
EDITAL  DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SURUBIM (CMJ) 

 
 

 
Art. 1°. Em cumprimento ao disposto na Lei nº 340/2013, que instituiu o Conselho Municipal 
da Juventude de Surubim – CMJ, fica convocada a Assembleia de Eleição dos representantes 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal da Juventude – CMJ, para o biênio 2016/2018. 
 

 
DO CMJ 

 

Art. 2º. O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE (CMJ) é um órgão colegiado, de caráter 
permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador, de representação da população jovem, 
vinculado administrativamente à Secretaria Municipal da Juventude – SMJ. 
 
Art. 3º. Compete ao conselho Municipal da Juventude: 
 
I – encaminhar aos Poderes constituídos propostas de ações de defesa e promoção dos 
direitos dos jovens; 
II – acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações governamentais e não governamentais, 
financiadas com recursos públicos, que causem impacto na juventude Surubinense; 
III – participar da elaboração e definição das políticas públicas municipais da juventude; 
IV – apreciar e aprovar programas anuais de políticas públicas de juventude da Prefeitura 
Municipal; 
V – encaminhar sugestões para a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o Orçamento por Programa, que deverão obedecer a critérios participativos, 
no que concerne à alocação de recursos destinados à juventude do Município de Surubim; 
VI – fiscalizar e avaliar os governos na gestão de recursos destinados à juventude do Município 
de Surubim; 
VII – acompanhar as ações desenvolvidas pela Secretaria da Juventude e pelas Assessorias de 
Juventude das Secretarias Temáticas e Secretarias Regionais; 
VIII – incentivar e apoiar a realização de eventos, seminários, pesquisas e campanhas 
direcionadas aos jovens; 
IX – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos jovens; 
X – propor a criação de canais de participação dos jovens junto aos órgãos municipais; 
XI – fomentar o associativismo juvenil, além de estimular sua participação nos organismos 
públicos e movimentos sociais; 
XII – criar o cadastro das entidades que desenvolvam programas, projetos e pesquisas na área 
da juventude; 
XIII – realizar juntamente com o Poder Executivo Conferência Municipal da Juventude, cuja 
pauta principal será o Plano Municipal da Juventude; 
XIV – estudar, analisar, discutir, propor e aprovar planos, programas e projetos relativos à 
juventude no âmbito do Município; 
XV – desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o 
planejamento das ações públicas para este segmento no Município; 
XVI – estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de convênios e contratos com 
outros organismos públicos e privados, visando à elaboração de programas e projetos voltados 
para a juventude; 
XVII – promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para a 
discussão de temas relativos à juventude e que contribuam para o conhecimento da realidade 
do jovem na sociedade. 



DA COMPOSIÇÃO DO CEPPJ 
 

Art. 4º. O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE é integrado por representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, com reconhecida atuação na defesa e promoção dos direitos da 
juventude. O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE é constituído de 20 (vinte) membros 
titulares, e respectivos suplentes, observada a seguinte composição: dez (10) representantes 
do Poder Público e dez (10) representantes da sociedade civil dos segmentos da juventude. 
 
Art. 5º. As vagas da sociedade civil serão compostas por Movimentos, Associações, 
Organizações da Juventude, dispostas a contemplar a diversidade juvenil, preferencialmente, 
da seguinte maneira: 
 

a) 01 representante estudantil secundarista; 
b) 01 representante estudantil universitário; 
c) 01 representante de entidades de cunho social; 
d) 01 representante das organizações juvenis religiosas; 
e) 01 representante das entidades culturais; 
f) 01 representante das entidades esportivas; 
g) 01 representante de comunidades rurais;  
h) 01 representante com deficiência ou mobilidade reduzida; 
i) 01 representante de movimentos LGBT; 
j) 01 representante de movimentos feministas; 

 
I – Cada Representante deverá ter um suplente. No caso dos representantes da Sociedade 
Civil, é preferível que a suplência seja ocupada por entidade diferente à vaga titular. 
II - Para efeitos do disposto no At. 5º, entende por Movimentos, Associações, Organizações da 
Juventude todo e qualquer grupo de jovens que se organize em torno de temáticas políticas, 
sociais, culturais, religiosas e esportivas, voltadas para a melhoria de qualidade de vida dos 
jovens.  
 

 

DAS INSCRIÇÕES E CANDIDATURAS 
 

Art. 6°. O período de inscrição de candidaturas será de 11 a 18 de outubro de 2016, na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, localizado à Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro 
Cultural Dr. José Nivaldo, próximo ao Fórum. 
 

Art. 7°. Poderão candidatar-se a representante da Sociedade Civil no CMJ, para o biênio 
2016/2018, os seguintes segmentos: Movimentos, Associações e/ou Organizações da 
Juventude que se organize em torno de temáticas políticas, sociais, culturais, religiosas, 
esportivas, entre outras voltadas para a melhoria de qualidade de vida dos jovens, que tenham 
atuação no município de Surubim. 
 
Art. 8º. As candidaturas da sociedade civil deverão preencher Formulário padrão de Inscrição 
disponível na Secretaria Municipal da Juventude.  
 
Art. 9º. Para as organizações da sociedade civil que for se habilitar para a referida eleição 
representando um dos seguimentos descritos no Art. 4º, alínia “a até j” deverá comprovar na 
inscrição: 
 
I. Constituição da organização por pelo menos 01 (um) ano;  



II. Comprovar atuação na mobilização, organização, promoção, defesa, ou na garantia dos 
direitos na temática de juventude 
III. Ter sede na cidade de Surubim, 
IV. Preencher o formulário de inscrição (Anexo 2).  
 
Parágrafo único. Para efeitos comprobatório dos itens I, II e III no Art. 9º, as organizações 
inscritas deverão apresentar documentos que atestem as exigências, como cópia do estatuto 
social, ata de fundação, declarações, etc. 
 
Art. 10. Cada entidade/organização só poderá se inscrever para um tipo de segmento e 
cadeira / vaga, nos termos dos artigos supracitados, sendo vedada alteração após a divulgação 
da lista final das candidaturas habilitadas. 
 
Art. 11. Para participar da Assembleia de Eleição e para assumir eventual cadeira no CMJ, 
serão admitidas, conforme a Lei 340/2013, indicações de jovens entre 15 e 29 anos. 
 
Parágrafo único. Indicações de jovens entre 15 e 17 anos deverão ser acompanhadas de 
documento autenticado com autorização e declaração dos pais ou responsável. 
 
 

DO PROCESSO DE ANÁLISE 
 

Art. 12. Após o término do prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral analisará a documentação 
dos candidatos inscritos, de acordo com as regras deste edital, e publicará uma lista prévia das 
candidaturas habilitadas, que atenderam as exigências editalícias. 
 
Art. 13. Será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para recurso das candidaturas não 
habilitadas. 
 
Art. 14. Findo o prazo recursal, previsto no artigo anterior, a Comissão Eleitoral analisará os 
recursos e publicará a lista final das candidaturas habilitadas a participarem da Assembleia de 
Eleição. 
 
Art. 15. É facultada à Comissão Eleitoral, antes da habilitação final, propor a reclassificação de 
candidatura em outro segmento ou cadeira/vaga, diferente da proposta de inscrição, desde 
que a organização inscrita concorde com a reclassificação. 
 
 

DA ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO 
 

Art. 16. No dia 28 de outubro de 2016, às 19h em primeira chamada com a presença de 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos representantes habilitados; ou às 19h30min com 
qualquer quórum, será iniciada a Assembleia de Eleição, no auditório da Casa das Juventudes 

localizado à Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro Cultural Dr. José Nivaldo, próximo ao 
Fórum.  
 
Art. 17. A Comissão Eleitoral fará a designação do presidente e do secretário da Assembleia, 
que farão a apresentação da proposta da pauta e de organização dos trabalhos. 
 
Art. 18. Será permitida a presença de apenas 01 (um) representante de cada 
entidade/organização habilitada para a referida Assembleia. 
 



Art. 19. Os representantes das entidades/organizações habilitadas votarão, de forma aberta, 
em representantes do seu respectivo segmento, conforme inscrição. 
 
Parágrafo Primeiro. Cada representante terá direito a 3 (três) votos, sendo obrigatório votar 
em entidades/organizações diferentes, garantido o direito a abstenção. 
 
Parágrafo Segundo. Fica estabelecido como critério de desempate, o tempo de atuação na 
área e na temática da Juventude, conforme comprovado nos documentos apresentados no ato 
de inscrição. 
 
Parágrafo Terceiro. Caso alguma cadeira/vaga não seja preenchida, as entidades/organizações 
que não foram eleitas naquele respectivo segmento poderão concorrer a essa cadeira/vaga, 
realizando a votação entre si. 
 
Parágrafo Quarto. Não havendo inscrições suficientes para composição das dez (10) cadeiras 
representantes da Sociedade Civil no CMJ, será indicado igual número de representantes do 
Poder Público. As vagas vacantes deverão ser deliberadas pelo pleno na nova gestão do CMJ, 
após posse e eleição de sua mesa diretora. 
 
Art. 20. Após apurado e divulgado o resultado, será feita a lavratura da ata que será 
encaminhada ao Presidente do CMJ que proclamará as entidades/organizações eleitas e 
encaminhará ao Prefeito para nomeação em ato próprio. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21. A cadeira/vaga no CMJ não tem caráter pessoal, será do segmento eleito. 
 
Art. 22. Durante o processo de análise dos documentos, a Comissão Eleitoral poderá solicitar 
outras informações e/ou documentos, caso necessário. 
 
Art. 23. Não será aceita inscrição de seções ou sucursais de Entidade ou organização 
Internacional, mesmo que com sede no país. 
 
Art. 24. A definição dos procedimentos para a realização da Assembleia, assim como todo 
processo de escolha das entidades e/ou organizações para compor o CMJ, poderá ser 
fiscalizado pelo Ministério Público Municipal. 
 
Art. 25. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal da 

Juventude de Surubim, localizado à Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro Cultural Dr. 
José Nivaldo, próximo ao Fórum, ou pelos fones: (81) 3634-1156 / (81) 9 9583-0633 
 
Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
 
 
 

Gilberto Ramos Vieira 
Presidente da Comissão Eleitoral 

Conselho Municipal da Juventude de Surubim  



ANEXO 1 
 

CRONOGRAMA 
 
 
 

DESCRIÇÃO DATA LOCAL 

Publicação do edital 10/10/2016 www.surubim.pe.gov.br  

Período de Inscrição 11 a 18 de 

Outubro de 

2016 

Secretaria Municipal da Juventude. Rua 

Cônego Benigno Lira, s/n, Centro Cultural Dr. 

José Nivaldo, próximo ao Fórum. 

Divulgação das 

Inscrições deferidas 

19 de Outubro 

de 2013 

www.surubim.pe.gov.br 

Prazo para recursos 20 a 21 de 

Outubro de 

2016 

Secretaria Municipal da Juventude. Rua 

Cônego Benigno Lira, s/n, Centro Cultural Dr. 

José Nivaldo, próximo ao Fórum. 

Homologação do 

Resultado Final das 

Inscrições 

24 de Outubro 

de 2016 

www.surubim.pe.gov.br 

Assembleia Eleitoral 28 de Outubro 

de 2016 

Secretaria Municipal da Juventude. Rua 
Cônego Benigno Lira, s/n, Centro Cultural Dr. 

José Nivaldo, próximo ao Fórum. 

 
 
 
 

http://www.surubim.pe.gov.br/
http://www.surubim.pe.gov.br/
http://www.surubim.pe.gov.br/


ANEXO 2 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL NO CMJ 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________ 
NOME FANTASIA: ____________________________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________________ 
CNPJ: ____________________________  FONE: __________________________________ 
SITE: __________________________________ EMAIL: ____________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATURA (Assinalar apenas uma opção) 
(      ) representante estudantil secundarista;  
(      ) representante estudantil universitário; 
(      ) representante de entidades de cunho social; 
(      ) representante das organizações juvenis religiosas; 
(      ) representante das entidades culturais; 
(      ) representante das entidades esportivas; 
(      ) representante de comunidades rurais;  
(      ) representante com deficiência ou mobilidade reduzida; 
(      ) representante de movimentos LGBT; 
(      ) representante de movimentos feministas, 
(      ) outro. Especificar ________________________ 
 

DADOS DO REPRESENTANTE (que participará da Assembleia de eleição) 
 

Nome :______________________________________________________________ 
RG:__________________            CPF:_____________________________________ 
Data De Nascimento:___________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
Bairro:_________________   Cidade/UF:_______________ CEP:________________ 
Tel/Fax:______________________________________________________________ 
E-Mail:_______________________________________________________________ 
Escolaridade:_________________________________________________________ 
Formação Profissional:__________________________________________________ 
Cargo/Função na Organização:___________________________________________ 
 

ATENÇÃO: em Anexo a este Formulário, apresentar todos os documentos comprobatórios 
exigidos pelo Edital das Eleições. 
 
 

Local: ____________________ 
 

Data: _________de ___________________ de 2016. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Entidade/Organização 


