
 

 

  
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATÍLIO VIVACQUA 
CMAS - LEI 877/2010 

 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Atílio Vivacqua/ES, em 

cumprimento à Lei Municipal Nº 877/2010, de 05 de maio de 2010, alterada 

pela Lei Municipal Nº 941/2011, de 16 de novembro de 2011, nos termos do 

disposto na Resolução nº 16/2010-CNAS, que dispõe sobre o processo de 

eleição dos representantes das entidades e usuários da assistência social, 

através de seu presidente, por motivo de força maior, determina a prorrogação 

do período de inscrições para os representantes da sociedade civil. 

Observando-se o seguinte: 

 

Art.1º O período de inscrições para eleição dos representantes para 

composição deste Conselho ficará prorrogado até o dia 20 de junho de 2018. 

Art. 2º Fica alterado o cronograma com as novas datas. 

Art. 3º Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

Atílio Vivacqua, 15 de junho de 2018. 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

ANDERSON FALCÃO CALDEIRA TORRES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

 
 

 

 



CRONOGRAMA ELEITORAL 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ATÍLIO VIVACQUA/ES 
 
 

 
Atílio Vivacqua, 15 de junho de 2018. 

 
 

 

 

________________________________________ 

ANDERSON FALCÃO CALDEIRA TORRES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

DATA ATIVIDADES 

07/06/2018 
 Início do período de inscrições das organizações de 

assistência social 

20/06/2018 

 

 Término do período de inscrições das organizações 
de assistência social 

22/06/2018 

 Reunião da Comissão Eleitoral para deliberar acerca 
das inscrições das organizações de assistência 
social 

 Publicação da relação das entidades aptas à 
concorrer no sítio eletrônico da Prefeitura de Atílio 
Vivacqua. 

 Início do prazo para interposição de recursos, em 
casos de indeferimento das inscrições. 

25/06/2018 
 Término do prazo para interposição de recursos 

26/06/2018 

 Reunião da Comissão Eleitoral para julgamento dos 
recursos interpostos. 

 Publicação do extrato de julgamento no sítio 
eletrônico da Prefeitura de Atílio Vivacqua. 
 

28/06/2018 
 Assembleia Eletiva das Entidades 

04/07/2018 
 Término do prazo indicação dos representantes das 

organizações de assistência social 

05/07/2018 
 Posse dos conselheiros eleitos titulares e suplentes-

Centro de Referência de Assistência Social 



 


