CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Lei N° 2.934 de 16 de maio de 2017

Rua Do Seminário, nº 947, Alegre – Rio Negrinho – SC
Fone: 47 3644 6049
conselhos@rionegrinho.sc.gov.br

EDITAL Nº. 01/2019 COMSEA
Dispõe sobre o Fórum de Eleição dos representantes da Sociedade Civil para Compor o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA de Rio Negrinho - SC,
BIÊNIO 2019/2021.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo § 2° do artigo 3° da Lei Municipal 2.934/2017, e considerando que o mandato dos
atuais Membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional se encerra no dia
04 de julho de 2019,
CONVIDA todas as entidades não governamentais com efetiva atuação no município de Rio
Negrinho – SC, especialmente, as que trabalham com alimentos, nutrição, educação e organização
popular, para participarem do Fórum de Eleição da Sociedade Civil, onde serão eleitos os
representantes da sociedade civil para compor o COMSEA – Biênio 2019/2021.
Art. 1º – A eleição dos representantes da sociedade civil que integrarão o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Rio Negrinho, SC, Biênio 2019/2021, se dará
através de Fórum de Eleição, que será realizado no dia 04 de junho de 2019, às 08:30 h no
Auditório do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho – SAMAE,
situado na Tv. Teodoro Junctum, 124 - Centro, Rio Negrinho.
Dos Eleitores
Art. 2º – São eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, os representantes de todas as
Entidades e Organizações da sociedade civil, do município de Rio Negrinho, SC, devidamente
inscritas até o dia 24/05/2019 às 17:00 horas, na Secretaria Executiva dos Conselhos, situada na Rua
Do Seminário, n° 947, Alegre, Rio Negrinho, SC.
Das Vagas
Art. 3º – Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - COMSEA, para o biênio 2019/2021 os representantes das Entidades não
governamentais, especialmente, as que trabalham com alimentos, nutrição, educação e organização
popular, do município de Rio Negrinho, sendo 10 (dez) vagas.
§1º – Para cada vaga, corresponderá um membro titular e um membro suplente.
§2º – Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem legalmente constituídas, e
estejam devidamente representadas no dia do Fórum de Eleição.
§ 3° - As entidades eleitas exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA.
Dos documentos para inscrição de entidades candidata a eleição ou apenas eleitoras
Art. 4º – A partir da data de publicação do presente Edital as entidades deverão comparecer até o dia
24 de maio de 2019, até 17:00 horas, na Secretaria Executiva dos Conselhos, situada na Rua Do
Seminário, n° 947, Bairro Alegre, Rio Negrinho, para efetuar sua Inscrição portando os seguintes
documentos:
I – Formulário de Inscrição (anexo único deste Edital) devidamente preenchido;
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II – Xerox de Documento de Identificação com foto dos representantes: titular e suplente;
III – Ata de posse da atual Diretoria;
Dos votantes
Art. 5º – Terão direito a votar e ser votado:
I – Um Representante de cada entidade habilitada, que esteja presente no Fórum de Eleição e
devidamente credenciado para a eleição;
Parágrafo Único: Cada membro poderá representar uma única entidade que terá direito a voto, e
poderá votar em até dez entidades.
Da realização do Fórum de Eleição
Art. 6º – O Fórum de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA será coordenado pela Comissão de
Normas e Política do COMSEA, instituída pela Resolução n° 03/2017 – COMSEA, com apoio da
Secretaria Executiva dos Conselhos, e será regulamentado por Editais da Comissão.
Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Executiva do COMSEA, dar ciência dos termos deste Edital de
Convocação do Fórum de Eleição ao Ministério Público e às Entidades Não Governamentais.
Art. 7° - Compete à Comissão de Normas e Política do COMSEA:
I – proceder à abertura do Fórum;
II – prestar os esclarecimentos necessários sobre as normas de votação e apuração;
III – coordenar e cronometrar as apresentações dos candidatos;
IV – comunicar e observar os horários de votação e apuração, tornando públicos os procedimentos;
V – dar início e finalizar o processo de escolha;
VI – abrir a urna na presença dos representantes habilitados, lacrando-a em seguida;
VII – proceder à conferência do protocolo de inscrição e do documento de identidade dos inscritos;
VIII – colher a assinatura dos votantes na lista de presença e rubricar os protocolos de inscrição no
verso;
IX – deliberar sobre as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante o processo;
X – manter a ordem e organizar as filas no recinto de votação, observando, ainda, a inexistência de
material de propaganda de candidatos no local da votação;
XI – proceder à abertura das urnas, para a contagem dos votos, na presença dos participantes;
XII – lavrar a ata do Fórum Específico – votação e apuração – onde deverá constar o número de
cédulas, o número de participantes e votantes, cédulas inutilizadas, cédulas não utilizadas durante a
votação e o registro de ocorrências diversas;
XIII – acondicionar as cédulas de votação utilizadas em volumes, devidamente lacradas e rubricadas
pela mesa, entregando-as à Secretária Executiva, assim como toda a documentação utilizada durante
o Fórum Específico;
XIV – encaminhar a ata dos trabalhos e outros documentos ao COMSEA.
Art. 8º – O Fórum de Eleição terá início com a apresentação sobre o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA. Em seguida as apresentações das entidades e logo
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após serão expostos os procedimentos de escolha dos representantes da sociedade civil que
comporão o COMSEA no biênio 2019/2021.
Art. 9° – Cada Entidade candidata terá 5 (cinco) minutos para apresentar sua Entidade e expor os
motivos pelos quais pretende fazer parte do COMSEA.
§1º – A ordem da apresentação das entidades se dará por ordem de Inscrição.
§2º – As entidades podem abrir mão deste tempo se assim lhes convier.
Da votação
Art. 10° As cédulas de votação deverão ser rubricadas, na parte da frente, por dois membros da
Comissão de Normas e Política do COMSEA.
Art. 11º Poderão votar no Fórum da Sociedade Civil todas as entidades habilitadas na qualidade de
candidato e/ou eleitor, ocasião em que deverão apresentar o protocolo de inscrição.
Art. 12º O voto do representante habilitado será pessoal e intransferível, sendo vetada a participação
por meio de procuração.
Art. 13º A votação será secreta e os votos serão depositados na urna lacrada pela Comissão de
Normas e Política do COMSEA.
Art. 14º Não serão admitidos recursos de votação ou apuração sem prévia impugnação, a qual não
suspende o processo de escolha em andamento.
Art. 15º Cada representante habilitado poderá votar em até dez organizações.
Art. 16º A listagem dos representantes candidatos serão afixadas nos locais de votação.
Da apuração
Art. 17º A apuração dos votos será realizada pela Comissão de Normas e Política do COMSEA,
podendo os participantes acompanhar a apuração em seus devidos lugares.
Art. 18º Serão nulas as cédulas que:
I – contiverem rasuras, expressões, frases ou anotações e não estiverem corretamente assinaladas;
II – não corresponderem ao modelo da cédula “Oficial”;
III – não estiverem rubricadas pela Comissão de Normas e Política do COMSEA.
Art. 19º - Havendo empate na votação, será considerado como critério de desempate o maior tempo
de fundação, apurado pela data de seu primeiro estatuto quando não houver outra forma de
comprovação.
Art. 20º - Serão considerados escolhidos:
I – como titular, as entidades que obtiverem o maior número de votos válidos.
II – como suplente, as entidades que obtiverem o maior número de votos válidos, imediatamente
inferior ao número de votos dos titulares.
Art. 21º - Ao término da apuração dos votos será lavrada a ata com os resultados finais, que deverá
ser assinada pela Comissão de Normas e Política do COMSEA e duas testemunhas.
Da Proclamação dos Eleitos
Art. 22° – O resultado final do Fórum de Eleição será divulgado no site da Prefeitura Municipal de
Rio Negrinho www.rionegrinho.sc.gov.br no link PREFEITURA - CONSELHOS – COMSEA e
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fixado em mural na sede da Secretaria dos Conselhos e na Prefeitura Municipal no prazo de até 02
(dois) dias.
Da Posse
Art. 23° – A posse dos novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional – COMSEA dar-se-á pelo Prefeito Municipal, ou por quem o mesmo designar, após a
divulgação dos nomes dos representantes eleitos e dos representantes indicados pelo Poder
Executivo.
Art. 24° – Após a posse, os membros titulares do COMSEA elegem a Diretoria do Conselho.
Art. 25° – As Entidades que não se fizerem presentes na posse através de seus representantes e não
apresentarem justificativa por escrito endereçado à Secretaria Executiva perderá o direito a
participar do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA do Município
de Rio Negrinho, SC Biênio 2019/2021.
Das Disposições Finais
Art. 26° – A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e não é
remunerado.
Art. 27º - A Inscrição no Fórum de Eleição da Sociedade Civil, implicará na aceitação, por parte das
Organizações da Sociedade Civil, através de seus representantes, do pleno conhecimento da
regulamentação das normas contidas neste Edital.
Art. 28º - O processo eleitoral poderá ser acompanhado por um representante do Ministério Público,
indicado para esse fim.
Art. 29° – Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Comissão de Normas
e Política do COMSEA, sem prejuízo de edição de novos editais e resoluções por parte do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Rio Negrinho, SC.
Rio Negrinho, 30 de abril de 2019.

Giseli Rückl Anton
Secretária Municipal de Assistência Social
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I - FÓRUM DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL - COMSEA - BIÊNIO 2019/2021.
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Protocolo de Inscrição nº _________ Data _____/_____/_____
1 – REQUERIMENTO:
À Comissão de Normas e Política do COMSEA,
A instituição/entidade abaixo qualificada requer a sua inscrição, com vistas a participar do
processo eleitoral objeto do Edital de nº 01/2019 COMSEA, na qualidade de: ( ) candidata
( ) votante, apresentando a documentação necessária para tal fim.
Rio Negrinho, ____ de ___________de 2019.
____________________________________
Assinatura do Presidente/Responsável Legal da Instituição
2 – QUALIFICAÇÃO:
ENTIDADE: _____________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________
BAIRRO: ________________________ CEP: _____________ TEL: __________________
CNPJ: _______________________DATA DE FUNDAÇÃO: _______________________
PRESIDENTE E/OU RESPONSÁVEL: _________________________________________
NOME DO PARTICIPANTE NO FÓRUM:
_________________________________________________________________________
TEL E E-MAIL: _________________________________________________________
CARGO OU FUNÇÃO QUE OCUPA NA ENTIDADE: __________________________
FINALIDADE ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO: ______________________________
3 - PARA ENTIDADE CANDIDATA:
IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES TITULAR E SUPLENTE

(CASO A

ENTIDADE SEJA ELEITA):

NOME DO TITULAR:_____________________________________________________
TEL E E-MAIL: _________________________________________________________
NOME DO SUPLENTE:_____________________________________________________
TEL E E-MAIL: _________________________________________________________
_______________________________________________________
Secretária Executiva dos Conselhos
Obs: É indispensável à apresentação deste formulário de inscrição e do documento de identidade para participação da eleição.

