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OLUÇÃOCM
MASNº11/2
2016
RESO


“CON
NVOCAÇÃO PARA ELLEIÇÃO DO
OS REPRESSENTANTESS DA
SOCIEDADE CIV
VIL NO CON
NSELHO MUNICIPAL D
DE ASSISTÊ
ÊNCIA
SOCIA
AL–CMAS DEARACI,P
PARAOMA
ANDATODE20162018
8.”



Conselho Municipal de Assisstência So
ocial de Araci  Bahia, reu
unido
O C
extraaordinariam
menteem20
0deoutub rode2016 enousodassuasatr ibuiçõesleggaise
regim
mentais;


42,de07d edezembro
ode1993,LeiOrgâniccadaAssisttência
ConssiderandoaaLeinº8.74
Sociaal–LOAS;

ConssiderandoaaResolução
onº109,dee11denovvembrode2009,doCN
NAS,quedispõe
sobreeaTipificaççãoNacionaaldeServiçoosSocioassistenciais;

Conssiderando a Resoluçãão nº 27, de 19 de setembro de 2011, do CNAS,, que
caraccterizaasaçõesdeasssessoramenntoedede
efesaegara
antiadedirreitosnoâm
mbito
daAsssistênciaSSocial;

ConssiderandoaaResolução
onº33,de 28denove
embrode20
011,doCNA
AS,quedeffinea
prom
moção da in
ntegração ao
a mercadoo de trabalho no cam
mpo da ass istência social e
estab
beleceseussrequisitos;

ConssiderandoaaResolução
AS,quedeffinea
onº34,de 28denove
embrode20
011,doCNA
habillitaçãoereabilitaçãod
dapessoac omdeficiên
nciaeapro
omoçãodessuaintegraçãoà
vidacomunitárianocampo
odaassistênnciasocial;

a Resolução
o nº 14, dee 15 de maaio de 2014
4, do CNASS, que defin
ne os
Conssiderando a
parâmetros naccionais paraa a inscriçãão das entidades ou organizaçõe
o
es de assisttência
modosserviços,prograamas,proje
etosebenefíciossocioaassistenciaiisnos
sociaal,bemcom
ConsselhosdeAsssistênciaSo
ocial;

Conssiderando a
a Resolução
o nº 6, de 221 de maio
o de 2015, do
d CNAS, qque regulam
menta
entendimentoaacercadosttrabalhadorresdoSistemaÚnicodeAssistêncciaSocial–SSUAS;

Conssiderando a Resoluçãão nº 11, de 23 de setembro de 2015, do CNAS,, que
caraccteriza os usuários, seus direittos e sua participaçã
ão na Políítica Públicca de
AssisstênciaSocialenoSiste
emaÚnico deAssistên
nciaSocial,e
erevogaaRResoluçãon
nº24,
de166defevereirode2006
6;
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DELIBERA:

objetivo
CapíttuloIDoo

dade civil nos segmentos
Art.11º.Estabeleccer as reggras para a eleição da socied
repreesentante ou organizzação de uusuários, entidades de
d assistên cia social e de
organizaçãodetrabalhadoresdoSUASS.


CapíttuloIIDossegmentossdaSociedaadeCivil

organizaçõeesouentidaadesdeasssistênciasoccialaquelasssem
Art.22º.Entendeesecomoo
fins lucrativos que, iso
olada ou cumulativvamente, prestam aatendimentto e
oaosbenefficiáriosabrrangidospe
elaLOAS,bemcomoaasqueatuaamna
assesssoramento
defessaegarantiadedireito
os(redaçãoodadapela Leinº12.435/2011).

São ccaracterísticas das enttidades ou organizações de assistência sociaal, conform
me art
2ºdaaRESOLUÇÃOCNAS14
4DE15DE MAIODE2014:

elas que, dde forma continuada,
c
permanennte e plane
ejada,
IAtendimento: aque
p
e concedem
m benefício
os de
presttam serviços, executtam prograamas ou projetos
proteeção social básica ou especial, d irigidos às famílias e indivíduos eem situações de
vulneerabilidade ou risco social
s
e pesssoal, nos termos dessta Lei  e,  respeitadas as
OAS;(Resolução
delib
beraçõesdo
oCNASdeq
quetratam
mosincisos IeIIdoarrt.18daLO
CNASSnº109,de11denovvembrode22009);
oramento:aaquelasquee,deformaacontinuada,permaneenteeplane
ejada,
IIAssesso
presttamserviço
oseexecutaamprogram
masouprojjetosvoltad
dospriorita riamentep
parao
fortaalecimento dos movim
mentos soci ais e das organizaçõe
o
es de usuárrios, formaçção e
capacitação de lideranças,, dirigidos ao público da política
a de assistêência sociall, nos
mosdestaleei,erespeitaadasasdel iberaçõesd
doCNASdequetratam
mosincisossIeII
term
doarrt.18daLOA
AS(ResoluççãoCNASnºº27/2011).
IIIDefesaegarantiadedireitoss:aquelasq
que,deform
macontinuaada,perman
nente
e planejada, prestam serviços
s
e executam
m programas ou proojetos volttados
priorritariamenteeparaade
efesaeefet ivaçãodos direitossoccioassistencciais,construção
de novos direito
os, promoçção da cida dania, enfrrentamento das desiguualdades so
ociais,
articulaçãocom
mórgãospúblicosdeddefesadediireitos,dirig
gidosaopúúblicodapo
olítica
asdeliberaççõesdoCNA
ASde
deasssistênciassocial,nosttermosdesttalei,erespeitadasa
quettratamosincisosIeIIdoart.18ddaLOAS(R
ResoluçãoCNASnº27/22011).

Art.33º. Entendeese como representaantes ou orrganizaçõess de usuárioos: aquelass que
atenderem ao disposto
d
naa Resoluçãoo do CNAS n.º 11, de 23 de seteembro de 2015.
Usuááriossãocid
dadãos,suje
eitosdedirreitosecole
etivosquesseencontraamemsituaações
de vvulnerabilidaade e risco
os social e pessoal, que
q acessam
m os servi ços, prograamas,
projeetos, beneffícios e traansferênciaa de rendaa no âmbito da Políítica Públicca de
AssisstênciaSocialenoSiste
emaÚnicoddeAssistênciaSocial(SSUAS).
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Parágrafo único
o  Serão considerado
c
os represen
ntantes de usuários suujeitos cole
etivos
ulados aos serviços, programas, pprojetos, benefícios e transferênncia de rend
da da
vincu
políticadeassistênciasociaal,mobiliza dasdedive
ersasformas,equetêm
mcomoobjjetivo
ntiadeseussdireitos.
alutaapelagaran

d usuários são sujeitos coletivos, que exppressam divversas
Art. 4º As orgaanizações de
masdeorgan
nizaçãoede
eparticipaçção,caracte
erizadaspelo
oprotagoniismodousu
uário.
form

Parágrafo únicco  São consideraddas como legítimas as diferenntes formaas de
constituição jurídica, políítica ou soocial: assocciações, mo
ovimentos sociais, fó
óruns,
denominaçõ
õesquetennhamentre
eseus
ConsselhosLocaisdeUsuárrios,redesoououtrasd
objettivosadefeesaeagarantiadeindi víduoseco
oletivosdeu
usuáriosdo SUAS.


ores as fo
ormas de organização de
Art.55º. Consideerase entiidades de trabalhado
trabaalhadores do
d setor co
omo associ ações de trabalhador
t
res, sindicattos, federaações,
confeederações, centrais sindicais, fóruns, conselhos federais de profissões
regulamentadass que orgganizam, ddefendem e represe
entam os interesses dos
trabaalhadores que atuam
m instituci onalmente na Política de Asssistência Social,
S
confo
ormeaResoluçãoCNA
ASnº17/20011,ResoluççãoCNASnºº6,de21ddemaiode2015,
doCNAS,queregulamentaaentendim
mentoacercadostraba
alhadoresd oSistemaÚ
Único
ASNOBSUA
AS2012eNO
OBRH/SUA
AS2006.
deAsssistênciaSSocial–SUA


oprocessod
deeleiçãod
daSociedad
deCivil
CapíttuloIIIDo

mbleiadeele
eiçãoaconttecerádia10deNovem
mbrode20116,às9horrasna
Art.66°.Aassem
sededaSecretariaM.deAssistênciaSSocial.

mpedidosdesecandiddatarcomorepresentante:
Art.77º.Ficamim

I  O
Os detentorees de cargo
os em com issão ou de
e direção, os
o servidorees públicoss com
cargo
oemcomisssãooudire
eção,easppessoascom
mparentesscodecônjuugeascend
dente,
descendenteou
uirmãodoC
ChefedoPooderExecuttivoMunicip
pal;
II  C
Conselheiro representaante da socciedade civiil que já exxerceu titulaaridade porr dois
mand
datos consecutivos po
or mais de 2/3 (dois terços) do período, inndependentte do
segm
mentoporelerepresen
ntado.
Art.88º.Oseguiimentodassociedadeccivilquetive
erumúnico
ocandidato,,esteseráe
eleito
porssimplesaclaamaçãodaA
Assembléia .
Art. 9º. As rep
presentaçõe
es da socieddade civil, uma vez eleitas,
e
têm
m o prazo de
d 05
(cincco) dias parra indicar seus represeentantes titulares e suplentes, aatravés de ofício
endeereçadoàPresidênciad
doConselhoo.


CapíttuloIVDaasinscriçõess
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ocumentos obrigatórioos para a in
nscrição do
os candidatoos da socie
edade
Art.110º. São do
civil,paraeleiçããodeconselheirosdoCCMAS.

dadesouorgganizações deassistên
nciasocial
Ipaaraasentid

a)co
omprovanteedecadastramentonooSistemad
deCadastro
oNacional deEntidadesde
Assisstência Social – SCNEA
AS ou docuumento que
e comprove
e a solicitaação de incclusão
nesteecadastro;
b) có
ópia do doccumento de inscrição nos respectivos consselhos de aassistência social
s
ondeeatua,querrsejadomu
unicípioou doDistritoFederal,co
onformeRessoluçãoCNASnº
14/2014;
exo I desta
a Resoluçã o, devidam
mente
c) reequerimento de habilitação, connforme Ane
assin
nado pelo representaante legal da entidad
de ou orga
anização, oou um de seus
repreesentantes legais e pelo candiidato desiggnado, no qual estejja indicadaa sua
cond
diçãodehab
bilitadaade
esignarcanddidato,epo
orqualsegm
mento;
d)formuláriodeedesignaçãodapessoaafísicaasereleita,con
nformeoAnnexoIV;
e)có
ópiadaCartteiradeIde
entidade,Caadastrode PessoaFísicaCPF,TíítulodeEleitore
comp
provantedeeresidênciaadapessoa físicadesiggnadaasereleita;
f)cóp
piadaatad
deeleiçãoepossedaa tualdiretorria,registradaemcartóório;
g) deeclaração de
d funcionamento, connforme Ane
exo II desta
a Resoluçãoo, assinado
o pelo
repreesentanteleegaldaentiidadeouorrganização,conformem
modelo;
h) có
ópia do relaatório de attividades d os dois últiimos exercíícios, com ccomprovante de
proto
ocolojuntoaoConselh
hoMunicipaaldeAssistê
ênciaSocialouCASDF,
i)có
ópiadoEstaatutoSociallouatoconnstitutivodaentidadeouorganizzaçãoemviigore
regisstradoemcartório;
j)cóp
piadoComprovantede
eInscrição noCadastro
oNacionald
dePessoas JurídicasC
CNPJ;

dadesouorrganizaçõessdostraballhadoresdo
oSUAS:
IIpaaraasentid

ópiadaatadefundação;
a) có
b) cópiadaatadeeleiçãoeposseda atualdireto
oria,registrradaemcarrtório;
d funcionamento, connforme Ane
exo II desta
a Resoluçãoo, assinado
o pelo
c) deeclaração de
repreesentanteleegaldaentiidadeouorrganização,conformem
modelo;
d)có
ópiadoEstaatutoSociallouatoconnstitutivod
daentidadeouorganizzaçãoemviigore
regisstradoemcartório;
e) có
ópia do Comprovante de Inscriçãão no Cadaastro Nacio
onal de Pesssoas Jurídicas –
CNPJJ;
f) reequerimento
o de habilitação, connforme Ane
exo I desta
a Resoluçã o, devidam
mente
assin
nado pelo representaante legal da entidad
de ou orga
anização, oou um de seus
repreesentantes legais e pelo candiidato desiggnado, no qual estejja indicadaa sua
cond
diçãocomohabilitadaaadesignarccandidatoeporqualse
egmento;
g) fo
ormulário de designação da pesssoa física a ser eleita, conforme Anexo IV desta
Reso
olução;
h)có
ópiadaCartteiradeIdentidade,dooCadastrod
dePessoaFFísicaCPF, TítulodeEleitor
ecom
mprovantederesidêncciadapessooafísicaase
ereleita.
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II  para os re
epresentantes ou orgganizações dos usuárrios da asssistência social,
ormeResolluçãon.º11
1,de23de setembrod
de2015,do
oCNAS:
confo

presentante
esdosusuáários:
§1ºParaosrep

hoou
Ideeclaraçãodereconheccimentode existência eatuação,expedidappeloconselh
ogestordaaassistênciaasocialmu nicipal,estaadualoudo
órgão
oDistritoFeederal,pod
dendo
seraassinadopelosecretário,coordenaadordeCRA
ASouCREAS,conformeeAnexoIIIdesta
Reso
olução;
II  rrequerimen
nto de habilitação, coonforme An
nexo I desta Resoluçãão, devidam
mente
assin
nadopeloreepresentantelegaleppelocandidaatodesigna
ado,noquaalestejaind
dicada
suaccondiçãodeehabilitadaadesignar candidatoe
eporqualssegmento;
III  fformulário de designação da pesssoa física a
a ser eleita na Assembbleia de Ele
eição,
comp
provandosuavinculaççãocomesttegrupo,m
movimentooufórum,cconformeA
Anexo
IVdeestaResoluçção;
IVccópiadaCarteiradeIdentidade,CCadastrode
ePessoaFísicaCPF,TiitulodeEleitore
comp
provantedeeresidênciaadapessoa físicaasereleita.

§2ºParaOrgan
nizaçõesdeUsuários:
ópiadaatad
deeleiçãoe
epossedaaatualdiretoria,registra
adaemcart ório;
Icó
II  d
declaração de
d funcionaamento, coonforme Anexo II desta
a Resoluçãoo, assinado
o pelo
repreesentanteleegaldaentiidadeouorrganização;
IIIrrelatóriodeatividades,,conforme Resoluçãonº11,de2
23desetem
mbrode201
15,do
CNASS,assinadopelorepressentanteleggal;
IVccópiadoEsttatutoSociaalouatoco nstitutivod
daentidade ouorganiz ação,emviigore
regisstradoemcartório;
V  ccópia do Co
omprovante
e de Inscriçção no Cad
dastro Nacio
onal de Pesssoas Jurídicas 
CNPJJ;
VI  fformulário de designaação da pesssoa física a
a ser eleita na Assembbleia de Ele
eição,
confo
ormeAnexo
oIVdestaR
Resolução;
VIIcópiadaCaarteiradeId
dentidade,CCadastrode
ePessoaFísicaCPF,TiitulodeEleitore
comp
provantedeeresidênciaadapessoa físicaasereleita.

Art.111.Asinscriçõesaconttecerãoac ontardadaatadepubllicaçãodesddeeditalattédia
04 de Novembrro na sede da Secreta ria Municip
pal de AssisstênciaSociial, localizad
da na
entro,nostturnosmatu
utino.
PraçaaJoséFerreeira,S/N,Ce

nto de aprresentação do pedido de
Art.112. Os inteeressados deverão, nno momen
habillitação, in
ndicar a condição de seu representtante com
mo eleitorr ou
eleito
or/candidatto,bemcom
moosegmeentoaquep
pertencem.

Eleitoral
CapíttuloVDaComissãoE

d
Art.113. A Comisssão eleitorral responsáável pela organização e acompannhamento desse
proceesso,seráfformadape
elosseguinttesmembro
os,conform
medeliberaççãodoConselho
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Municipal de Assistência
A
m Reunião extraordin
nária realizzada em 20
2 de
Social, em
ubrode201
16:
Outu

Consselheiros:
LídiaaMariaAraaújoLima
DarrileneBispo
oOliveirade
eAraújo
GilssonSantosC
Carvalho

1º§: O processo
o eleitoral poderá serr acompanh
hado por re
epresentantte do Minisstério
PúbliicoMunicip
pal.

Art.114.CompeteàComissããoeleitoral::

I.Divvulgartodassasinformaaçõesrelativvasaoproccessoeleitoral;
II.Reegistrarem Ata,todas asocorrênnciasconsid
deradasrele
evantesdurranteoprocesso
eleito
oral, em cujo
c
registrro deverão constar o
o nome e a assinatu ra de todo
os os
mem
mbrosintegrrantesdaCo
omissãoeleeitoral;
III. Ju
ulgar os reecursos que
e podem seer apresentados e dirimir as evventuais dú
úvidas
surgiidasduranteoprocesssoeleitoral; 
IV. Coordenar e executtar o proccesso eleittoral na forma
f
estaabelecida neste
Regu
ulamento;ee,
V.Zeelarpelaboacondução
odosatosreelativosaoprocessoeleitoral.


CapíttuloVIDassDisposiçõesFinais
Art.115.Afunção
odemembrodeConseelhoéconsideradadeinteresseppúblicorelevvante
enão
oremuneraado.
Art.116.Anomeaaçãodosco
onselheiros,,deveráserrpublicadaatédia21ddenovemb
brode
20166pormeiod
deDecreto.
Art.117. A possee dos Conselheiros eleeitos, titulaares e suple
entes, paraa o biênio 2016
2
20188,darseáaatéodia24denovembbrode2016
6.


Marlu ceSilvadoCarmo
oCMAS
Viceprresidentedo
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ANEXOI

ENTODEHA
REQUERIME
R
ABILITAÇÃO
O

ÀComissãoEleitoral,

MASnº11,de20deouutubrode2
2016,
fundamentado nosdispositivosdaressoluçãoCM
hopelopressentereque
ererHABILITTAÇÃOAOPROCESSO ELEITORALLDASOCIED
DADE
venh
CIVILLNOCMAS–GESTÃO2016/20188.

medaEntidaade/organizzação:
Nom
________________________
____________________
__________
____________________
_____
Presiidente:_______________________
__________
____________________
__________
_____
CNPJJ:__________________
_____________
Endeereço________________
____________________
__________
__________
______________
________________________
____________________
__________
____________________
_____
Teleffone:(_____)________
____________________
___FAX:(__
___)________________
_____
EndeereçoEletrô
ônico:_____
____________________
__________
____________________
____
Referênciaparacontatos:((nomeequ alificação)_
__________
____________________
____

ntedeusuários:
SeReepresentan
Nom
mecompleto
o:________
____________________
__________
____________________
____
CPF:___________________
______
Endeereço:_______________
____________________
__________
__________
______________
Teleffone:(_____)________
___________________
EndeereçoEletrô
ônico:_____
____________________
__________
____________________
____

Habilitação:

Cond
dição:(Cam
mpoobrigató
ório.Escolh aapenasum
maalternattiva)
()Eleeitora
()Haabilitarparaadesignarccandidato(a )

Segm
mento:(Cam
mpoobrigattório.Escolhhaapenasu
umaalterna
ativa)
()ReepresentantteouorganizaçãodeuusuáriosdeAssistência Social
()En
ntidadeeorrganizaçãod
deAssistên ciaSocial
()En
ntidadeeorrganizaçãod
deTrabalhaadoresdoSuas

Local___________________
_______,D
Data____de
e________
______de22016.


_________
____________________
__________
_________
(assinaturado(a)Presiidenteouse
euRepresentantelegaal)

_
__________
____________________
__________
____________
(assinaturaeidentificcaçãodape
essoafísicadesignada)
ANEXOII
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DECLARAÇÃO
D
ODEFUNCIONAMENT
TO
(Segm
mentoEntid
dades,Trab
balhadoreseOrganizaçãodeUsu ários)

DECLLARO, para os devvidos fins, que o/aa (nome da entidaade/organização)
________________________
____________________
__________
____________________
____,
comsede(endeereço)_____
____________________
__________
____________________
___
____________________
__________
_______________,nacidade
________________________
de A
Araci Ba, portadora
p
do
d CNPJ nºº ________
_________, está em pleno e re
egular
funciionamento,, desde (daata de fun dação) ___
____/_____
__/___________, cump
prindo
regularmente as
a suas fin
nalidades eestatutárias, sendo a sua Diretooria atual, com
mand
dato de ______/___
_
____/_______ a ____
___/______
_/______, cconstituída dos
seguintesmemb
bros,deaco
ordocomattadeeleiçããoeposse:

mecompleto):_________________
__________
____________________
____
Presiidente(nom
Nº do RG: ________
__________
_____,Órgão
o expedid
dor:______________, CPF:
__________
____________________
____
_________________EndereççoResidenccial:_______
_______________________Email:_____________
__________
____________________
____

mpleto):____
____________________
____
Vicepresidenteeoucargoequivalente (nomecom
________________________
____________Nº do RG:
R
_____
_________________, Órgão
Ó
expeedidor:____________,C
CPF_________________
___
expeedidor:______________
_,CPF:_____
__________
____________EndereççoResidencial:
________________________
____________________
__________
____________________
___
Emaail:_________________
____________________
__________
____________________
___

ucargoequiivalente(noomecomple
eto):______
____________________
____
Secreetário(a)ou
________________________
____________
Nº do RG: ________
__________
_____,Órgão
o expedid
dor:______________, CPF:
_________________EndereççoResidenccial:_______
__________
____________________
____
_______________________Email:_____________
__________
____________________
____


ento, que a entidade
e ou organ
nização aciima identifficada
DECLLARO, em compleme
desenvolve suaas atividade
es institucioonais, há no
n mínimo dois anoss, nas segu
uintes
ões
g
geográficas
(citaar):
__________
_
____________________
____,
regiõ
________________________
_______,____________
__________
____________________
___.

Araci,_____dee_________
___________,de2016.

_
__________
____________________
__________
___________
(assinaturado(a)Presidente daEntidadeouseuRe
epresentanttelegal)
(identtificaçãodeequemassin
naequalificcação)
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ANEXOIII
DECLLARAÇÃODERECONHEECIMENTODEEXISTÊN
NCIAEATUA
AÇÃO
(ParaRe
epresentantteouOrgan
nizaçãodeU
Usuários)

DECLLARO, paraa os devido
os fins, quee o/a (nom
me do grup
po, associaçção, movim
mento
socia
al,fórum,reedeououtrasdenominnaçõesdereepresentaçã
ãodeusuárriodapolítiicade
assisstênciasocia
al)_______
____________________
__________
___________
__________
____
________________________
____________________
__________
____________________
____,
com sede (endereço) ____
____________________
__________
____________________
____.
na ccidade de Arac BA, exerce suuas atividad
des de asssistência soocial cump
prindo
regularmente as suas finalidadess, desde (data de
e início ddas ativid
dades)
____________________, sen
ndo seus reepresentanttes legitima
ados, com ffundamento
o nas
defin
nições da Resolução
R
CNAS
C
nº 1 1, de 23 de
d setembrro de 20155 e documentos
constitutivos ou relató
ório de reunião, pelo perríodo de mandato de
_______, composto
c
uintes
pelos segu
_______/________/_______ a _______/_______/_
mem
mbros:

Reprresentante1:
Nom
mecompleto
o:_________
__________
____________________
__________
__________
___
________________________
________________Núm
mero do RG: ______________
____,
Órgããoexpedido
or:________
_______,C PF:_______
__________
_______
EndeereçoResideencial:____
____________________
__________
____________________
____
Cargo/Função/A
Atividade:__
____________________
__________
____________________
____

Reprresentante2:

mecompleto
o:________
____________________
__________
____________________
___
Nom
________________________
________________Núm
mero do RG: ______________
____,
Órgããoexpedido
or:________
_______,C PF:_______
__________
_______
EndeereçoResideencial:____
____________________
__________
____________________
____
Cargo/Função/A
Atividade:__
____________________
__________
____________________
____


Reprresentante3:
Nom
mecompleto
o:_________
__________
____________________
__________
__________
___
________________________
________________Núm
mero do RG: ______________
____,
Órgããoexpedido
or:________
_______,C PF:_______
__________
_______
EndeereçoResideencial:____
____________________
__________
____________________
____
Cargo/Função/A
Atividade:__
____________________
__________
____________________
____


_______
____________________
__________
_______
ntedoConseelhoMuniciipal,órgãog
gestordaasssistênciaso
ocial
Assiinaturado((a)Presiden
deâmbitom
municipalooucoordena
adordeCRASouCREASS.
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AnexoIV
ÁRIODEDESSIGNAÇÃO
FORMULÁ


ÀComissãoEleitoral,


Confforme dispo
osto na Re
esolução CM
MAS nº 11
1 de 20 de Outubro dde 2016, venho
v
desiggnarosenh
hor(a)_____
____________________
__________
____________________
____
pararepresentaaçãodestae
entidade/orrganização//representa
antedeusuuáriospostu
ulante
estão 2016//2018, na condição de
d ( )
à paarticipação no processso eleitoral  para a ge
didato(a)ou()eleitor(a).
cand

Declaaro que a pessoa
p
designada partticipa das atividades
a
desta
d
entidaade/organizzação
na qualidade dee_________
____________________
__________
______________ (esclaarecer
víncu
ulo).

Declaaroqueap
pessoadesignadapartticipadogrrupo/movim
mento/fórum
m/associaçããona
qualiidade_______________
____________________
__________
_______
(esclaarecer
víncu
ulo).

Reprresentante:
Nom
mecompleto
o:________
____________________
__________
____________________
__
Nºdo
oRG:_______________
____,Órgão expedidor:_________
_,CPF:_____
__________
____
Titulo
odeEleitorr:________
____________Zona___
______Cesssão_________________
____
EndeereçoResideencial:____
____________________
__________
____________________
____
Teleffone:()_____________
______;Em
mail:______
____________________
__________
_____




________
____________________
__________
_________
(identtificaçãoeqqualificação
odequema
assina)
Assinatura dorepresentantelegal



___
____________________
__________
____
Assinaturaadapessoadesignada
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COMPROV
VANTEDEINSCRIÇÃO
OCIEDADEC
CIVILNOCO
ONSELHOM
MUNICIPALDEASSISTÊÊNCIASOCIAL/
ELEEIÇÃODASO
GESSTÃO20162
2018


entidade
______
____________________
__________
____________________
____,
A
enco
ontrase devidamente
e inscrita no Processo Eleitoral parra escolhaa de
Reprresentantess da Socied
dade Civil nno Conselho Municipa
al de Assisttência Social de
Araci–CMASso
obonº___
_______queeacontecerrádia10denovembroode2016às9h
naSeededaSecrretariaMunicipaldeAsssistênciaSo
ocial.

de________
_______dee______
Aracci,______d

____________
____________________
__________
_____________
Co
onselheiro((a)Membro
odaComissão






PREFEITU
URAMUNICCIPALDEAR
RACI
SECRETA
ARIAMUNICCIPALDEASSISTÊNCIASSOCIAL
CONSELH
HOMUNICIPPALDEASSISTÊNCIASO
OCIAL


COMPROV
VANTEDEINSCRIÇÃO
OCIEDADEC
CIVILNOCO
ONSELHOM
MUNICIPALDEASSISTÊÊNCIASOCIAL/
ELEEIÇÃODASO
GESSTÃO20162
2018


A
entidade
______
____________________
__________
____________________
____,
enco
ontrase devidamente
e inscrita no Processo Eleitoral parra escolhaa de
Reprresentantess da Socied
dade Civil nno Conselho Municipa
al de Assisttência Social de
Araci–CMASso
obonº___
_______queeacontecerrádia10denovembroode2016às9h
naSeededaSecrretariaMunicipaldeAsssistênciaSo
ocial.

Aracci,______d
de________
_______dee______

____________
____________________
__________
_____________
Co
onselheiro((a)Membro
odaComissão
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TA
ABELADEC ONTROLED
DEINSCRIÇÃ
ÃO


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30
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34
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37

38

39

40
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EDITTALNº01,D
DE24DEOU
UTUBRODEE2016.


“CONVOCA
“
AÇÃO PARA
A A ASSEM
MBLEIA DEE ELEIÇÃO DOS
REPRESENT
R
TANTES DA
A SOCIEDA
ADE CIVIL NO CONSELHO
MUNICIPAL
M
L DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
 CNAS, GESTÃO
2016/2018.
2
.”


AViccePresidentedoCONSSELHOMUN
NICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL––CMASdeA
Araci
Bahiaa,nousod
desuasatribuiçõesleggaiseregulamentares e,odisposstonoartiggo17,
parággrafo 1º, in
nciso II, da Lei n.º 8.7742, de 7 de
d dezemb
bro de 19933 e a Resolução
CMA
ASARACIn
nº11,de20deOutubroode2016,

CONVOCA:

Art. 1º.Osreprresentantessouorganizzaçõesdeu
usuários,da
asentidadesseorganizaações
da assistência social
s
e das entidade s e organizzações dos trabalhadoores do Sisstema
Único
odaAssistêênciaSocial(SUAS),deeâmbitoMunicipal,pa
araaAssem
mbleiadeeleição
dos representantes da sociedade civvil no Consselho Municcipal de Asssistência Social,
S
titulaares e suplentes, parra a Gestãoo 2016 a 2018, a se
er realizadaa no dia 10
1 de
noveembro de 2016,
2
na Se
ecretaria M unicipal de Assistência
a Social, lo calizada à Praça
JoséFerreiraS/N
N,Centro,A
AraciBahia..

CalendárioEleitoraaldoCMAS–Gestão20
016/2018
DATA

 ATIVIDADE

25à07denoveembrode20
016 Períodoodeinscriçção
07deenovembro
ode2016

AnáliseedasinscriççõespelaCo
omissãoEleeitoral.

08deenovembro
oode2016

Publicaaçãodoshaabilitados

09deenovembro
ode2016

Apreseentaçãoderecurso

09deenovembro
ode2016

AnáliseedosrecurssospelaCom
missãoeleittoral

09deenovembro
ode2016

Publicaaçãodadeccisãodahab
bilitaçãoapóósrecurso

10deenovembro
ode2016

Eleiçãoo,apuraçãoehomolog
gaçãoparaaaatualgesttãodo
CMAS
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Art.22º.Asentid
dadesdeverrão,nomom
mentodeapresentaçãodopedidoodehabilittação,
indiccar a condiçção de seu representaante como eleitor(a) ou
o eleitor(aa) /candidato(a),
bemcomooseggmentoaquepertenceem,observadoseuEsttatuto,confformeResolução
CMA
ASARACIn
nº11,de20deOutubroode2016.
Art. 3º Outras informaçõe
i
es poderão ser obtidass na Secretaria Executtiva do Conselho
MunicipaldeAsssistênciaSo
ocialpeloteelefone(75)32662622
2.
odeomissããodesteEddital,asque
estõesserãoresolvidaaspelaCom
missão
Art. 4º.Emcaso
Eleito
oral,semp
prejuízodee
ediçãodennovoseditaiseresoluççõesporpaartedoConselho
MunicipaldeAsssistênciaSo
ocialdeAraaci–CMAS.


Marlu ceSilvadoCarmo
VicePrresidentedo
oCMAS
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