
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

               Resolução nº 136 de 30 de novembro de 2020.   

     Dispõe sobre a RECONDUÇÃO dos Representantes 

da Sociedade Civil (Usuários, Trabalhadores e 

Entidades,) no Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS, e, CONVOCA para Assembleia 

Extraordinária de Eleição para recomposição do 

Conselho – Biênio 2020-2021.   

                              O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO nos termos da Lei Municipal nº 3.450 de 21 de 

dezembro de 2016, e em consonância com os dispositivos aplicáveis da Lei Federal nº 

8.742 de 07 de dezembro de 1993, representado por seu Presidente em exercício, 

DOMICIO MOREIRA NASCIMENTO no uso de suas atribuições contidas no 

Regimento Interno e,   

Considerando a necessidade de recondução dos Conselheiros com fundamento nas 

atribuições especificas do Presidente contidas no artigo 23, XIV do Regimento Interno e 

em decorrência do estado de calamidade pública pela pandemia COVID – 19 reconhecida 

pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020 e Decreto Municipal nº 1.984 de 07/04/2020;  

Considerando a atual utilização pelo Conselho da plataforma “Zoom”, tecnologia 

disponível e à distância que possibilita a realização de assembleia virtual;  

Considerando a vacância de Representantes da Sociedade Civil nos seguimentos 

Usuários, Trabalhadores e Entidades apuradas na forma do disposto nos artigos 11 e 12 

do Regimento Interno,    

                                   R E S O L V E:  

Art. 1º - TORNA PÚBLICO O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E CONVOCA OS USUÁRIOS, 

TRABALHADORES ENTIDADES DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRO LEOPOLDO PARA A ASSEMBLÉIA 

EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO NO DIA 15 (QUINZE) DE DEZEMBRO DE  



 

2020 ÀS 14:00 HORAS COM UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA “ZOOM”, 

mediante as condições e orientações estabelecidas nesta Resolução.     

Art. 2º - DAS NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO, NOMEAÇÃO E 

EXERCÍCIO: Conforme disposto no artigo 18 da Lei Municipal nº 3.450/2016 o 

CMAS tem a seguinte composição de Representantes da Sociedade Civil:  

1.1.1-    03 (três) representantes de Usuários escolhido em fórum próprio ou de entidades 

de defesa de direitos dos Usuários de Assistência Social no âmbito municipal;   

1.1.2-   03 (Três) representantes dos Trabalhadores da área de Assistência Social, 

escolhido em fórum próprio ou de entidades representantes destes Trabalhadores no 

âmbito municipal;   

1.1.3 -   03 (Três) representantes de Entidades prestadoras de serviço da área de 

Assistência Social, no âmbito municipal;  

1.1.4 -  Cada Conselheiro Titular do CMAS terá um Suplente, oriundo da mesma 

categoria representativa, devendo ser observada a paridade entre representantes 

governamentais e não governamentais;  

1.1.5 -  Somente será admitida a participação no CMAS de entidades juridicamente 

constituídas e em regular funcionamento e inscritas há, no mínimo, 01 anos no Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS;   

1.1.6 – Quando na sociedade civil houver uma única entidade habilitada de uma dada 

categoria, admitir-se-á, provisória e excepcionalmente, enquanto novas entidades surjam, 

que o CMAS preencha as vagas de titulares e suplência com representantes da mesma 

entidade.    

2 - Conforme disposto no artigo 19 da Lei Municipal nº 3.450/2016 os membros 

do CMAS serão nomeados através de Portaria pelo Chefe do Executivo, mediante 

indicação:  

1.2.1 -  Do representante legal das entidades, dos Usuários e dos Trabalhadores, quando 

da sociedade civil;  

 

 



 

1.2.2 – Quando a representação de Usuários não for por meio de Organização desses, a 

indicação consiste do resultado do Fórum que o escolheu.    

3 - Conforme disposto no artigo 20 da Lei Municipal nº 3.450/2016 o exercício da 

função de Conselheiro:   

1.3.1. - É considerando serviço público relevante, e não será remunerado.  

Art. 3º -  DA CANDIDATURA:  São requisitos para a candidatura no Conselho     

Municipal de Assistência Social de Pedro Leopoldo:  

1.1.1- Das Entidades e Organizações de Assistência Social:  

1.1.1.1 -  Ser inscrita, por prazo indeterminado, no CMAS de Pedro Leopoldo.  

1.1.2. - Dos Trabalhadores do SUAS  

1.1.2.1 - Ser trabalhador (a) nos Serviços, Programas e/ou Projetos do SUAS como 

Servidor Público Municipal efetivo ou contratado, ou, como Empregado de Entidade ou 

Organização e Assistência Social com Sede no Munícipio.  

1.1.3 - Dos Usuários do SUAS  

1.1.3.1 -  Ser Cidadão (ã) com acesso vigente a Serviços, Programas, Projetos, Benefícios 

e Transferência de Renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

2.1-  DAS INSCRIÇÕES DOS (AS) CANDIDATOS (AS):  Os (as) Candidatos (as) 

inscreverão para exercício do mandato extraordinário no período de 16/12/2020 a 

31/12/2021, exceto os Conselheiros (as) que foram reconduzidos na forma explicitada em 

“ considerando “ desta Resolução.   

 2.1.1 - PRAZO FINAL:  até a abertura da Assembleia de Eleição no dia 15 (quinze) de 

dezembro de 2020, oralmente e na plataforma “Zoom “.   

2.1.2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  DOS USUÁRIOS, TRABALHADORES 

E ENTIDADES: documento comprobatório da qualidade do (a) candidato (a) no 

seguimento Usuário, Trabalhador ou Entidade que deverá ser apresentado no prazo de até 

05 (cinco) dias após a eleição.  

Art. 4º – DO DESEMPATE NA ELEIÇÃO:   



 

- EMPATE DE USUÁRIOS:  Idade –  O mais velho terá prioridade sobre o mais novo;  

- EMPATE DE TRABALHADORES:  Tempo de serviço no Sistema/SUAS; e,  

-EMPATE DE ENTIDADES:  Maior tempo de inscrição no CMAS.  

Art. 5º – DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA: A Assembleia será realizada no dia 15 

(quinze) de dezembro de 2020, com utilização da plataforma “Zoom”, acessada mediante ID 

e Senha disponibilizado aos Participantes com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência 

e a seguinte pauta: abertura, apresentação dos (as) Candidatos (as); votação oral e 

nominal; apuração e declaração dos (as) eleitos (as).   

Art. 6º- COMISSÃO ELEITORAL –  CONFERENTES: A Comissão Eleitoral 

encarregar-se-á dos trabalhos e escolherá, dentre os Conselheiros presentes, 02 (dois) 

Conferentes para apuração dos votos, sendo estes, preferencialmente, membros que não 

mais poderão ser reconduzidos à representação.  

Art. 7º – DISPOSIÇÕES FINAIS:  Os eventuais casos e/ou intercorrências que não se 

amoldem aos critérios anteriores serão resolvidos pelos Conselheiros Membros da Comissão 

Eleitoral e, em grau de recurso pelos Conselheiros Membros da Mesa Diretora do 

CMAS/Pedro Leopoldo, durante a Assembleia de Eleição. 

Art. 8º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

                                      

Pedro Leopoldo, 30 de novembro de 2020. 

 

  

______________________________  

Domicio Moreira Nascimento 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Pedro Leopoldo – MG 2020 


