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Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO  Nº 04/2017  –  CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social  
- CMAS, no exercício de suas atribuições 
legais nos termos da Lei Municipal nº 3.758 
de 14/09/09, publicada 16/09/09, alterada pela 
Lei Municipal, nº 4.495 de 24/04/17, publicada 
em 26/04/2017

CONSIDERANDO o Decreto nº 8.201 de 
02 de abril de 2017, publicado na Imprensa 
Oficial da Estância de Atibaia em 19 de abril 
de 2017
CONSIDERANDO a reunião ordinária 
realizada em 02 de fevereiro de 2017, conforme 
apresentação pela comissão organizadora 
da VII Conferência Municipal e mediante 
apreciação do colegiado constando na  Ata nº 
01/2017;
RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar o Regimento Interno da 
VII Conferência Municipal de Assistência 
Social, conforme segue:

VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ESTÂNCIA 

DE ATIBAIA/2017

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO 1
Do Objetivo, Temário e da Organização

Art. 1º A VII Conferência Municipal da 
Assistência Social será presidida pela 
Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS e realizada no 
dia 14/07/2017, das 08:00 as 17:00 horas 
no Centro de Convenções Victor Brecheret, 
situado à Av. Lucas Nogueira Garcez, 511- 
Centro, Atibaia/SP.

Art. 2º A VII Conferência Municipal da 
Assistência Social foi convocada pelo Decreto 
Nº 8.201 de 02 de abril de 2017, assinado, 
conjuntamente, pelo Prefeito e pela Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e pela Presidente do CMAS.
Esta Conferência será precedida de 06 Pré 
Conferências Regionais conforme Local Data 
e Horário que segue abaixo.
CRAS Jardim Imperial

Centro Comunitário Antônio Benjamim 
Pinheiros
End.- Rua Pacaembu, nº 65 Bairro Jardim 
Imperial
Data: 01.06.2017          Horário: 14h00min às 
16h30min 
CRAS Portão
End.- Rua Antônio da Cunha Leite, nº 1895 - 
Bairro do Portão 
Data: 06.06.2017              Horário: 09h00min 
às 11h30min 
CRAS Caetetuba
End.- Rua Gonçalves Dias, nº 265 - Bairro 
Caetetuba
Data: 22.06.2017                  Horário: 
14h00min às 16h30min 
CENTRO POP
Casa de Passagem
End.- Estrada dos Perines, nº 495 - Bairro 
Estância Parque de Atibaia
Data: 29.06.2017                 Horário: 
09h00min às 11h30min 
CRAS TANQUE
End.- Praça do Soldado Constitucionalista s/
nº 
Data: 29.06.2017                   Horário: 
14h00min às 16h30min
ALVINÓPOLIS - CCTI - Centro de 
Convivência da Terceira Idade
End.- Praça Santo Antônio, nº 79
Data: 06.07.2017                 Horário: 
14h00min às 16h30min
Art. 3º A VII Conferência Municipal da 
Assistência Social constitui-se em instância 
máxima de participação da sociedade civil e 
governo, com a finalidade de avaliar a política 
da assistência social e deliberar diretrizes 
para aperfeiçoar, implementar e consolidar o 
Sistema Único da Assistência Social –SUAS.

Art. 4º A VII Conferência Municipal da 
Assistência Social  tem por objetivo geral 
analisar, propor e deliberar, com base na 
avaliação local, e à luz do II Plano Decenal de 
Assistência Social – rumo ao  aprimoramento 
do SUAS – (2016 a 2026), com o tema eleito 
pelo CNAS “GARANTIA DE DIREITOS 
NO FORTALECIMENTO DO SUAS”  
reconhecendo a corresponsabilidade de cada 
ente federado e eleger delegados para a  XI 
Conferência Estadual de Assistência Social.

Art. 5º. A VII Conferência Municipal da 
Assistência Social tem como tema geral: 

“Garantia de direitos no fortalecimento do 
SUAS” e como sub temas:

Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o 
princípio da equidade como paradigma para 
a gestão dos direitos sócio assistenciais.

Este eixo tem como objetivo debater os 
seguintes temas conforme Ementa:
A seguridade social e a proteção não-
contributiva e o papel da assistência social 
neste contexto.
Afirmação dos direitos socioassistenciais 
como instrumento para o enfrentamento das 
desigualdades e para a promoção da equidade 
e da justiça social.
A equidade  enquanto fundamento ético 
político necessário ao aprimoramento da 
universalização de direitos sociais.
A proteção socioassistencial no campo 
da seguridade social enquanto direito de 
cidadania e dever do Estado.
A gestão dos direitos socioassistenciais  
comprometida com a resolutividade das 
demandas e com a emancipação social dos 
usuários.
Defesa e garantia dos direitos 
socioassistenciais como recurso estratégico 
para assegurar a proteção social não-
contributiva e a promoção da equidade e da 
justiça social. Defesa e garantia da proteção 
social não-contributiva no cenário atual.

Eixo 2: Gestão democrática e controle social: 
O lugar da sociedade civil no SUAS

Este eixo tem como objetivos debater os 
seguintes temas conforme Ementa:
Direito à participação social e o lugar da 
sociedade civil na gestão democrática e no 
controle social.
Efetivação do direito á participação social. 
Direito á participação social na prática 
cotidiana dos equipamentos e serviços 
socioassistenciais nos territórios.
Qualificação, capacitação e educação 
permanente de conselheiros e trabalhadores 
como recursos para assegurar a participação 
social, o controle social e a garantia de 
direitos socioassistenciais.
Papel, financiamento e relação com o SUAS 
das Organizações Sociais Civis - OSCs de 
assessoramento, defesa e garantia de direitos.
Gestão do trabalho no SUAS, relação 
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trabalhadores usuários e seus impactos na 
garantia dos direitos socioassistenciais.

Eixo 3:  Acesso ás seguranças 
socioassistenciais e a articulação entre 
serviços, benefícios e transferência de renda 
como garantias de direitos socioassistenciais

Este eixo tem como objetivos debater os 
seguintes temas conforme Ementa:
Seguranças socioassistenciais . Acesso a 
direitos e aquisição dos usuários. Acesso a 
garantia de direitos como premissa para a 
qualificação das ofertas no SUAS.
Articulação e integração entre serviços, 
benefícios e transferências de renda para 
acesso à garantia de direitos. 
Papel estratégico da vigilância 
socioassistencial, do Cadastro Único e dos 
programas para a articulação e integração 
entre serviços, benefícios e garantia de 
direitos.   
Visibilidade dos resultados da Politica de 
Assistência Social e de seus impactos na vida 
da população atendida.

Eixo 4: A legislação como instrumento 
para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos 
para a garantia dos direitos socioassistenciais.

Este eixo tem como objetivos debater os temas 
conforme Ementa:
Aprimoramento da legislação da Política de 
Assistência Social para assegurar a efetivação 
dos compromissos e corresponsabilidades 
dos entes na garantia dos direitos 
socioassistenciais.
Fortalecimentos dos espaços de pactuação.
Diversidade na capacidade de gestão e 
financiamento dos entes e impactos na 
garantia de direitos dos usuários.
Vigilância socioassistencial e instrumentos de 
gestão  do SUAS como elementos estratégicos 
para o planejamento das ofertas, acesso e 
garantia de direitos.
Convergência entre cofinanciamento e custos 
das ofertas, considerando compromissos 
compartilhados.  

Art. 6º Poderão se inscrever como participantes 
na VII Conferência Municipal de Assistência 
Social, pessoas ou instituições interessadas 
no aperfeiçoamento e elaboração da Política 

Pública de Assistência Social na condição de:

I  Moradores interessados e estudantes do 
Município acima de 16 anos de idade:   
II. Gestores da assistência social e 
representantes de órgãos públicos;
III. Gestores da assistência social e 
representantes de órgãos públicos;
IV. Trabalhadores do SUAS e suas 
respectivas organizações e de outras Políticas 
que fazem interface com a Assistência Social;
V. Representantes das organizações de 
assistência social;
VI. Usuários e representantes de 
organizações de usuários;
VII. Representantes de Conselhos 
Setoriais (saúde, educação, etc.) e de Defesa 
de Direitos (criança e adolescente, juventude, 
idoso, pessoa com deficiência, mulher, 
promoção da igualdade racial, LGBTT, dentre 
outros);
VIII. Representantes das universidades, 
do Poder Legislativo Federal, Estadual e 
Municipal, do Judiciário e Ministério Público.

As categorias de participação na conferência 
são:
1.	 Delegados/as, com direito a voz e 
voto, desde que devidamente credenciados;
2.	 Convidados/as, com direito a voz, 
desde que devidamente credenciados;
3.	 Observadores/as, sem direito a voz e 
voto (se houver essa categoria)

Parágrafo único: São Delegados Natos 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

Art. 7º O credenciamento dos participantes 
da VII Conferência Municipal de Assistência 
Social, poderão ser efetuado também durante 
a realização das Pré - Conferências e no dia 14 
de Julho de 2017 das 08h00min as 11h30min.

CAPÍTULO 2
Palestra

Art. 8º A palestra terá por finalidade promover 
o aprofundamento do debate do tema e dos 
4 (quatro) eixos , com vistas a subsidiar os 
participantes, nos trabalhos em grupo.

Art. 9º A palestra contará com expositor para 
discorrer sobre o temário, durante 01 hora e 

30 minutos para sua apresentação, e mais 30 
minutos serão destinados aos debates com a 
plenária.

Art. 10º A palestra terá a colaboração de um 
Coordenador de Mesa, indicado pela Comissão 
Organizadora, que ficará responsável por 
controlar o uso do tempo e organizar as 
perguntas formuladas pela plenária.

Art. 11º A Comissão Organizadora indicará 
um Relator, que ficará responsável, durante 
a exposição pelo resumo escrito da fala do 
expositor sobre o tema.

Art. 12º As perguntas dos participantes 
poderão ser feitas oralmente ou apresentadas 
por escrito e encaminhadas ao Coordenador 
da Mesa.

CAPÍTULO 3
Dos Grupos de Trabalho.

Art. 13º Os Grupos de Trabalho serão 
formados por até 40 participantes, devendo 
conter 1 (um) Coordenador determinado pela 
comissão organizadora e 1 (um) Relator, eleito 
pelo Grupo.

Art. 14º O Coordenador terá a função de:

I. Conduzir as discussões;
II. Controlar o tempo;
III. Estimular a participação dos membros do 
Grupo de Trabalho.

Art. 15º Os Relatores dos Grupos de Trabalho 
terão a função de:

I. Registrar as opiniões consensuais das 
discussões dos participantes;
II. Elaborar o respectivo relatório;
III. Participar da elaboração e consolidação 
do Relatório Final, assessorando o Relator 
Geral, de acordo com o roteiro básico 
fornecido pela Comissão Organizadora da VII 
Conferência Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único – Cada grupo de trabalho 
deverá construir no mínimo 05 propostas 
de deliberação para seu respectivo eixo de 
discussão, das quais: No mínimo 01 proposta 
de deliberação para o próprio Município, 
podendo ser mais que uma; No mínimo 01 
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proposta de deliberação para o Estado, 
podendo ser mais que uma e 01 proposta 
para a União ser mais que uma. Constarão 
dos relatórios dos grupos as propostas que 
obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade 
mais um dos participantes presentes nos 
respectivos grupos.

Art. 16º Os relatórios dos grupos serão 
encaminhados ao Relator Geral para 
elaboração do Relatório Final.

CAPÍTULO 4
Das Sessões Plenárias

Art. 17º As Sessões Plenárias serão abertas 
a todos os participantes da VII Conferência 
Municipal de Assistência Social, observando o 
disposto no artigo 4º, deste Regimento.

Art. 18º A Sessão Plenária Final terá caráter 
deliberativo com a finalidade de:

I. Debater e aprovar o Relatório Final 
e as Moções que forem apresentadas durante 
a VII Conferência Municipal de Assistência 
Social;
II. Eleger em um conjunto final de 
deliberações com no máximo10 deliberações 
para o próprio município; 04 para o Estado 
(SP); e 04 para a União.
III.      Eleger 02 Delegados titulares para 
participar da XI Conferência Estadual de 
Assistência
   Social, sendo um delegado da sociedade civil 
e um do poder público.

SEÇÃO I

Da eleição dos Delegados

Art. 19º Serão candidatos a Delegados para 
a XI Conferência Estadual de Assistência 
Social, os participantes elencados no artigo 6º 
deste Regimento.

Parágrafo Único - Os candidatos a 
Delegados deverão apresentar documento 
de identificação oficial da entidade que 
representa ou a qual é participante.

Art. 20º O credenciamento dos candidatos a 
Delegados para a XI Conferência Estadual 
de Assistência Social será realizado no dia 
14/07/2017 durante as discussões dos grupos 

a partir das 13h30min.

Art. 21º A escolha dos 2 delegados (conforme 
deliberação do Conselho Estadual de 
Assistência Social) para a
 Conferência Estadual de Assistência Social, 
entre os participantes da VII Conferência 
Municipal de Assistência Social, será paritária 
na seguinte proporção:

I - 50% dos representantes da Sociedade Civil, 
conforme segmentos abaixo relacionados:
a) dos usuários dos Serviços de Assistência 
Social;
b) dos trabalhadores da área;
c) das OSCs.  prestadoras de serviços, de 
atendimento, assessoria e defesa de direitos.
II - 50% de representantes dos prestadores 
de serviços de Assistência Social do Setor 
Público.
Parágrafo Único - Serão eleitos 2 (dois) 
suplentes para cada um dos dois delegados 
paritariamente.

SEÇÃO II

Do Relatório Final

Art. 22º A apreciação do Relatório Final dar-
se-á observando os seguintes critérios:

I. As deliberações serão lidas na Sessão 
Plenária Final, presidida pela mesa Diretora 
a ser formada pela Comissão Organizadora 
para esse fim;
II. As solicitações de destaques deverão ser 
encaminhadas à Mesa Diretora da Plenária 
até 10 minutos após o término da leitura do 
Relatório Final;
III. Os destaques devem constituir-se em 
propostas de redação alternativa, acréscimo 
ou supressão em relação aos itens destacados;
IV. Os propositores de destaque terão 3 (três) 
minutos improrrogáveis para a defesa de 
seu ponto de vista e o Coordenador da Mesa 
Diretora, concederá a palavra a seguir, e por 
igual período, a
um máximo de 2 (dois) participantes que se 
apresentem, para defender posições contra e 
a favor daquela do proponente do destaque;
V. Após o exercício do contraditório, os 
destaques serão colocados em votação, sendo 
aprovados aqueles que obtiverem a maioria 
simples dos votos dos participantes presentes;
VI. Após a votação dos destaques, proceder-

se-á a votação do Relatório Final.

SEÇÃO III
Das Moções

Art. 23º As moções deverão ser apresentadas 
à Mesa Diretora, devidamente assinadas por 
20 % da Plenária, até término da votação do 
Relatório Final.

Art. 24º Após a leitura de cada moção 
proceder-se-á a votação, sendo aprovadas 
as que obtiverem a maioria dos votos dos 
participantes.

CAPÍTULO 5
Das Disposições Gerais

Art. 25º Aos participantes das Plenárias é 
assegurado o direito de levantar questões de 
ordem à Mesa Coordenadora, sempre que 
julgarem o não cumprimento do regimento.

Parágrafo Único - Em regime de votação, 
são vedados os levantamentos de questões de 
ordem.

Art. 26º Serão conferidos certificados a todos 
os participantes da VII Conferência Municipal 
de Assistência Social, que solicitarem aos 
membros da Comissão Organizadora.

Art. 27º Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora e apresentados 
para votação da Plenária.

Art. 28º O presente Regimento Interno entrará 
em vigor após aprovação pela comissão 
organizadora da VII Conferência Municipal de 
Assistência Social e publicação na Imprensa 
Oficial do município de Atibaia.

Paragrafo 01 – O presente regimento será 
amplamente divulgado durante as Pré-
Conferências.

Paragrafo 02 – Esta Resolução entrará em 
vigor na data da sua publicação.

Atibaia, 30 de maio de 2017.

Cláudia Martins Costa Mesquita
Presidente - CMAS
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Secretaria de Esportes e Lazer
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