Estatuto da entidade, registrado em 

cartório; 

b) Cópia da Ata de eleição e posse da atual 

diretoria registrada em cartório; 

c) Relatório de atividades dos anos de 2015 e 

2016; 

d) Indicação de 02 (dois) representantes da 

entidade que participarão da Assembleia de eleição; 

e) CNPJ atualizado. 

3.1. Os documentos a serem entregues 

impreterivelmente até 28 de abril de 2017 devem ser 

protocolados pessoalmente no CMDCA, no horário 

das 8h às 12h, Casa dos Conselhos, no endereço 

acima citado. 

4. Não serão recebidos documentos por meio 

eletrônico ou fax. 

5. Não será permitido que uma mesma pessoa 

represente mais de uma entidade durante a 

Assembleia de eleição. 

6. A Assembleia para eleição dos representantes 

das entidades não governamentais, junto a CMDCA 

será realizada no dia 05 de maio de 2017, no horário 

das 8h às 12h no auditório da Secretaria Municipal 

de Assistência Social-SEMAS. A eleição se 

encerrará a qualquer momento antes do horário 

estipulado, se todas as entidades inscritas e aptas a 

votarem tiverem exercido seu direito de voto. 

7. Será lavrada Ata da Assembleia de eleição e 

encaminhada ao Presidente do CMDCA no prazo de 

05 (cinco) dias. 

8. A posse dos conselhos titulares e suplentes 

ocorrerá no dia 12 de maio de 2017, com início às 9h 

sala no auditório da Secretaria Municipal de 

Assistência Social-SEMAS, sendo o ato conduzido 

pelo Presidente do CMDCA. 

9. Os casos omissos serão deliberados pela 

Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 03 (três) 

dias uteis, bem como, as informações adicionais 

poderão ser obtidas diretamente na Casa dos 

Conselhos. Observar-se-á ainda, o devido processo 

legal para os casos que devam ser levados à 

apreciação de todos os conselheiros, os processos 

apreciados e que tenham consenso da comissão. 

MAURICIO JOSÉ SANTANA DE QUEIROZ  
Presidente do CMDCA/Castanhal 

 
PORTARIA Nº 702/17, DE 10/03/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar o Contrato Temporário do 
Senhor ESMAEL CARLOS  GUSMÃO ALVES, função 
Técnico Nível Médio, lotação Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 31 de janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de março 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


