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O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições resolve 

publicar:  

 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão de instância colegiada de caráter 

permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil com função deliberativa e 

controlador do sistema descentralizado e participativo da política de assistência social do município, 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SAS, criado pela Lei Municipal 

nº 1.190 de 04 de dezembro de 1997, com alteração parcial pela Lei Municipal nº 2.145 de 19 de 

outubro de 2012, em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS -

Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993, tendo o seu funcionamento regulado por este regimento interno 

e a lei 12.435 de 06 de julho de 2011 que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: 

I - elaborar seu regimento interno 

II - indicar as prioridades da política de Assistência Social 

III - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 

IV - aprovar e assegurar meios para a execução do Plano Municipal de Assistência Social; 

V - coordenar as ações e regularizar a prestação de serviço de natureza pública, privada e filantrópica 

sem fins lucrativos de Assistência Social de acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS; 

VI - regularizar critérios de funcionamento das entidades e organizações de Assistência Social; 

VII - fixar normas e efetuar inscrições de entidades e organizações não governamentais de Assistência 

Social no município, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS; 

VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social, segundo os 

princípios e diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e a Lei nº. 12.435/11 que 

regulamenta o SUAS; 

IX - suspender temporariamente e/ou cancelar o registro das entidades e organizações assistenciais, 

que incorrem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhe forem repassados pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social e não obedecerem aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.742/93 e a 

Lei nº. 12.435/11; 

X - supervisionar o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; 
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XI - estabelecer diretrizes, apreciar e indicar os recursos anuais e plurianuais do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS; 

XII - aprovar critérios para repasse de recursos financeiros às entidades governamentais e não 

governamentais de Assistência Social; 

XIII - aprovar critérios e parâmetros para gestão de recursos, bem como para avaliação do 

desempenho, eficácia e eficiência alcançados pelos serviços, programas e projetos aprovados; 

XIV – acompanhar e fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; 

XV - incentivar a realização de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes a 

mensurar a qualidade de serviços na área de Assistência Social, sugerindo medidas de prevenção, 

controle e avaliação; 

XVI - convocar ordinariamente, a cada dois anos, ou extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre 

por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social no município, 

com o objetivo de avaliar a situação da Assistência Social no município; 

XVII - aprovar critérios para a destinação dos recursos financeiros para o custeio dos benefícios 

eventuais de que trata o Art. 15 inciso I da Lei nº8.742/93 - LOAS e a Lei nº. 12.435/11 – SUAS. 

 

Art. 3º O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS será composto por 12 (doze) membros 

efetivos e seus respectivos suplentes, sendo os representantes do governo nomeados pelo prefeito 

municipal e os representantes da sociedade civil por critério de eleição, respeitada a composição 

prevista no artigo 4º deste regimento, cujo mandato terá a duração de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução por igual período uma única vez. 

 

Parágrafo Único - cada membro efetivo do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – terá o 

suplente oriundo da mesma categoria representativa. 

 

Art. 4º O Conselho Municipal de Assistência Social será constituído por 12 (doze) membros, sendo: 

I – os representantes das secretarias municipais serão indicados pelo Prefeito, dentre servidores com 

poderes de decisão no âmbito de cada secretaria, composta por 06 (seis) membros indicados pelo 

Poder Executivo: 

a) 1 (um) membro da Secretaria de Assistência Social e Cidadania; 

b) 1 (um) membro da Secretaria de Saúde; 

c) 1 (um) membro da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia; 

d) 1 (um) membro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda; 

e) 1 (um) membro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente; 

f) 1 (um) membro da Secretaria da Fazenda. 

II – 06 (seis) membros eleitos pela sociedade civil 

a) 02 (dois) representantes dos usuários ou de organização de usuários da assistência social; 

b) 02 (duas) entidades e organizações de assistência social; 

c) 02 (duas) entidades de trabalhadores do setor. 
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§ 1º Cada Titular do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – terá um suplente, oriundo 

da mesma categoria representada. 

 

 

§ 2º Os representantes das secretarias municipais serão indicados pelo Prefeito, dentre servidores com 

poderes de decisão no âmbito de cada secretaria. 

 

§ 3º Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em assembleia convocada com no mínimo 

30 (trinta) dias de antecedência pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS que estiver 

terminando seu mandato, e por meio de edital publicado em, pelo menos, um jornal de grande 

circulação no município. 

 

§ 4º Da assembleia referida no parágrafo anterior somente poderão participar as entidades que: 

I – realizam atividades de caráter permanente, financiado, continuado, planejado e gratuito. 

II – Estejam legalmente constituídas e funcionando, sem interrupção nos 2 (dois) anos imediatamente 

anteriores à data marcada para sua realização, comprovada por certidão do cartório competente; 

III – tenham sede no município de Taboão da Serra e; 

IV – estiverem cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

 

§ 5º Serão escolhidos os candidatos que obtiverem o maior número de votos das entidades presentes na 

assembleia. 

 

Art. 5º A atividade dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS reger-se-á 

pelas seguintes disposições: 

I – o mandato é de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução por mais um mandato; 

II – o exercício da função de conselheiro, titular ou suplente é considerado serviço público relevante e 

não será remunerado; 

III – a assembleia e a posse obedecerão aos seguintes prazos: 

a) a assembleia de eleição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS – será 

realizada em um único dia, na forma do § 4º do artigo anterior. 

b) a nomeação e posse dos conselheiros serão feitas perante o Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS, que estiver terminando seu mandato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contando 

da data de escolha e indicação conforme o caso. 

IV – Os conselheiros serão excluídos do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, e 

substituídos pelos respectivos suplentes, no caso de faltas injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou 5 

intercaladas; 

V – Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – poderão ser substituídos 

mediante solicitação fundamentada da entidade ou autoridade responsável apresentada pelo prefeito 

municipal; 

VI – Cada membro do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – terá direito a um único 

voto na seção plenária; 
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VII – As resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – bem como os temas 

tratados em plenária da diretoria e comissões, será objeto de ampla e sistemática divulgação a critério 

do Conselho. 

 

CAPÍTULO III 

ICS – INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL 

Art. 6º A Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família será o próprio Conselho Municipal 

de Assistência Social em exercício, tendo como objetivos: 

I – Exercer o acompanhamento da gestão local do Programa Bolsa Família – PBF; 

II – Estimular e zelar pela participação social no âmbito do Programa Bolsa Família – PBF;  

III – Fiscalizar e avaliar a execução local do Programa Bolsa Família – PBF. 

§ 1°. A fim de realizar seus objetivos, caberá à ICS Municipal, sem detrimento de outras atribuições, 

as seguintes atividades: 

I – No que se refere ao Cadastro Único: 

a) Contribuir para a construção e manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a realidade 

socioeconômica do município, e assegure a fidedignidade dos dados e a eqüidade no acesso aos 

benefícios das políticas públicas voltadas para as pessoas com menor renda; 

b) Poderá identificar os potenciais beneficiários do PBF, sobretudo as populações tradicionais e em 

situações específicas de vulnerabilidade e aquelas que se encontram em situação de extrema pobreza, 

assim como propor ao poder público municipal seu cadastramento; 

c) Conhecer os dados cadastrais dos beneficiários do Programa Bolsa Família, periodicamente 

atualizados, sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso da informação; 

d) Zelar pelo sigilo das informações pessoais contidas no Cadastro Único. 

II - No que se refere à Gestão dos Benefícios: 

a) Avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

b) Solicitar, mediante justificativa, ao gestor municipal, o bloqueio ou o cancelamento de benefícios 

referentes às famílias dos beneficiários que não atendam aos critérios de elegibilidade do Programa; 

c) Acompanhar os atos de gestão de benefícios do Programa Bolsa Família e dos programas 

remanescentes realizados pelo gestor municipal. 

III - No que se refere ao Acompanhamento das Condicionalidades: 

a) Acompanhar a oferta por parte dos governos locais dos serviços públicos necessários para o 

cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias; 

b) Articular-se com os conselhos setoriais existentes no município para a garantia da oferta dos 

serviços para o cumprimento das condicionalidades; 

c) Conhecer a lista dos beneficiários que não cumpriram as condicionalidades, periodicamente 

atualizada, sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso da informação; 

d) Acompanhar e analisar o resultado e as repercussões do acompanhamento do cumprimento de 

condicionalidades no município;  

e) Contribuir para o aperfeiçoamento da rede de proteção social, estimulando o Poder Público a 

acompanhar as famílias com dificuldades no cumprimento das condicionalidades. 
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IV - No que se refere aos Programas Complementares, acompanhar e estimular a integração e a 

oferta de políticas públicas que favoreçam a emancipação das famílias beneficiárias do PBF, em 

especial das famílias em situação de descumprimento das condicionalidades, e que sejam articuladas 

entre os conselhos setoriais existentes no município, os entes federados e a sociedade civil. 

V – No que se refere à Fiscalização, Monitoramento e Avaliação do Programa Bolsa Família: 

a) Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento da gestão do Programa e dos 

seguintes processos: 

1. Cadastramento; 

2. Seleção dos beneficiários; 

3. Concessão e manutenção dos benefícios; 

4. Oferta de serviços necessários para o cumprimento das condicionalidades pelas famílias 

beneficiárias do Programa; 

5. Cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias; 

6. Articulação de ações complementares para os beneficiários do Programa. 

b) Exercer o controle social articulado com os fluxos, procedimentos, instrumentos e metodologias de 

fiscalização dos órgãos de controle estatais; 

c) Comunicar às instituições integrantes da Rede Pública de Fiscalização do Programa Bolsa Família 

(Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da 

União) e à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome a existência de eventual irregularidade no que se refere à gestão e execução local do 

Programa Bolsa Família;  

d) Contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permitam aferir a eficácia, efetividade 

e eficiência do Programa Bolsa Família. 

VI - No que se refere à participação social: 

a) Estimular a participação comunitária no acompanhamento da execução do PBF, em seu respectivo 

âmbito administrativo;  

b) Contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de informação à sociedade sobre o 

Programa. 

VII – No que se refere à Capacitação:  

a) Identificar as necessidades de capacitação de seus membros; 

b) Auxiliar os Governos Federal, Estadual e Municipal no desenvolvimento de processos de 

capacitação dos conselheiros das Instâncias de Controle Social e dos gestores municipais do PBF. 

§ 2° A modificação das competências impostas à ICS Municipal, mesmo quando decorrente de 

deliberação da própria ICS, estará condicionada às prescrições das normas que disciplinam o Programa 

Bolsa Família e o Cadastro Único. 

 

CAPITULO IV 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 

 

Seção I 

Da Mesa Diretora 
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Art. 7º A diretoria executiva do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS possui a seguinte 

estrutura básica: 

I – Presidente; 

II – Vice-presidente;  

III – 1º Secretário; 

IV – 2º Secretário  

 

Art. 8º O presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS serão eleitos por seus pares em reunião especialmente convocada para esse 

fim, instalada com a presença da maioria absoluta dos membros. 

Parágrafo Único – Para cargos de presidente, vice-presidente, secretário e 2º secretário do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS todos os conselheiros poderão inscrever-se sendo a escolha 

realizada através de voto aberto. 

 

Art. 9º O Conselho Municipal de Assistência Social será assessorado tecnicamente por uma Secretaria 

Executiva, que tem por objetivo dar suporte técnico para seu funcionamento, prestando assessoramento 

em suas reuniões, divulgando suas deliberações e subsidiando tecnicamente o Plenário. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 10 Compete ao presidente: 

I - representar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS em juízo e fora dele; 

II - convocar, abrir, coordenar e encerrar as reuniões deste conselho, garantindo a manifestação dos 

conselheiros e demais presentes; 

III - dar posse ao respectivo suplente, na vacância do conselheiro titular; 

IV - resolver questões de ordens surgidas durante o debate, estabelecendo limite de inscrições para 

participação dos debates; 

V - apor nos processos concluídos, os despachos finais do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS;  

VI - trabalhar pela integração e articulação entre o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

e demais Conselhos Municipais e as Instâncias Estadual e Federal; 

VII - instituir ou criar comissões compostas pelos demais membros do conselho e/ou outros membros 

da comunidade, para elaboração de estudos de demanda, análise de projetos, assessoria, 

acompanhamento, firmando prazos para o relato, sempre que se fizer necessário, a fim de subsidiar as 

ações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

VIII - solicitar o comparecimento de representante de outros órgãos ou entidades às reuniões do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS sempre que se fizer necessário; 

IX - propor a realização de fórum específico para estudo às questões de assistência às famílias e seus 

membros; 
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X - participar dos debates e plenárias, sempre que for necessário; 

XI - coordenar os serviços da secretaria do Conselho Municipal de Assistência Social. 

XII - cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

XIII - convocar o vice-presidente para substituí-lo, sempre que necessário, com a antecedência de 24 

horas, resguardada as exceções a serem julgadas posteriormente pelo conselho;  

XIV - encaminhar, em caso de renúncia ao cargo, justificativa formal ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, no prazo de 15 (quinze) dias de antecedência à reunião que irá apreciar o caso; 

XV - articular e acompanhar o gerenciamento de recursos a ser realizado pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS. 

 

Art. 11 Compete ao vice-presidente: 

I – auxiliar o presidente no desempenho de suas atribuições; 

II – substituir o presidente nas suas ausências ou impedimentos; 

III – desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente. 

 

Art. 12 Compete ao 1º secretário:  

I – redigir as atas das reuniões, bem como preparar a pauta das reuniões seguintes, encaminhando com 

antecedência para conhecimento do conselho; 

II – proceder à leitura das atas nas reuniões; 

III – convocar o 2º secretário para substituí-lo sempre que necessário, com antecedência de 24 horas, 

resguardada as exceções a serem julgadas posteriormente pelo conselho;  

IV – encaminhar e responsabilizar-se pela emissão e recebimento dos documentos pertinentes ao 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

V – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo presidente. 

 

Art. 13 Caberá ao 2º secretário substituir o 1º secretário em sua ausência ou impedimento. 

 

Seção III 

Do Funcionamento das Reuniões 

 

Art. 14 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – reunir-se-á ordinariamente a cada mês 

e extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou por requerimento da maioria de seus 

membros. 

 

§ 1º - as reuniões serão realizadas na Rua Luiz Carlos Ventura, 79, Jardim Mituzi, Taboão da Serra, 

local este considerado como sede do Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

§ 2º - as reuniões ordinárias serão realizadas com a presença da maioria absoluta de seus membros. 

 

§ 3º - quando da abertura da reunião, na ausência do presidente o vice-presidente assume efetivamente. 
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§ 4º - as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS serão tomadas mediante 

presença da maioria absoluta de seus membros e por decisão da maioria dos votantes, sendo que o 

presidente somente votará em caso de empate. 

 

§ 5º - as reuniões extraordinárias terão votação semelhante às reuniões ordinárias procedendo-se uma 

única chamada. 

 

§ 6º - qualquer interessado poderá se dirigir, por meio de recurso, ao Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS solicitando revisão de qualquer deliberação do mesmo. 

 

§ 7º - os recursos serão encaminhados para estudo e apreciação dos conselheiros, com antecedência de 

10 dias da data da reunião extraordinária. 

 

§ 8º - os recursos e alterações do regimento serão tratados em reunião extraordinária, especialmente 

convocada para tal fim.  

 

Art. 15 Nas reuniões do conselho cada conselheiro terá direito a um único voto, sendo que o 

presidente somente votará em caso de empate. 

 

§ 1º - os conselheiros suplentes somente terão direito a voto quando estiverem em substituição aos 

conselheiros titulares, durante sua ausência;  

 

§ 2º - é facultada a participação nas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

com direito a voz, porém sem direito a voto, do prefeito municipal, dos secretários municipais, 

titulares das secretarias representadas no conselho, de um vereador designado pela Câmara Municipal 

e dos suplentes conselheiros, ressalvando quando estes o direito a voto, quando estiver substituindo os 

conselheiros titulares. 

 

Art. 16 Os conselheiros que faltarem nas reuniões do conselho serão excluídos do Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS, e substituídos pelos respectivos suplentes, em caso de faltas 

injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas; 

 

Art. 17 Na vacância do cargo de conselheiro titular e suplente da Sociedade Civil do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS ocorrerá eleição extraordinária, nos fóruns específicos, para 

a escolha de novos representantes para a conclusão dos mandatos. 

 

Parágrafo único – quando da necessidade de substituição do representante do governo, o poder 

executivo indicará a substituição do mesmo. 

 

Art. 18 As decisões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS serão consubstanciadas em 

resoluções e encaminhadas para publicação na imprensa oficial. 
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Art. 19 O mandato de presidente, vice-presidente, serão eleitos entre os seus membros em reunião 

ordinária, terá duração de 2 (dois) anos, com alternância de governo e sociedade civil. 

 

Art. 20 No caso de vacância dos cargos de presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, ou 

por motivo de renúncia ou desligamento do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – 

ocorrerá eleição extraordinária para conclusão do mandato. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21 O presente regimento interno poderá ser alterado parcialmente ou totalmente, através de 

proposta escrita de qualquer um dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião que deverá apreciá-lo sendo que as alterações 

regimentais serão apreciadas em reuniões extraordinárias convocadas com antecedência de 10 dias, 

obedecendo-se o disposto no § 8º do Artigo 14 desse regimento. 

 

Art. 22 Os assuntos tratados e deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – 

serão registrados em ata, a qual será aprovada na própria reunião. 

 

Art. 23 Os casos omissos ou não previstos neste regimento serão resolvidos por deliberação do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, na forma do § 4º do artigo 14 desse regimento. 

 

Art. 24 Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS. 

 

 

Taboão da Serra, 26 de fevereiro de 2013 

 

Sylvia Fernanda Francisco Cerresi 

Presidente do CMAS 


