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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA/COMSEG TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS, O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
ELEIÇÃO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, TITULARES E SUPLENTES, 
PARA COMPOR O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA/COMSEG GESTÃO 2021-2023 QUE SERÁ REALIZADA NO ESPAÇO 
FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO  DE TRÂNSITO E 
ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA/SEMTRANSP, SITUADA NA RUA 
AGOSTINHO DO LIVRAMENTO, S/N-VILA-NOVA/VIGIA-PA. 
 

Art.1º- A Comissão Eleitoral é formada pelos seguintes membros: Presidente: 
Ana Sandra Miranda dos Santos (SEMPLAN); Secretária: Paula Regina Borges 
Ferreira (SEMTRANSP); Auxiliar: Jucinei Antonio Gomes Nunes 
(SEMTRANSP); 
Art.2º- A Assembleia Geral para eleição de representação da sociedade civil 
para a Gestão 2021-2023 do COMSEG, dar-se-á conforme prevê o 
Regulamento aprovado pela Comissão Eleitoral, visto que o Regimento Interno 
do Conselho não foi encontrado, no dia 26 de fevereiro de 2021, no horário 
das 9h às 12h, tendo como local o Espaço Físico da Secretaria Municipal de 
Cooperação de Trânsito e Assuntos de Segurança Pública/SEMTRANSP, 
localizada na Rua Agostinho do Livramento, S/N-Vila Nova/Vigia-PA ; 
Art.3º- Poderão habilitar-se ao processo eleitoral na condição de eleitores (as) 
e/ou candidatos (as), as entidades e seus respectivos associados 
CONSTITUIDAS JURIDICAMENTE NO MUNICÍPIO DE VIGIA;. 
Parágrafo Único: As entidades para se habilitarem na condição de eleitoras, 
deverão se cadastrar junto à Comissão Eleitoral 1 hora antes do inicio da 
Eleição no Espaço Físico da Secretaria Municipal de Cooperação de Trânsito e 
Assuntos de Segurança Pública/SEMTRANSP, localizada na Rua Agostinho do 
Livramento, S/N-Vila Nova-Vigia-PA ; 
Art. 4º. No ato da Habilitação os (as) candidatos (as) deverão apresentar 
cópias dos seguintes documentos: 

a) Ata atualizada e Estatuto da Instituição; 
b) Requerimento de inscrição conforme modelo expedido pela Comissão 

Eleitoral; 
c) Ofício assinado pela diretoria da Entidade com indicação dos 

representantes que irão concorrer a Eleição do COMSEG; 
Art.5º- A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições:  
a) Analisar a documentação dos concorrentes ao pleito; 
b) Deliberar sobre os casos omissos e julgar os recursos apresentados; 
c) Coordenar o processo eleitoral e a Assembleia Eleitoral. 
Art.6º- As entidades que apresentarem a documentação conforme o Art. 4º 
deste Regulamento serão habilitadas à concorrerem ao processo eleitoral do 
COMSEG; 
Art.7º-Este Edital será amplamente divulgado no Portal da Prefeitura com 
antecedência mínima de 05 dias úteis ao Processo Eleitoral do COMSEG; 
Art.8º- Cada entidade, elegerão em votação secreta, por meio de cédulas: 
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04 (quatro) representantes, sendo titulares as 04 (quatro) Entidades mais 
votadas e suplentes ; 
Art.9º- Somente os delegados habilitados (as) ao pleito e os credenciados terão 
direito a voto, sendo vetado o voto por procuração; 
Art.10º- A Assembleia Geral dar-se-á da seguinte forma: 

 8h:  –Cadastramento, análise documental e habilitação; 

 09:00 –Apresentação das entidades habilitadas pela Comissão Eleitoral 
e inicio da votação. 

 12:00 –Término da votação e apuração do resultado; 
Art.11º. Em caso de empate entre as entidades serão levados em conta os 
seguintes critérios: 

a) Antiguidade do Registro em Cartório; 
b) Sorteio; 

Parágrafo Único: A entidade eleita, tanto titular quanto suplente terá um prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para indicar através de uma ata seu representante no 
COMSEG/VIGIA; 
Art.12º- A Publicação dos resultados da eleição dos representantes da 
sociedade civil para composição do COMSEG, serão divulgados no site da 
prefeitura de Vigia, no mural da Prefeitura, do Fórum, do Cartório Eleitoral, da 
Câmara Municipal e na Secretaria Municipal de Cooperação de Trânsito e 
Assuntos de Segurança Pública/SEMTRANSP; 
Art.13º- A data e local da nomeação e posse dos conselheiros eleitos, titulares 
e suplentes, e eleição da Mesa Diretora do COMSEG para a Gestão 2021-2023 
será definida pela Comissão Eleitoral e encaminhada oficialmente a todas as 
Entidades que farão parte do COMSEG gestão 2021-2023; 
Art.14º- A Comissão Eleitoral do COMSEG será automaticamente extinta após 
a posse e nomeação de todos os membros do novo colegiado. 
Art.15º- A função de membro de Conselho é considerada de interesse público 
relevante e não remunerado. 
Art.16º- Os conselheiros que representam as entidades escolhidas pelo 
COMSEG terão as seguintes responsabilidades: 

a) Participar de reuniões Ordinárias mensalmente, segundo o calendário 
fixado pela plenária no início de cada exercício; 

b) Participar de reuniões extraordinárias conforme convocação da Mesa 
Diretora; 

c) Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor. 
Art.17º- Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela 
Comissão Eleitoral; 
Art.18º- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário. 
 

Vigia, 19 de fevereiro de 2021 
 

--------------------------------------------- 
Ana Sandra Miranda dos Santos 
Presidente da Comissão Eleitoral 

  


