
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO UCCI/PMB Nº 001/2019 

 

 

PROCESSO DE CHAMAMENTO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES 

DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA COMPOR 

O CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – 

COMUS. 

 

 

O MUNICÍPIO DE BREJETUBA-ES, por meio da UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO e OUVIDORIA MUNICIPAL, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará CHAMAMENTO PÚBLICO visando a escolha de representantes dos usuários de serviços 

públicos para composição do CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, 

nos termos do preceituado pela Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, regulamentada 

pelo Decreto Municipal nº 445 de 17 de junho de 2019, com regras estabelecidas neste edital:  

1. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – 

COMUS 

 1.1. O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos, órgão consultivo, vinculado 

Controladoria Geral, tem como principais atribuições: I - acompanhar a prestação dos serviços; 

II - participar na avaliação dos serviços; III - propor melhorias na prestação dos serviços; IV - 

contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e V - acompanhar 

e avaliar a atuação do ouvidor.  

2. DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – 

COMUS  

2.1. O COMUS possui composição paritária entre poder público e sociedade civil e será composto 

por 06 (seis) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme 

representação e indicação a seguir discriminados: I 03 (três) representantes dos usuários de 

serviços públicos municipais;  03 (três) representantes dos órgãos da Administração Municipal, 

doravante relacionados: 01 (um) da Controladoria Geral do Município; 01 (um) da Secretaria de 

Administração e 01 (um) da Chefia de Gabinete 

3. DO OBJETO 

3.1. O presente edital destina-se a escolha de representantes dos usuários de serviços públicos, 

titulares e suplentes, dos eixos elencados no inciso I, do subitem 2.1, para compor o Conselho 

Municipal de Usuários dos Serviços Públicos.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 4.1. Poderão participar do presente chamamento TODOS os interessados. 4.2. Para a 

observância dos critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vista 

ao equilíbrio em seu desempenho, os participantes deverão obedecer um ou mais dos seguintes 

requisitos: I – formação educacional compatível com a área a ser representada; II – experiência 



profissional aderente à área a ser representada; III – atuação voluntária na área a ser 

representada. 

4.2. O interessado deverá ainda prestar declaração de idoneidade a ser assinada, atestando não 

estar condenado penalmente nem incurso em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade 

previstas na Lei de Ficha Limpa, e apresentar comprovante de quitação com a justiça eleitoral, 

bem como não poderá ser agente público nem possuir qualquer vínculo com a concessionária 

de serviços públicos.  

 5. DA INSCRIÇÃO 

 5.1. As inscrições terão início a partir da data de publicação deste edital, encerrando-se após 

trinta dias. 5.2. Os interessados deverão preencher e enviar ao e-mail 

ouvidoria@brejetuba.es.gov.br ou protocolar diretamente na sede da Prefeitura de Brejetuba, 

no endereço: Avenida Ângelo Uliana, s/nº, Bairro Belarmino Uliana, centro, Brejetuba-ES, CEP: 

29.630-000, os seguintes documentos: I - ficha de inscrição (Anexo I); II - declaração de 

idoneidade e de que não exerce cargo público na Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES ou 

qualquer vínculo com concessionária de serviços públicos (Anexo II); III – currículo, com 

informações pertinentes aos requisitos do subitem 4.2.  

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

6.1. A Comissão de Avaliação, que validará a conformidade dos documentos apresentados com 

os critérios estabelecidos neste Edital, será composta pelos seguintes servidores estáveis: 

Márcio José Martins, Leiza Camporês Grifo Aguiar e Rita de Cássia Ribeiro. 6.2. Os membros da 

Comissão de Avaliação ficarão impedidos de participar como representantes no Conselho 

Municipal de Usuários dos Serviços Públicos.  

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

7.1. A Comissão de Avaliação fará a verificação das informações e documentos solicitados nos 

subitens 4.2 e 5.2. 7.2. A ausência de qualquer dos documentos relacionados no subitem 5.2 ou 

o preenchimento incompleto das informações invalidará a participação. 7.3. A relação completa 

de participantes (inscrições deferidas e indeferidas) será publicada no sitio municipal, em até 10 

(dez) dias úteis findo o período de inscrição.  

8. DOS RECURSOS  

8.1. Eventuais recursos administrativos devem ser interpostos por meio do e-mail 

ouvidoria@brejetuba.es.gov.br ou via protocolo na sede da prefeitura no endereço: Avenida 

Ângelo Uliana, Bairro Belarmino Uliana, s/nº, centro, Brejetuba-ES, mediante petição 

fundamentada, constando a identificação do requerente, dirigida ao Sr. Presidente da Comissão 

de Avaliação, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a publicação da relação das inscrições 

deferidas e indeferidas. 8.2. Findo o prazo, a Comissão de Avaliação, no prazo de até 3 (três) dias 

úteis publicará a decisão dos recursos interpostos.  

9. DO RESULTADO  

9.1. O Resultado Final do processo de escolha conforme análise dos documentos especificados 

pela Comissão, será publicado no sitio eletrônico do município e encaminhado ao Chefe do 

Poder Executivo para formalizar o ato. 

10. DIPOSIÇÕES FINAIS 
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 11.1. O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, admitida uma recondução por igual 

período. 11.2. A participação no Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos não será 

remunerada a qualquer título, sendo considerado relevante serviço público.  

11.2. Demais esclarecimentos serão obtidos junto à Comissão de Avaliação observados em todos 

os casos os termos do Decreto 445/2019 e Lei Federal 13.460/2017. 

 

Brejetuba-ES, 28 de novembro de 2019. 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 

CONTROLADOR GERAL 

 

 


