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Conselho Municipal de Assistência Social 
CMAS/Fronteira/MG.  

 
 

Edital de Convocação de Eleição dos representantes (Entidades não Governamentais, 

representantes de usuários e Trabalhadores da área) para compor o CMAS, referente ao 

período de 29 de Abril de 2020 (dois mil e vinte) a 29 de Abril de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Fronteira - MG no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Constituição Federal, LOAS – Lei Federal nº 8742/93, Lei Municipal nº 1.884 de 

04 de Dezembro de 2019 (Lei do SUAS); através da sua Presidente Roberta de Campos 

Fernandes Toledo, CONVOCA as Entidades de Atendimentos aos Usuários na Política de 

Proteção Social Básica e Especial, usuários da Assistência Social e Trabalhadores da Assistência 

Social, com sede na localidade para participarem do processo eleitoral para escolha dos novos 

conselheiros municipais da sociedade civil para o mandato de dois anos, de 29 de Abril de 

2020 (dois mil e vinte) a 29 de Abril de 2022 (dois mil e vinte dois) que será realizado no dia 27 

(vinte e sete) de Abril  de 2020 (dois mil e vinte). 

 

Artigo 1º - Será realizada a eleição para representantes de entidades, usuários e trabalhadores 

na área da Assistência Social que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social do 

município de Fronteira no dia 27 (vinte e sete) de Abril de 2020 (dois mil e vinte), sendo nos 

seguintes horários: 09:00 ( nove horas), nas dependências do Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS, sito a Avenida Brasil, N° 220 - Vila de Furnas. 

 

§1º - A publicação do presente edital será feita no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Fronteira/MG, www.fronteira.mg.gov.br e anexado no mural de avisos da Prefeitura, Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Promoção Humana. 

 

§2º - As entidades, os representantes dos usuários e os representantes dos profissionais na 

área de Assistência Social do município de Fronteira eleitos, exercerão mandato de 02 (dois) 

anos no Conselho Municipal de Assistência Social, admitindo-se uma recondução, por igual 

período.    

 

http://www.fronteira.mg.gov.br/
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Dos Eleitores e Candidatos 

 

Artigo 2º - São candidatos aptos a participarem da Eleição, todas as entidades de atendimento 

com inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, os representantes dos usuários e os 

representantes dos trabalhadores da Assistência Social devidamente credenciados, escolhidos 

em Processo Eleitoral e posse do Conselho Municipal de Assistência Social no dia 27 (vinte e 

sete) de abril de 2020 (dois mil e vinte). 

 

§1º - A quantificação de candidatos por categoria de representação conforme o artigo 2º não 

deve ultrapassar a 04 (quatro) indicações por segmento e estes não deverão ter nenhum tipo 

de impedimento legal (falta de idoneidade, penalidades criminais e civis). 

 

Das Vagas no C.M.A.S. 

 

Artigo 3º - Poderão concorrer à eleição para compor as vagas do Conselho municipal de 

Assistência Social – CMAS, representantes das Entidades, usuários e dos profissionais da 

Assistência Social, conforme o abaixo: 

- 01 (um) Representante de Entidade Prestadora de Serviços, na Política de Proteção Social 

Básica e ou Especial da Assistência Social; 

- 01 (um) Representante – Usuários da Assistência Social; 

- 01 (um) Representante – Profissionais da Assistência Social. 

§1º Para cada vaga de membro titular terá um membro suplente. 

§2º Os candidatos pelo segmento dos usuários e dos profissionais da Assistência Social tem 

que serem reconhecidos anteriormente, com comprovação em ata, com assinatura dos 

representantes legais. 

 

 

Dos documentos para Inscrição das Entidades e Representantes de Fóruns 

 

Artigo 4º - Os documentos necessários para inscrição das Entidades como delegados são: 

a) Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual diretoria; 

b) Requerimento à Comissão Eleitoral assinado pelo seu representante legal solicitando a 

inscrição como delegado no processo eleitoral do C.M.A.S.; 
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c) Cópia da Certidão de Identidade do presidente da entidade; 

d) Cópia do Registro no C.M.A.S. 

 

Artigo 5º - Os documentos necessários para inscrição dos representantes de entidades como 

candidatos são: 

a) Cópia do ofício de indicação em papel timbrado, assinada pelo presidente e secretário; 

b) Requerimento à Presidente do CMAS assinado pelo presidente da Entidade, 

solicitando o seu credenciamento como candidato e eleitor no dia 27 (vinte e sete) de 

Abril de 2020; 

c) Cópia da Certidão de Identidade do candidato. 

 

Artigo 6º - Os documentos necessários para inscrição de usuários e profissionais da Assistência 

Social como candidatos e eleitores são:  

a) Cópia da Ata de indicação em papel timbrado assinado pelo presidente e secretário 

dos respectivos fóruns de legitimidade; 

b) Cópia da Certidão de Identidade; 

c) Requerimento à Comissão Eleitoral assinado, solicitando o seu credenciamento como 

candidato e eleitor no dia 27 (vinte e sete) de Abril de 2020; 

d) Cópia da Carteira de Registro expedido pelo Conselho de Classe. 

 

Artigo 7º - Os documentos deverão ser entregues até o dia 24 de Abril de 2020 das 09 h 00min 

às 16 h 00min horas na sede do CRAS, com a Secretaria Executiva do CMAS. 

 

Artigo 8º - O modelo do requerimento acima citado estará disponível na sede do CRAS. 

 

 

 

Dos Documentos para Delegados e Candidatos – Votantes 

 

Artigo 9º - Os documentos necessários para o reconhecimento dos delegados e candidatos 

com direito a voto, no dia 27 (vinte e sete) de Abril de 2020 (dois mil e vinte) à mesa receptora 

são: 
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a) Apresentação da Carteira de Identidade, Ofício de Credenciamento de Delegado ou 

Candidato, assinado pela Presidenta do CMAS, Apresentação da Carteira Profissional 

(profissionais da Assistência Social); 

 

§1º Cada segmento representado somente poderá participar do processo Eleitoral se estiver 

devidamente credenciado no dia 27 (vinte e sete) de Abril de 2020 (dois mil e vinte) às 

14h00min em primeira convocação e 14h15min em última convocação nas dependências do 

CRAS. 

§2º Cada delegado e candidato poderá representar um único segmento (Entidade, Fórum 

Usuário e Fórum Profissional).  

 

Da Análise das Entidades e Fóruns e dos Recursos 

 

Artigo 10º - Após o recebimento dos requerimentos de inscrição das entidades de 

atendimento e ou Fóruns, o Conselho Municipal de Assistência Social analisará para 

deferimento ou indeferimento das representatividades a concorrerem na eleição que será 

divulgado através de publicação anexa ao mural de avisos da Prefeitura, Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana. 

 

Artigo 11º - A(s) entidade(s) que tiver (em) seu (s) requerimento (s) indeferido(s) terá (ão) 02 

(dois) dias úteis para apresentar recurso por escrito dirigido à Comissão Organizadora/Eleitoral 

que serão entregues na sede do CRAS. 

 

Artigo 12º - O CMAS, analisará o recurso apresentado e encaminhará resposta à Entidade e 

Fóruns para posteriormente publicar a relação nominal das candidaturas deferidas  que serão 

anexadas ao mural de avisos da Prefeitura, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana. 

 

Da realização do Fórum de Eleição 

 

Artigo 13º - O Fórum de Eleição das entidades, usuários e profissionais para comporem o 

Conselho Municipal de Assistência Social será Coordenado pela Presidente do CMAS. 
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Artigo 14º - A mesa receptora formada para o processo Eleitoral será composta por 

representantes da CMAS, com responsabilidade de: 

a) Registrar os nomes dos delegados com direito a voto de acordo com o seu 

credenciamento através da lista de presença; 

b) Colher assinatura dos delegados nos espaços correspondentes no registro de seus 

nomes; 

c) Registrar Ocorrências;  

d) Entregar as cédulas rubricadas aos delegados com direito a voto e serem votados; 

e) Apoiar todas as questões de ordem executiva do processo eleitoral. 

 

Artigo 15º – Cada candidato terá 01(um) minuto para se apresentar e expor o porquê gostaria 

de participar do C.M.A.S. 

 

Artigo 16 - Após o término das apresentações iniciará o processo de votação onde cada 

delegado reconhecido exercerá o direito ao voto que deverá escolher em cada segmento de 

representação apenas um candidato. 

 

Artigo 17º - A cédula para a votação será entregue aos delegados pela mesa receptora, 

constando os nomes de todos os candidatos com identificação de sua representatividade, caso 

tenha mais de um candidato. 

 

Artigo 18º - Cada delegado poderá votar em apenas 01(um) candidato por segmento de 

representação. 

 

Artigo 19º - Após o término de votação pelos delegados credenciados, o Conselho fará 

abertura da urna, onde serão apurados os votos e registrados em ordem crescente o número 

de votos por candidato de acordo com o seu segmento de representação, caso tenha mais de 

um candidato. 

 

Artigo 20º - Os candidatos com maior número de votos por representatividade serão os 

titulares e o segundo mais votados, os suplentes. 

 

Da Proclamação dos Eleitos 
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Artigo 21º - O resultado do Fórum Eleitoral será divulgado no site da Prefeitura Municipal e ou 

publicado no jornal de circulação no município de Fronteira/MG.  

 

Da Posse 

 

Artigo 22º - A solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Assistência 

Social dar-se à pelo Prefeito Municipal ou por quem o mesmo designar, logo após o pleito 

eleitoral.  

 

Das Disposições Finais 

 

Artigo 23º - A função de membro-conselheiro é considerada de interesse público relevante e 

não remunerado. 

 

Artigo 24º - Os conselheiros eleitos e empossados deverão cumprir com o novo regimento 

interno do CMAS e disporão de uma Secretária Executiva. 

 

Artigo 25º - Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pelo CMAS, sem 

prejuízo de edição de novos editais e resoluções por parte do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Fronteira, 17 (dezessete) de Abril de 2020 (dois mil e vinte). 

 

                   

 

 

Roberta de Campos Fernandes Toledo                                       Tuani Camargo dos Santos  
                           Presidente                                                                         Secretária                                                                                                                                                                                                                                                                                               


