Edital de Chamamento nº 01/2022, para a seleção dos membros do
Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUSP).

O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 1971/2022, convoca as
entidades, organizações e movimentos sociais, todas no âmbito do
município para participarem da reunião para indicação e posse dos novos
Conselheiros Municipais representantes da Sociedade Civil e dos membros
indicados pelo Chefe do Poder Executivo para cumprirem mandato de 02
(dois) anos, observando as disposições constitucionais e demais normas
aplicáveis.
O Conselho terá a atribuição de acompanhar e avaliar a prestação dos
serviços públicos, propor melhorias e diretrizes para o adequado
atendimento ao usuário do serviço público, além de acompanhar e avaliar a
atuação da Ouvidoria Geral do Município e dos responsáveis por ações de
ouvidoria.
O processo de seleção visa preencher 05 (cinco) vagas de conselheiros
titulares e 05 (cinco) conselheiros suplentes, representando a Administração
Municipal e os Usuários dos Serviços Públicos Municipais. Os
representantes dos usuários, aprovados, terão mandato de conselheiro,
sendo considerado serviço público relevante, sem remuneração, com
duração de 2 anos. Os usuários de serviços públicos municipais, poderão se
inscrever para representar apenas uma das seguintes áreas:
1) 05 (cinco)
Secretarias:

membros

da

Administração

Municipal,

das

seguintes

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
Trânsito;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal Saúde;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal Assistência Social e
Desenvolvimento Social;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
e) 01 (um) representante da Comissão Municipal de Defesa Civil.
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II – 05 (cinco) membros representantes das entidades, organizações e
movimentos sociais.
1– DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O prazo para entrega dos ofícios de indicação dos representantes das
Entidades, Organizações e outros, que integrarão o Conselho Municipal de
Usuários dos Serviços Públicos, será até 18 de Novembro de 2022, no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
O processo eletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de
indicação dos Representantes da Sociedade Civil e do Poder Executivo e a
fase final destinada à realização propriamente dita da eleição da Diretoria,
mediante a votação de todos representantes.
A publicação do presente Edital será feita no site da Prefeitura Municipal
de Juquiá: www.juquia.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município;
Os representantes de Entidades e do Poder Executivo ao serem indicados
exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se uma única recondução,
por igual período.
2- DAS ELEIÇÕES
A Assembléia Geral para escolha da Diretoria do COMUSP será realizada
no dia 23 de Novembro de 2022 às 14 horas na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal.
A Diretoria será composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um
Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
Prefeito Municipal
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