
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.RESOLUÇÃO “AD 

REFERENDUM” Nº. 11, de 08 de junho de 2017.Prorroga o prazo para habilitação de 

candidatos (as) no processo eleitoral da representação da sociedade civil  no Conselho 

Municipal de Assistência Social de Florianópolis – CMAS, Gestão 2016/2018, para o 

preenchimento das Cadeiras dos Segmentos de Trabalhadores da Assistência Social, e 

Usuários ou Organizações de Usuários da Assistência Social e dá outras providências. O 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais e em Reunião de Mesa Diretora realizada em 08 de junho de 

2017,CONSIDERANDO: A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS; A Resolução nº 6, de 21 de maio de 2015, do CNAS, que 

regulamenta entendimento acerca dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. A Resolução nº 11, de 23 de setembro de 2015, do CNAS, que 

caracteriza os usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência 

Social e no Sistema Único de Assistência Social, e revoga a Resolução nº 24, de 16 de 

fevereiro de 2006; A determinação proferida no subitem 9.8.6 do Acórdão do Tribunal 

de Contas da União - TCU nº 2.809/2009, que versa sobre a revisão da Lei de Criação do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis, no que tange á paridade dos 

segmentos da sociedade civil. A Resolução CMAS N. 02 de 27 de fevereiro de 2014, que 

aprova o 4º Relatório Complementar de Execução do Plano de Providências do Município de 

Florianópolis, referente ao Acórdão nº. 2809/09 de 04 de dezembro de 2009 e Acórdão nº. 

173/2010 de 10 de fevereiro de 2010 do Tribunal de Contas da União – TCU. A Resolução 

CMAS Nº 80 de 17 de dezembro de 2015 que aprova nova redação para Lei de Criação do 

CMAS, propõe a revogação da Lei nº 8.049/2009 e dá outras providências; A Resolução 

CNAS Nº 14 de 07 de dezembro de 2015 que “Dispõe sobre o processo eleitoral da 

representação da sociedade civil no CNAS, Gestão 2016/2018”; A Resolução CMAS Nº 57 

de 10 de outubro de 2016, que institui a Comissão Eleitoral responsável pelo processo 

eleitoral da representação da sociedade civil no CMAS, Gestão 2016/2018; A Assembléia 

Geral Ordinária do CMAS realizada em 31 de março de 2016, que aprovou a adoção da 

nova redação da Lei de Criação do CMAS como normativa orientadora do processo de 

eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil, Gestão 2016 – 2018. A Resolução CMAS N. 

07 de 27 de abril de 2017 que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da 

sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis - CMAS, 

Gestão 2016-2018 para preenchimento das cadeiras de Suplentes dos Segmentos de 

Trabalhadores da Assistência Social, e Usuários ou Organizações de Usuários da 

Assistência Social.O Edital CMAS Nº 01 de 27 de abril de 2017 que Convoca os 

representantes ou organizações de usuários, e as entidades e organizações dos 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, para a Assembleia de 

Eleição dos representantes da sociedade civil do CMAS de Florianópolis, Gestão 



 

2016/2018,para o preenchimento das cadeiras de Suplentes dos Segmentos de 

Trabalhadores da Assistência Social, e os Representantes  ou Organizações de Usuários da 

Assistência Social. A Reunião da Mesa Diretora, realizada em 08 de junho de 2017, 

diante da necessidade da ampliação do prazo para habilitação de candidatos(as) no 

processo eleitoral da representação da sociedade civil no CMAS, Gestão 

2016/2018,RESOLVE: Art. 1º - Prorrogar o prazo para habilitação de candidatos(as) no 

processo eleitoral da representação da sociedade civil no CMAS, Gestão 2016/2018, para o 

preenchimento das Cadeiras de Suplentes dos Segmentos de Representantes dos Usuários 

ou Organização de Usuários e Entidades ou Organização de Trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. Parágrafo Único - As habilitações devem ser 

realizadas em acordo com os critérios e procedimentos já estabelecidos na Resolução 

CMAS Nº 07/2017. Art. 2º - Alterar as datas e prazos do processo eleitoral previstos no 

anexo V – Calendário do Processo Eleitoral CMAS – Gestão 2016/2018, da Resolução N. 

07/2017. 

As habilitações devem ser realizadas em acordo com os critérios e procedimentos já 

estabelecidos na Resolução CMAS Nº 07/2017. Art. 3º - A habilitação dos representantes 

de usuários ou organizações de usuários, e das entidades e organizações dos trabalhadores 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, deverá ser realizada até 23 de junho de 

2017, conforme Anexo I. Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

Florianópolis, 08 de junho de 2017.SOLANGE DA SILVA. Presidente do CMAS, 

ANEXO I 

 

DATA ATIVIDADE 

02/05/2017 Publicação do Edital de Abertura do Processo Eleitoral. 

02/05 a 

02/06/2017 

Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a 

documentação, exigida na Resolução CMAS nº 07, de 27 de abril de 2017, 

perante a Comissão Eleitoral para entidades eleitoras ou eleitoras/habilitadas 

para designar candidatos. 

Até 23/06/2017 Prorrogação do prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente 

com a documentação, exigida na Resolução CMAS nº 07, de 27 de abril 

de 2017, perante a Comissão Eleitoral para entidades eleitoras ou 

eleitoras/habilitadas para designar candidatos. Conforme Resolução AD 

REFERENDUM  CMAS 011/2017 – 08/06/2017. 
24/06/2017 a 

26/06/2017 

Análise dos pedidos de habilitação para entidades eleitoras ou eleitoras e 

habilitadas para designar candidatos. 

27/06/2017 Publicação da decisão da Comissão Eleitoral, contendo relação de 

representantes ou organizações de usuários e dos trabalhadores do SUAS 

habilitados e não habilitados. 

28/06 a 

29/06/2017 

Prazo para ingressar com recurso junto à Comissão Eleitoral. 



 

28/06 a 

29/06/2017 

Prazo para julgamento de recursos apresentados. 

30/06/2017 Publicação do resultado dos Recursos, contendo relação de representantes ou 

organizações de usuários e dos trabalhadores do SUAS habilitados e não 

habilitados. 

30/06/2017 Publicação do Ato de Homologação da relação de representantes ou 

organizações de usuários e dos trabalhadores do SUAS, candidatos ao pleito 

como eleitores e/ou habilitados como candidatos. 

04/07/2017 Assembléia da Eleição. 

06/07/2017 Publicação dos resultados das eleições dos Suplentes Representantes da 

Sociedade Civil no CMAS. 
11/07/2017 Prazo final para publicação da nomeação dos conselheiros pelo Executivo 

Municipal.  

14/07/2017 Posse dos Conselheiros (as) Suplentes do CMAS para Gestão 2016/2018. 

 


