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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES COMAM 

 
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Nº4617 de 12/09/1994, publicada no Boletim do Município Nº 1066 de 23/09/1994, 
CONVOCA as ENTIDADES AMBIENTALISTAS a participarem do processo de renovação da Câmara Social do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, desta cidade. 
 
Cap. I – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
Art. 1º - O procedimento de habilitação, inscrição e seleção será regido por este Edital e executado pela Comissão 
Organizadora das Eleições do COMAM e seguirá o calendário que consta no ANEXO I. 

Art. 2º - A Comissão Organizadora das Eleições do COMAM será indicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Art. 3º - Havendo indisponibilidade ou quaisquer ocorrências que impossibilitem a realização do referido evento ou do 
local divulgado, será dada ampla e prévia divulgação. 
Art. 4º - Das 37 vagas titulares da Câmara Social do Comam, de composição e distribuição definidas pelo Art. 5.

0
 da Lei 

4617/94, serão distribuídas mediante processo eleitoral regulamentado pelo presente Edital:  
I. 03 (TRÊS) VAGAS TITULARES, com igual número de suplentes, para ENTIDADES AMBIENTALISTAS. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As demais vagas serão preenchidas por indicação das Entidades constantes da Lei Municipal nº 
4617/94, que serão provocadas mediante ofício enviado pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM. 
 
Cap. II – DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 
Art. 6º - Para participar das eleições para a ocupação dos cargos de Conselheiros disponíveis para  
ENTIDADES AMBIENTALISTAS, habilitando-se a votar e a ser votada, a entidade interessada deverá no ato da 

inscrição, entregar os seguintes documentos em envelope identificado e a ser lacrado no posto de inscrição relacionado 
no artigo 11: 

 formulário de inscrição (ANEXO II) devidamente preenchido, assinado pelo representante da entidade, 

indicando seu preposto e solicitando o seu credenciamento, 

 declaração (ANEXO III) 

 Acervo técnico que comprove que a Entidade realizou atividades ambientais nos últimos 2 (dois) anos; 

 Documento comprobatório de que a Entidade tem sede no município de São José dos Campos; 

 cópia autenticada da ata da última eleição e posse da Diretoria quando for o caso; 

 cópia autenticada da ata de fundação e estatuto devidamente registrados em Cartório; 

§1º - A habilitação está condicionada ao recebimento e avaliação, pela Comissão organizadora das Eleições do 
COMAM, de todos os documentos mencionados neste artigo. 
 
Cap. III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 
Art. 7º - Antes de efetuar a inscrição, o candidato/eleitor deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos. 
Art. 8º - É vedada a inscrição condicional, fora do prazo, ou via fax ou correio eletrônico. 
Art. 9º - As cópias dos documentos deverão estar autenticadas. 
Art. 10 – As entidades serão as únicas responsáveis pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, 
bem como pelo seu conteúdo. 
Art. 11 - A documentação citada no Art. 6

0.
 poderá ser entregue à partir do dia 10 de junho de 2013 até o dia 21 de 

junho de 2013, das 8 horas às 17 horas (exceto sábado, domingo e feriado), na Secretaria de Meio Ambiente (Casa do 
Café), localizada na Av. Olivo Gomes, nº 100 (Parque da Cidade), CEP: 12.211-420, ou enviada via SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SEMEA, aos cuidados 
da Secretaria Executiva do Comam / Comissão Organizadora das Eleições do COMAM.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Somente serão considerados inscritos os candidatos cuja documentação seja recebida dentro do 
prazo previsto no Edital, não se responsabilizando a SEMEA por eventuais atrasos ou extravio da documentação.  
Art. 12 – A Comissão Organizadora das Eleições do COMAM publicará na página eletrônica da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, no prazo do Anexo I, a lista das entidades consideradas habilitadas a compor o colégio eleitoral que 
se reunirá em plenária específica. 
Art. 13 – Do ato de inabilitação das inscrições, caberá recurso à Comissão Organizadora das Eleições do COMAM, 

no prazo do Anexo I, mediante preenchimento de formulário e entrega à Comissão, em envelope lacrado.  
 
Cap. IV – DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES  
Art. 14 – A eleição das ENTIDADES AMBIENTALISTAS, pelas entidades previamente habilitadas, dar-se-á em plenária 

específica que ocorrerá no Auditório da casa do Café, sito à Avenida Olivo Gomes, nº 100 (Parque da Cidade) nesta, 
conforme cronograma que segue: 
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de 08h às 11h, sendo: 
08h às 08h30 – Assinatura da lista de Presença; 
08h30 às 09h30 – Apresentação dos candidatos; 
09h30 às 10h30 – Votação, e; 
10h30 às 11h – Apuração dos votos e proclamação do resultado. 

Art. 15 – A Plenária tem por finalidade garantir a legitimidade, formalidade e eleição dos candidatos a conselheiros 
titulares e suplentes para compor a Câmara Social do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
Art. 16 – As entidades previamente inscritas e habilitadas deverão se apresentar impreterivelmente no horário previsto 
(08h as 08h30) para registro de seu representante legal, e assinatura na lista de presença. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O representante legal deverá apresentar-se munido de ATA de posse que comprove ser 
membro da diretoria, ou CTPS devidamente registrada se empregado da entidade, com procuração lhe dando poderes, 
firmada pelo representante legal da entidade, com firma reconhecida. 
Art. 17 – A plenária será conduzida por uma mesa diretora, constituída por um Presidente, um Secretário e um Mesário, 
previamente designados pela Comissão Organizadora das Eleições do COMAM. 

Art. 18 – Será de responsabilidade do Presidente da Mesa, a coordenação da Plenária, bem como, a conferência de 
presença dos representantes formalmente designados pelas entidades habilitadas, conforme lista entregue pela 
Comissão Organizadora das Eleições do COMAM. 
Art. 19 – Será de responsabilidade do Secretário da mesa, a confecção da ata da reunião plenária.  
 

Cap. V – DO COLÉGIO ELEITORAL 
Art. 20 – A Comissão Organizadora das Eleições do COMAM, elaborará listagem das entidades habilitadas, em tempo 
hábil antes do processo eleitoral. 
Art. 21 – O Colégio Eleitoral será formado por todas as entidades previamente habilitadas, que estejam devidamente 
representadas na plenária, conforme a sistemática prevista nos itens anteriores do presente Edital. 
 

Cap. VI – DAS REGRAS, DATAS, LOCAL E HORÁRIO DE VOTAÇÃO 
Art. 22 - Os representantes das entidades habilitadas deverão comparecer ao local designado para a realização da 
eleição, na data e no horário fixado para seu início (Cap. IV). 
Art. 23 - A indicação dos 03 (TRÊS) TITULARES, e igual número de suplentes, poderá, caso a plenária assim decida, 
ser conduzida por consenso, garantido o adequado processo de articulação e de defesa de candidaturas.  
Art. 24 – Caso a plenária opte por votação, a mesma será secreta e conduzida pela Comissão Organizadora das 
Eleições do COMAM, que disponibilizará cédulas de votação devidamente rubricadas por pelo menos 3 (três) de seus 
membros. 
Art. 25 – A apuração dos votos será realizada pela Mesa Diretora, podendo os participantes acompanhar a apuração de 
sua representação em seus devidos lugares. 
Art. 26 – Serão declarados conselheiros - 03 (três) titulares, e igual número de suplentes - os representantes das 
entidades que obtiverem maior votação; ou, no caso de indicação consensual por parte da Plenária, a composição por 
ela definida;  
Art. 27 – A homologação do resultado geral desse processo será feita na Plenária do COMAM, por intermédio da 
Comissão Organizadora. 
Art. 28 – O resultado oficial será publicado na Imprensa Oficial. 
 
Cap. VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 29 – Os representantes eleitos deverão comprometer-se mediante assinatura de termo de compromisso, a: 

I. participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

ciente de que estas poderão ocorrer durante a semana, em horário comercial; 

II. participar das comissões para as quais forem indicados; 

III. participar sempre que possível de fóruns e movimentos organizados que tratem de questões ambientais;  

IV. bem como registrar ciência de que exercício das funções de membro do COMAM é gratuito, considerado 

serviço relevante prestado ao município. 

Art. 30 – A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para a eleição dos membros titulares e suplentes 
do COMAM contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem eventualmente publicados. 
Art. 31 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Edital no Boletim Oficial do Município e/ou no local de inscrição. 
Art. 32 – Os conselheiros titulares e suplentes do Poder Público e da Sociedade Civil tomarão posse no dia 16 de julho 
de 2013 (Anexo I). 
Art. 33 – Os casos omissos e/ou dúvidas acerca da interpretação dos dispositivos deste Edital serão apreciados e 
deliberados pela Comissão Organizadora das Eleições do COMAM. 
Art. 34 – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as resoluções anteriores. 
 
São José dos Campos, 29 de maio de 2013. 
 

ANDRÉA FRANCOMANO BEVILÁCQUA 
Secretária de Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 

CALENDÁRIO 

 

DATA ETAPA 

10/06/2013 à 21/06/2013  Inscrição dos Candidatos 

24/06/2013 à 27/06/2013 Análise dos documentos 

28/06/2013  Divulgação dos habilitados 

01/07/2013 à 03/07/2013 Prazo para recurso(s) 

04/07/2013 Julgamento do(s) recurso(s) 

05/07/2013 Divulgação do resultado(s) do(s) recurso(s) 

13/07/2013  Plenária Eleitoral 

13/07/2013 Nomeação dos Conselheiros 

16/07/2013 Posse dos Conselheiros e Reunião da Câmara Social  
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ANEXO II 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Nome da Instituição:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Atuação: (  ) Municipal  (  ) Regional  (  ) Estadual  (  ) Nacional 
 
Tempo de Atuação:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Inscrição no CNPJ Nº:__________________________________________________________ 
 
Endereço Completo:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Categoria de atuação/Atividade principal:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Descrição resumida das atividades desenvolvidas:____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Nome do Responsável legal da Instituição e R.G.:_____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Indicação Nominal do Eleitor e/ou Candidato: e R.G.:__________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do Responsável Legal:_________________________________________________ 
 
 
Assinatura do Eleitor e/ou Candidato:______________________________________________ 
 
 
São José dos Campos,___ de __________ de 2013. 
 
 
Recebido por (Comissão Organizadora): 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
Declaro ter ciência das normas, procedimentos e critérios definidos no Edital visando ao procedimento de Eleição do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como da Legislação pertinente. 
 
 
Responsável legal:____________________________________________________________ 
 
RG:________________________________________________________________________ 
 
CPF:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
São José dos Campos, ___ de __________ de 2013. 
 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura 

 
 
 


