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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA ELETIVA MUNICIPAL DAS 

ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSIÇÃO DO 

COMASA – GESTÃO DO BIÊNIO 2020/2021. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANCHIETA - 

COMASA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares conferidas pela 

Lei Municipal nº. 001/1997 alterada pela nº. Lei 334/1999, nos termos do 

disposto na resolução CNAS nº. 16/2010 e considerando os preceitos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS Nº. 8.742/93 alterada pela Lei nº. 

12.435/2011, da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e em 

conformidade com as deliberações da 59ª reunião ordinária realizada em 24 

de outubro de 2019, convoca as entidades e organizações de assistência 

social para participarem do processo de eleição dos seus representantes para 

composição deste conselho no biênio 2020/2021. 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – O presente edital tem por objetivo regulamentar a eleição das 

instituições/entidades e dos movimentos sociais representativos (usuários da 

política de assistência) dos segmentos da assistência social, para compor e 

exercer o mandato neste conselho, no período de dezembro de 2019 a 

dezembro de 2021, admitindo-se uma única recondução por igual período. 

 
1.2 – O referido edital está aberto a todas as entidades e organizações da 

sociedade civil, (considerando os princípios definidos no Art. 3o da Lei 

8.742/93 (LOAS) com redação dada pela Lei nº. 12.435/2011) e 

representantes dos usuários da assistência social do município de 

Anchieta/ES.  

  

2 - DA DOCUMENTAÇÃO 
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2.1 - As entidades e organizações da sociedade civil, representantes dos 

usuários da assistência social que pleitearem vaga no Conselho Municipal de 

Assistência Social deverá apresentar, formalmente, à comissão eleitoral os 

seguintes documentos: 

 
I – ENTIDADES: 

I. Requerimento na forma do anexo I – modelo I 

II. Cópia do Estatuto (atos constitutivos) registrado em cartório e 

III. Cópia da ata de eleição e de posse da atual diretoria, registrada em 

cartório. 

 
II – USUÁRIOS: 

I. Cópia da ficha do CADÚNICO (no caso de representantes de usuários da 

política de assistência social governamental e não governamental) e 

II. Requerimento na forma do anexo II – modelo II. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 – As inscrições serão feitas na secretaria executiva do conselho Na 

Secretaria de Assistência Social, à Rua Aracruz, 10. Bairro Vila Residencial 

SAMARCO – Anchieta entre os dias 11 a 22 de novembro de 2019 de 09 as 16 

horas.  

 

4 – DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL  

4.1 – O processo eletivo será coordenado pela presidente do conselho e 

organizado pela comissão eleitoral, designada na 59ª reunião ordinária 

realizada no dia 24 de outubro de 2019 sob a resolução COMASA 

nº.027/2019, com as seguintes atribuições: 

I. Coordenar o processo de escolha dos membros representantes da 

sociedade civil, para o mandato de 2020-2021 do COMASA;  

II. Encaminhar ordens, orientações e zelar pelo cumprimento de normas e 

o bom andamento dos trabalhos; 
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III. Proceder com a abertura da assembleia de escolha explicitando os 

procedimentos que serão adotados e após o encerramento dos 

trabalhos de eleição, proclamar o resultado da apuração dos votos. 

 

5 - DA REPRESENTATIVIDADE DA SOCIEDADE CIVIL NO COMASA. 

5.1 - A sociedade civil integra o COMASA por meio de 05 (cinco) 

representatividades por ela indicados e distribuídos nas seguintes categorias:  

I. 01 (um) representante de entidade que atua na área de criança e 

adolescente; 

II. 01 (um) representante de entidade que atua na área de pessoa com 

deficiência; 

III. 01 (um) representante de entidade que atua na área do idoso; 

IV. 01 (um) representante de associações comunitárias; 

V. 01 (um) representante de usuários de serviços de Assistência Social. 

 
6 - DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

6.1 – Para participar do processo eleitoral a entidade deverá cumprir os 

seguintes requisitos: 

I. Ser inscritas conforme resolução municipal 003/2013 - COMASA.  

I.I - As entidades que tiverem inscrição no COMASA ficam dispensadas da 

apresentação do estatuto social, ata de eleição da diretoria, devendo 

apresentar no lugar destes a cópia do certificado de inscrição no COMASA ou 

mesmo protocolo de inscrição dos programas, projetos e serviços de 

Assistência Social. 

II. Encaminhar pedido de inscrição (anexo I), assinado pelo representante 

legal da entidade ou organização indicando o representante para 

participar da assembleia do processo eleitoral.  

 
7 – DO PROCESSO ELEITORAL 

7.1 – As entidades da sociedade civil de âmbito municipal, os usuários dos 

serviços serão eleitos em assembleia própria, que acontecerá no dia 29 de 

novembro de 2019, às 13:00 conforme organograma neste edital. 
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7.2 – Os segmentos que apresentarem mais de uma entidade candidata se 

reunirão a fim de discutir as candidaturas e buscar consenso na indicação da 

entidade titular e da entidade suplente.  

 

7.3 – Não havendo consenso na indicação das entidades representantes do 

segmento, a eleição será realizada, através de voto aberto da assembleia 

geral.   

 
7.4 – As entidades que se indicarem para ser votadas terão 2 minutos para 

defender as suas candidaturas diante da assembleia geral.  

 
7.5 – A ordem de suplência do segmento será estabelecida pelo número de 

votos, em ordem decrescente. 

 

7.6 – A eleição dos representantes dos usuários (titular e suplente) seguirá a 

mesma metodologia adotada para a eleição das entidades. 

 

7.7 – A entidade deverá inscrever (anexo II) um usuário dos serviços, 

projetos e/ou programas para participar do processo eleitoral e se eleger 

representante usuário no conselho. 

    
8 – DO CRONOGRAMA PARA ELEIÇÃO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE 

CIVIL 

8.1 – O processo eleitoral ocorrerá dentro dos prazos fixados conforme 

quadro abaixo:  

 

24 de outubro 

 
Criação da comissão de eleição. 

24 de outubro 

 

Publicação da resolução da constituição da comissão eleitoral. 

 

08 de novembro 
 

Aprovação e divulgação do edital de convocação para o 

processo eleitoral. 
 

11 a 22 de 

novembro 

SEMAS 

Inscrição conforme itens 2 (dois) e 3 (três) e 

preenchimento dos anexos, assinado pelo representante 

legal da entidade ou organização indicando o representante 

para participar da assembleia do processo eleitoral a ser 

entregue na secretaria executiva do conselho, no horário 
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de 09 as 16 horas. 

 

De 25 a 27 de 
novembro 

 

Análise dos pedidos de inscrição das entidades, pela 
comissão eleitoral. 

 

28 de novembro  Divulgação da lista das entidades inscritas e aptas a 

participar da assembleia - Site da PMA. 

  

29 de novembro 

09 horas 

SEMAS 

Assembleia de eleição: sociedade civil e usuários (ficha de 

inscrição para preenchimento dos titulares e suplentes). 

 

29 de novembro 

13 horas  

Site PMA 

 

Publicação dos resultados da eleição.  

02 de dezembro 
Encaminhamento da minuta de Decreto de nomeação dos 

novos conselheiros para publicação. 
 

05 de dezembro 

09 horas 

CRAS 

  

 

Posse dos Conselheiros (as) do COMASA para gestão 

2020/2021 e 1ª reunião para eleição da mesa diretora. 

 

8.2 - DA COMPOSIÇÃO DO COMASA  

8.1 – O COMASA será composto por 10 (dez) membros, sendo cinco 

representantes do poder público e 05 (cinco) representantes da sociedade 

civil, bem como seus respectivos suplentes. 

8.2 – Os representantes do poder público serão indicados pelos secretários 

(as) municipais das pastas que compõem o COMASA, conforme a Lei 

Municipal. 

 
9 – DA POSSE DOS CONSELHEIROS (AS)                                                                                                                                                   

9.1 – Os novos membros (titular e suplente) representantes do poder público, 

sociedade civil e usuários dos serviços da assistência social serão empossados 

durante o mês de dezembro no CRAS, situado à Estrada Anchieta X Jabaquara 

S/N, Bairro Nova Esperança.  

 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1 – Os casos omissos serão discutidos e deliberados pela Comissão 

Organizadora do Processo Eleitoral quando em seu decorrer ou em qualquer 

outra situação. 

 

10.2 – Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Executiva do 

Conselho Municipal de Assistência Social, telefone (28)3536-3771, endereço 

eletrônico socialpma@hotmail.com.br 

 

 

 

Anchieta/ES, 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

 
Comissão Organizadora do Processo Eleitoral 

 Conselho Municipal de Assistência Social de Anchieta – COMASA. 
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ANEXO I 
  

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE 

COMO  CANDIDATA  

(Para Entidades e Organizações de Assistência Social ou que tenham 

programas, projetos e serviços de Assistência Social, Organizações de 
Usuários). 

 
Senhora Presidente do COMASA, 

 
Eu,__________________________________________________________, 

representante legal da Instituição abaixo qualificada, portador (a) do CPF n.º 

___________________, RG n.º_______________ venho REQUERER a 

Vossa Senhoria, com base no Edital 001/2017 para o Processo de Eleição 

para o Mandato do Conselho Municipal de Assistência Social de Anchieta, a 

habilitação como candidata conforme abaixo assinalado: 

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO: 
  
01 – Nome da Entidade / Organização: 
  
02 – Endereço da Entidade / Organização no Município de Anchieta: 

 
 
03 – Bairro: 

 

 
04 – Município: 
 

  
05 – 
UF:  

  
06 – CEP: 

 

 
07 – FAX: 
 

 
08 – Telefone: 
 

 
09 – Celular: 

 

 
10 – E-MAIL: 

 

 
11 - CNPJ: 

 

 

(*) Segmento:  □ Criança e Adolescente                                                             
□ Pessoa com deficiência  

   □ Idoso  
  □ Associações comunitárias 
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Anchieta- ES, ______ de novembro de 2019. 

  
 (Assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal). 

 

 
 

ANEXO II  
 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A USUÁRIO (A) 

 
Senhora Presidente, do COMASA, 

 

Eu, _______________________________________________________, 

portador (a) do CPF n.º_________________,RG n.º_______________venho 

REQUERER a Vossa Senhoria, com base  no Edital 001/2017 para o Processo 

de Eleição para o Mandato do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Anchieta – COMASA, a habilitação como usuário(a)  do segmento de 

usuários da assistência social. 

 

INFORMAÇÕES: 

01 – Nome completo: 

 

02 – Endereço referência no Município de Anchieta: 

 

03 – Bairro: 

 

04 – Município: 

 

 05 – 

UF:  

 

06 – CEP: 

 

07 – Data de Nascimento: 

 

08 – Telefone: 

 

09 – Celular: 

 

10 – E-MAIL: 

 

 

Anchieta- ES, ______ de novembro de 2019. 
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____________________________________________ 

(assinatura) 

 


