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Edital de Convocação para Eleição dos Representantes da Sociedade Civil que 

integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - Biênio 2022/2023 

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS de Paraíba do Sul - RJ, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Lei Federal nº 8.742/93(LOAS) e a Lei 
Municipal nº 1866 de 22 de abril de 1996, convoca as Entidades de Usuários ou de Defesa de 
Direitos dos Usuários, Entidades Prestadoras de Serviços e Entidades dos Trabalhadores da 
Assistência Social, todas no âmbito do município de Paraíba do Sul para participarem da eleição para 
escolha dos novos Conselheiros municipais, representantes da Sociedade Civil, para cumprirem 
mandato no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, observando as disposições 
constitucionais e demais normas aplicáveis. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 - A eleição dos representantes de Entidades de Usuários, Entidades Prestadoras de 
Serviços e Entidades dos Trabalhadores da área de Assistência Social, que integrarão o Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, biênio 2022/2023 ocorrerá no dia 27 de janeiro, das 9h às 
12 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, à Rua Heinz G. Weill, 
nº 36 – Centro (Antiga Argo). 

1.2 O processo eletivo será regido por este instrumento, visando o preenchimento de 05 
(cinco) vagas para as entidades da Sociedade Civil; 

 1.3 O processo eletivo será composto de três etapas: 1ª fase inicial de inscrição e a 2ª 
Avaliação documental da entidade e 3ª fase final destinada à realização propriamente dita da eleição, 
mediante a votação de todas as entidades inscritas;  

1.4 A publicação do presente Edital será feita no site e redes sociais da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul e afixado em mural das Secretarias: Assistência Social e Direitos Humanos – 
SMASDH, Educação, Saúde, Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Centro e Vila 
Salutaris, Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; Entidades de 
Assistência Social do Município e Câmara Municipal de Vereadores; 

1.5 Os representantes de Entidades de Usuários, Entidades Prestadoras de Serviços e 
Entidades dos Trabalhadores da área de Assistência Social ao serem eleitos exercerão mandato de 02 
(dois) anos, admitindo-se uma só recondução, por igual período. 

2 – DAS VAGAS DO CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social)  

2.1 - Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Assistência Social as 
Entidades de Usuários ou Defesa dos Direitos de Usuários, Entidades Prestadoras de Serviços na área 
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de Assistência Social e Entidades dos Trabalhadores da área de Assistência Social, conforme 
especificamos abaixo:  

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  

02 representantes de Entidades de Usuários ou Defesa de Direitos dos Usuários de 
Assistência Social, no âmbito municipal; 

 02 representantes de entidades Prestadoras de Serviços da área de Assistência Social, no 
âmbito municipal;  

01 representante de Entidades dos Trabalhadores da área de Assistência Social, no âmbito 
municipal.  

2.2 - Para cada vaga de membro Titular terá um membro Suplente;  

2.3 - Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem legalmente constituídas, 
credenciadas e representadas no dia da eleição; 

 3 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES: 

3.1 - Os documentos necessários para inscrição das entidades são:  

a)  Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 

b) Cópia do Estatuto Social devidamente registrado em Cartório;  

c) Plano de Ação (modelo em anexo);  

d) Cópia da ata eleição e posse da atual Diretoria, registrada em cartório; 

e) Cópia da Ficha do CADUNICO (no caso de representantes usuários da política de 
assistência social;  

 f) Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

3.2 - As inscrições serão feitas na Secretaria do Conselho Municipal de Assistência Social à 
Rua Heinz G. Weill, nº 36 – Centro (Antiga Argo) no período de 10 a 14 de janeiro de 2022, no 
horário de 09:00 h às 16h;  

4 - DAS ELEIÇÕES  

4.1- O processo eletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral designada em reunião pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS que após encerramento do prazo de inscrições 
convocará as entidades para a plenária eleitoral;  
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4.2- A plenária eleitoral será formada pelos representantes de cada Entidade inscrita e 
indicada no ato da inscrição; 

 4.3- O processo de escolha das 05 Entidades representantes da Sociedade Civil dar-se-á por 
meio de votação dos representantes; 

4.4 - Terão assento no CMAS os representantes das 05 (cinco) entidades da Sociedade Civil 
que receberem maior número de votos;  

4.5 - Os candidatos com maior número de votos por representatividade serão os Conselheiros 
Titulares e os demais serão suplentes, observando-se a ordem da quantidade de votos. 

5 - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

13/12/21 a 07/01/2022 Divulgação do Edital de convocação para as Entidades 

10/01/22 a 14/01/2022 Inscrição das Entidades da Sociedade Civil 

19/01/2022 Divulgação da lista de Entidades inscritas para o 
processo eleitoral 

20/01/2022 à 25/01/2022 Impugnação (RECURSO) 

26/01/2022 Divulgação da lista  final de Entidades inscritas para o 
processo eleitoral 

27/01/2022 Eleição para escolha das Entidades da Sociedade Civil 

27/01/2022 Apresentação dos nomes dos Conselheiros eleitos 
representantes da Sociedade Civil e designados pelo 
Executivo Municipal 

27/01/2022 Posse e primeira reunião ordinária da nova 
representação. 

 

Paraíba do Sul, 17 de Novembro de 2021. 

 

 

Comissão organizadora 

Sociedade Civil Irmandade Nossa Senhora da Piedade  e  Lar Vicentino de Paraíba do Sul 

Governo 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos   e  Fundação 

Cultural 
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(Anexo) 

 
Roteiro de Plano de Ação 

 
I – Finalidades estatutárias; 
 
II – Objetivos; 
 
III – Origem de recursos; 
 
IV – Infraestrutura – sistema de organização da entidade; 
 
V – Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial informando 
respectivamente: 
 
a) público-alvo; 
 
b) capacidade de atendimento; 
 
c) recursos financeiros a serem utilizados; 
 
d) recursos humanos envolvidos; 
 
e) abrangência territorial; 
 
f) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas 
as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 
 
 
 
 

OBS.: O Plano de ação deve ser realizado em folha timbrada da entidade inscrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 


