
 
 
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Município de Caucaia 
 

RESOLUÇÃO CMAS / SDST Nº 14, DE 11 DE MAIO DE 2022. 

 

Dispõe sobre o Regulamento Geral do Processo 

Eleitoral para a escolha de representantes da 

Sociedade Civil, no CMAS de Caucaia, Gestão 

2022/2024, e dá outras providências. 

 

 

 

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Caucaia, no uso de suas 

competências e atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei 

Municipal nº 2.793, de 06 de junho de 2017, Lei Municipal 2.530, de 13 de março de 2014 e pelo 

Regimento Interno do CMAS, em Reunião extraordinária realizada em 11 de maio de 2022; 

 

CONSIDERANDO O disposto no inciso II do § 1º do art. 17 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 

1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS; 

 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.793, de 06 de junho de 2017, que dispõe sobre a 

regulamentação do Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Caucaia e da 

outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei 2.530, de 13 de março de 2014, que determina a reestruturação do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Caucaia; 

 

 

CONSIDERANDO O Caderno de Orientações CNAS de março de 2014 – que trata do Processo 

Eleitoral dos (as) representantes da Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Pleito Eleitoral 2022 será para a escolha de representantes na condição de titulares e 

suplentes da sociedade civil, para exercício de mandatos da gestão de 2022 a 2024 dos seguintes 

seguimentos: 

 

• Representantes de Organizações de Assistência Social.  

• Representantes de Usuários e Organizações de Usuários.  

• Representantes de Trabalhadores e Organizações de Trabalhadores do SUAS. 
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Art. 2º O processo eleitoral para a Representação da Sociedade Civil, gestão 2022/2024 do CMAS, 

dar-se-á em Assembleia especialmente convocada para este fim, por meio de edital publicado no 

Diário Oficial do Município, sob a fiscalização do Ministério Público. 

 

§1º A Assembleia de que trata o caput realizar-se-á no dia 20 de junho de 2022, das 08h00 às 12h00, 

convocada por meio do Edital. 

 

Art. 3º Fica instituída pelo CMAS a Comissão Eleitoral, composta por três representantes da 

Sociedade Civil, não participantes do atual CMAS, e três conselheiros representantes da Sociedade 

Civil a saber: 

 

Representantes da Sociedade Civil: 

Representantes do CMAS:  

 

§1º A Comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral até a instalação da Assembleia de Eleição. 

 

§2º A Comissão Eleitoral elegerá, entre seus pares, um presidente e um vice-presidente, de segmentos 

diferentes. 

 

Art. 4º A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições:  

 

I. Elaborar o Regimento Interno da Assembleia Eleitoral; 

II. Analisar a documentação dos candidatos à habilitação; 

III. Habilitar os candidatos; 

IV. Divulgar a relação de habilitados; 

V. Analisar e julgar os recursos dos candidatos; 

VI. Divulgar as deliberações sobre os recursos dos candidatos. 

 

Art. 5º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, como candidatos no CMAS e eleitores, todos sob 

indicação: 

I- Os representantes de Usuários e Organizações de Usuários. 

II- Os representantes de Trabalhadores do SUAS e de Organizações dos Trabalhadores do 

SUAS 

III- Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social inscritas no CMAS 

 

Parágrafo 1º Considera-se representantes de Usuários e Organizações de Usuários, as pessoas 

vinculadas aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais da Política de Assistência 

Social, bem como representantes de grupos organizados sob a forma de associações, movimentos 

sociais, fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social 

de âmbito municipal que tenham como objetivo a luta por direitos sociais dos usuários da Política de 

Assistência Social, conforme Resolução CNAS nº 24/2006. 

 

Parágrafo 2º. Considera-se representantes de Trabalhadores e Organizações de Trabalhadores da área 

da Assistência Social, o trabalhador que atuar na rede socioassistencial do município, bem como 

representantes de todas as formas de organizações de trabalhadores do SUAS, em conformidade com 

as Resoluções CNAS nº 23/2006 e nº 17/2011. 
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Parágrafo 3º. Considera-se Organizações da Sociedade Civil (OSC), aquelas sem fins lucrativos que, 

isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 

pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011, de acordo artigo 3º do Decreto 6.308/2007), e para fins do presente regulamento, 

devem estar inscritas no CMAS. 

 

Artigo 6º. Entende-se por candidato-eleitor, o representante e candidato do segmento constante nesta 

Resolução, podendo votar e ser votado. 

 

Artigo 7º. Entende-se por eleitor, o representante do segmento, podendo apenas votar. 

 

§1º É vedada a representação na Assembleia de Eleição, de mais de um candidato por OSC de 

Assistência Social, e de Organização do Trabalhador do SUAS. 

 

§2º Cada serviço Socioassistencial poderá indicar um usuário, 

 

§3º É vedada a representação, na Assembleia de Eleição de pessoa sem vínculo com a OSC. 

 

§4º Serão consideradas de âmbito municipal os representantes ou Organização de Usuários e 

Organizações dos Trabalhadores do SUAS que, comprovadamente, desenvolvam suas atividades há 

no mínimo dois anos no município. 

 

§6º A habilitação dos representantes de Usuários e Organizações de Usuários, de Organizações de 

Assistência Social e de trabalhadores e Organizações dos Trabalhadores do SUAS, para designarem 

candidato (a), ocorrerá a partir da data de publicação do Edital até o dia 02 de junho de 2022, valendo 

para tanto, a data do protocolo de seu pedido. 

 

§7º O candidato que não se fizer pessoalmente presente na hora, data e local previstos no edital de 

convocação para a Assembleia do Pleito, estará automaticamente excluído do processo eleitoral. 

 

Art. 8º Para a habilitação dos representantes ou Organizações de Usuários, das Organizações de 

Assistência Social e representantes de Trabalhadores e de Organizações dos Trabalhadores do SUAS, 

a designarem candidato (a), as mesmas deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

I. Para as Organizações de Assistência Social, prevista no Artigo 5, parágrafo 3º deste regulamento: 

a. requerimento de habilitação e designação, conforme Anexo I desta Resolução, devidamente 

assinado pelo representante legal da organização e pelo (a) candidato (a), indicado qual segmento; 

b. endereço completo, telefone, e-mail da organização, conforme Anexo I desta Resolução; 

c. cópia da Carteira de Identidade, CPF, e comprovante de residência da pessoa física designada a ser 

eleita. 

d. Os candidatos às vagas de Conselheiros representantes de Organização Social devem atender no 

mínimo os seguintes requisitos:  

 

• Ter reconhecida idoneidade moral, conforme declaração de próprio punho; 

• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, comprovado por cédula de identidade ou documento 

de identificação oficial com foto original; 

• Ter vínculo comprovado com a Organização de Assistência Social, devidamente inscrita no CMAS.  
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II. Para os Representantes de Trabalhadores e Organizações dos Trabalhadores do SUAS, prevista no 

Artigo 5º, parágrafo 2º deste regulamento: 

 

a. requerimento de inscrição, conforme Anexo I desta Resolução, devidamente assinado pelo 

representante legal da organização e pelo (a) candidato (a), indicado qual segmento; 

 

b. Declaração de funcionamento, conforme Anexo II desta Resolução (para entidades e organizações 

de trabalhadores); 

 

c. endereço completo, telefone, e-mail da organização; 

 

d. cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência da pessoa física designada a ser 

eleita. 

 

e. Requerimento de habilitação como representante de trabalhadores, conforme Anexo IV. (Para 

trabalhadores da área) 

 

f. Os candidatos às vagas de Conselheiros Representantes de Trabalhadores e Organizações de 

Trabalhadores da área devem atender no mínimo os seguintes requisitos: 

• Ter reconhecida idoneidade moral, conforme declaração de próprio punho; 

• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, comprovado por cédula de identidade ou documento 

de identificação oficial com foto original; 

• Ter vínculo trabalhista, por no mínimo dois anos, na área da Política de Assistência Social, 

comprovado por documentos carteira de trabalho, holerite ou declaração de prestação de serviço 

devidamente assinada pelo representante legal da OSC, conforme Resolução CNAS nº 23/2006, por 

no mínimo dois anos. 

 

III. Para representantes de usuários e Organizações de Usuários da Assistência Social, prevista no 

artigo 5º, parágrafo 1º deste regulamento: 

 

a. requerimento de habilitação, conforme Anexo I desta Resolução, devidamente assinado pelo  

representante legal da organização e pelo (a) candidato (a), indicado qual segmento; 

 

b. endereço completo, telefone, e-mail da organização, conforme Anexo I desta Resolução; 

 

c. Declaração de funcionamento, conforme Anexo II desta Resolução (para Organizações de 

Usuários); 

d. declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedido pelo órgão gestor da assistência 

social municipal, assinado por coordenador (a) de CRAS, CREAS, Centro POP e Serviços de Alta 

Complexidade, conforme Anexo III desta Resolução. 

 

e. cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência da pessoa física a ser eleita. 

 

f. Os candidatos às vagas de Conselheiros representantes de usuários e organizações de usuários 

devem atender no mínimo os seguintes requisitos: 

• Ter reconhecida idoneidade moral, conforme declaração de próprio punho; 

• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, comprovado por cédula de identidade ou documento 

de identificação oficial com foto original; 
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• Ser usuário da Política de Assistência Social, comprovado por declaração do CRAS, CREAS ou 

OSC inscritas no CMAS, ou declaração de representação de Organizações de Usuários devidamente 

constituída, conforme estabelecido na Resolução CNAS nº 24/2006. 

• Prova de residência no município de Caucaia/CE. 

 

§1º Os representantes ou Organizações de Usuários, Organizações de Assistência Social e as 

Organizações dos Trabalhadores do SUAS, somente poderão habilitar candidato (a) e eleitor (a) a um 

dos segmentos descritos no Art. 5º desta Resolução. 

 

Art. 9º A documentação necessária para a inscrição de candidato e de eleitor, conforme artigos 5º, 6º 

e 7º deverão ser protocolados diretamente no CMAS, no horário das 09h00 às 16h00, em dias úteis, 

até o dia 02 de junho de 2022, no endereço abaixo: Conselho Municipal de Assistência Social / 

Comissão Eleitoral - Eleição 2022 A/C Secretaria Executiva do CMAS Rua Santa Helena n°161, 

Caucaia/CE. 

 

Art. 10 A Comissão Eleitoral divulgará até o dia 13 de junho de 2022 a relação nominal de 

representantes ou Organizações de Usuários, das Organizações de Assistência Social e das 

Organizações dos Trabalhadores do SUAS habilitadas a participarem do pleito na condição de 

candidato (a). A relação nominal dos candidatos será fixada no CMAS e publicado em Diário Oficial. 

 

Art. 11 Os recursos deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral, até o dia 16 de junho de 2022, 

enviando o documento original ao endereço mencionado no artigo 10º. 

 

§1º A Comissão Eleitoral concluirá e divulgará, no dia 17 de junho de 2022, o julgamento dos 

recursos apresentados disponibilizados no site da Prefeitura Municipal. 

 

Art. 12 A Comissão Eleitoral terá apoio da Secretaria Executiva do CMAS. 

 

Art. 13 A habilitação ao pleito eleitoral na condição de eleitores, se dará no momento do 

credenciamento ao pleito, das 8h00 às 9h00 do dia 26 de fevereiro de 2019, mediante: 

I- Usuários e Organização de Usuários: declaração de reconhecimento de usuário/eleitor, assinado 

por coordenador (a) de CRAS, CREAS, Centro POP e Serviços de Alta Complexidade, e Organização 

da Sociedade Civil, devidamente inscritas no CMAS, conforme anexo V desta Resolução. 

 

II- Organização de Assistência Social: requerimento de inscrição e designação, conforme Anexo I 

desta Resolução, devidamente assinado pelo representante legal da Organização e pelo (a) eleitor 

designado (a). Organização de Trabalhadores do SUAS: requerimento de habilitação e designação, 

conforme Anexo I desta Resolução, devidamente assinado pelo representante legal da Organização e 

pelo (a) eleitor designado (a). 

 

III- Trabalhadores do SUAS: comprovante de vínculo trabalhista na área da Política de Assistência 

Social, por documentos de carteira de trabalho, holerite ou declaração de prestação de serviços. 

 

IV- Todos os eleitores deverão apresentar Carteira de Identidade no ato do credenciamento. 

 

Art. 14 A Assembleia de Eleição terá dois momentos: 

I- Instalação da Assembleia pela Comissão Eleitoral. 
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II- Composição da Mesa Coordenadora da Assembleia de Eleição. 

§1º Para a instalação da Assembleia de Eleição, a Comissão Eleitoral do CMAS terá como 

atribuições:  

 

I - Apresentar os representantes ou organizações de usuários, e organizações de assistência social e 

das organizações dos trabalhadores do SUAS, habilitadas pela Comissão Eleitoral para designar 

candidato (a) a participação no pleito; 

II - Coordenar o processo de candidatura dos participantes à Mesa Coordenadora da Assembleia de 

Eleição a ser composta por representantes das organizações de assistência social, representantes de 

Usuários e Organizações de Usuários, representante de Trabalhador e Organizações de Trabalhadores 

do SUAS, um de cada segmento, não candidatos ao pleito. 

§2º A Mesa Coordenadora da Assembleia de Eleição terá como atribuições: 

 

I - Eleger, entre os membros da Mesa Coordenadora da Assembleia de Eleição, um que assumirá a 

Presidência; 

 

II - Fazer a leitura e aprovação do Regimento Interno da Assembleia de Eleição, elaborado pela 

Comissão Eleitoral; 

 

III - eleger a Mesa Receptora e Apuradora dos votos, composta por três representantes, um de cada 

segmento, desde que não candidatas ao pleito; 

 

IV - Proceder a votação, das 9:hs00as 10hs30 conforme Regimento Interno aprovado; 

V - Coordenar o processo de apuração; 

 

VI - Fazer a leitura e aprovação da Ata da Assembleia de Eleição 

. 

VII - Decidir os casos omissos, considerando todos os dispositivos legais sobre a matéria. 

 

Art. 15 Cada representante ou Organização de Usuários, Organização de Assistência Social e 

Organização de Trabalhadores do SUAS habilitados pela Comissão Eleitoral para designar candidato 

(a), bem como as habilitadas enquanto eleitor para a participação na Assembleia de Eleição, poderá 

votar no número de candidatos (as) correspondente a representação do seu segmento, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 2530/2014, quais sejam: 

 

a) 4 (quatro) representantes de Organizações de Assistência Social, 

 

b) 2 (dois) representantes dos Usuários e/ou Organizações de Usuários da Política de Assistência 

Social e 

c) 1 (um) representantes de Trabalhadores ou Organizações de Trabalhadores do setor. 

 

§1º Cada seguimento da sociedade civil será votado pelos seus próprios pares, devidamente 

habilitados ao pleito eleitoral na condição de eleitores, no momento do credenciamento. 

 

§2º No caso de empate, quando da apuração dos votos do segmento, o desempate será pelo candidato 

com maior idade, situação a ser comprovada no ato do pleito com a apresentação do documento 

original de identidade. 
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Art. 16- Terminada a Assembleia de Eleição, a Mesa Coordenadora proclamará o resultado e assinará 

a Ata aprovada, contendo a relação das pessoas físicas eleitas titulares e suplentes, constando, ainda, 

a fiscalização do Ministério Público em todo o processo. 

 

Art. 17 A Mesa Coordenadora da Assembleia de Eleição entregará à Presidência do CMAS a Ata da 

Assembleia de Eleição com a relação dos representantes da Sociedade Civil eleitos, para publicação 

no Diário Oficial. 

 

Art. 18 Em caso de vacância será convocado para ocupar a vaga, o candidato sequencialmente mais 

votado no processo eleitoral no seu segmento e, no caso de empate de votos, prevalecerá o candidato 

com mais idade. 

 

Parágrafo único. O candidato que assumir a vaga completará o tempo remanescente do mandato do 

conselheiro que foi substituído. 

 

Art. 19 A posse dos Conselheiros eleitos, titulares e suplentes, para o biênio 2022/2024, dar-se-á até 

o dia 04 de julho de 2022. 

 

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 


