
REGIMENTO INTERNO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE TAUBATÉ. 

 
 

CAPÍTULO I 
 DO OBJETIVO E TEMÁRIO  

 
Art. 1º  A VIII Conferência Municipal da Assistência Social de Taubaté, excepcionalmente, 

em função da pandemia da COVID 19, ocorrerá de maneira virtual através da Plataforma 

TEAMS nos dias 24 e 25 de agosto, sendo o primeiro dia 24 de agosto (terça-feira) no 

horário das 14h00 às 17h00 e no dia 25 de agosto (quarta-feira) das 08h30 às 17h00. 

 

Parágrafo único. Frente ao desafio de realização de um processo conferencial em período 

de pandemia, de modo a cumprir as recomendações sanitárias, o acesso à Conferência 

será de maneira Remota pela Plataforma TEAMS com número limitado de Delegados e 

Observadores/Convidados previamente credenciados, definidos no Art. 8º deste 

Regimento, exceto para as autoridades e convidados que realizarão a abertura oficial da 

Conferência. 

 

Art. 2º A VIII Conferência Municipal da Assistência Social foi convocada por meio do 

Decreto Municipal nº 15.063, 16 de julho 2021, à vista dos elementos constantes do 

Processo Administrativo nº 32.624/2021 e em conformidade com a Lei Complementar 

Municipal nº 416, de 05 de outubro de 2017. 

 

Art. 3º A VIII Conferência Municipal da Assistência Social constitui-se em instância que 

tem por atribuição a avaliação da política da assistência social e a definição de diretrizes 

para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS. 

 

Art. 4º A VIII Conferência Municipal tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base 

na avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da 

Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, bem 

como eleger Delegados (as) para a XII Conferência Estadual de Assistência Social.  

 

Art. 5º A VIII Conferência Municipal tem como tema: "Assistência Social: Direito do Povo e 

Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a 

proteção social”. O temário da Conferência será discutido considerando cinco eixos: 

 

EIXO 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma 

para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

EIXO 2: Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 

compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 

socioassistenciais. 

EIXO 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 

participação dos usuários. 

EIXO 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 

benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e 

proteção social. 



EIXO 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.  

Parágrafo único. Os Eixos serão discutidos em 5 (cinco) grupos de trabalhos realizados 

simultaneamente, conforme definido em programação, no dia 25 de agosto de 2021, no 

horário das 08h30min às 10h30min. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 6º A VIII Conferência Municipal será presidida pela Presidente do CMAS e tendo 

como Presidente de Honra o Prefeito Municipal de Taubaté ou um representante por ele 

indicado. 

Parágrafo único. Na ausência da Presidente, a Vice-Presidente do CMAS assumirá a 

Presidência. 

 

Art. 7º A VIII Conferência Municipal será realizada em dois dias a partir das seguintes 

etapas: 

- Abertura, leitura e aprovação do Regimento Interno; 

- Apresentação do CMAS; 

- Apresentação da SEDIS; 

- Palestra sobre o tema central; 

- Orientação sobre a Plenária e os Grupos de Trabalhos por Eixos; 

- Discussão dos 05 eixos de trabalho; 

- Plenária Final/Deliberações a partir das prioridades definidas pelos Grupos de Trabalho, 

moções e eleição de delegados. 

 

CAPÍTULO III 

DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 8º O credenciamento dos (as) participantes para a VIII Conferência Municipal será 

efetuado por meio do site da Prefeitura Municipal de Taubaté: www.taubate.sp.gov.br 

através de link criado especificamente para esta finalidade e estará disponível para a 

população 10 (dez) dias antes da realização da Conferência, no período de 10 a 19 de 

agosto de 2021, tendo como objetivo identificar os participantes e a condição de 

participação. Após o preenchimento, o credenciado (a) deverá aguardar uma confirmação 

do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, referente à sua inscrição.  

 

Parágrafo único. Poderão se inscrever como participantes da VIII Conferência Municipal 

todos os atores envolvidos na Política de Assistência Social subdivididos nas seguintes 

categorias: 

I - Delegado com direito a voz e voto na Conferência: 

a) Representantes governamentais;  

1. Gestor da Política de Assistência Social e demais políticas setoriais;  

2. Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

b) Representantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos:  

1. Usuários e organizações de usuários; 
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2. Trabalhadores do SUAS e entidades de representação ou organização 

(Conselhos de categoria, sindicato, fórum e outros);  

3. Entidades ou organizações de assistência social. 

 

II – Convidados e Observadores: parceiros da Política de Assistência Social, 

representantes das Universidades, Poder Legislativo: Federal, Estadual e Municipal, 

Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. 

Poderão interagir e acompanhar a Conferência pela Plataforma TEAMS. 

 

Art. 9º. São Delegados (as) Natos (as) conselheiros (as) titulares e suplentes do Conselho 

Municipal de Assistência Social.  

 

Art. 10. A VIII Conferência Municipal se dará de forma virtual, em decorrência da 

pandemia COVID 19, com participação limitada de 125 participantes na Plenária Geral e 

17 (dezessete) em cada um dos 05 (cinco) Eixos, sendo: 

- 06 (seis) delegados - titulares do Poder Público: gestores da Política de Assistência 

Social e demais políticas setoriais; trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS com direito a voz e voto; 

- 06 (seis) delegados - titulares da sociedade civil, sendo: 02 (dois) usuários, 02 (dois) 

representantes dos trabalhadores do SUAS: trabalhador de Entidade Social, 02 (dois) 

representantes de Entidades de Assistência Social com direito a voz e voto; 

- 05 (cinco) convidados/observadores com direito a voz. 

 

Art. 11. O total geral de delegados é de 100 (cem) titulares, sendo 30 (trinta) do poder 

público e 30 (trinta) da sociedade civil compreendendo: 10 (dez) usuários, 10 (dez) 

trabalhadores do SUAS, 10 (dez) representantes da Organizações e Entidades de 

Assistência Social e 40 (quarenta) conselheiros do CMAS (entre titulares e suplentes). 

 

Art. 12. Do total geral de convidados/observadores, 25 (vinte e cinco) serão previamente 

selecionados, por ordem de inscrição, para compor os eixos temáticos e plenárias. 

 

§1º Cada eixo temático tem 02 (dois) coordenadores convidados pelo CMAS.  

 

§2º A escolha do eixo temático se dará no ato da inscrição. 

 

Art.13. As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão analisadas pela 

Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PALESTRA E DOS GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁTICOS 

 

Art. 14. A Palestra Magna terá como tema "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do 

Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção 

social”, com duração de 01h00min, podendo se estender por mais 20 minutos, se houver 

necessidade e terá por finalidade promover o aprofundamento do debate dos 5 (cinco) 

eixos. 



 

Art. 15. Os Eixos serão discutidos em 5 (cinco) grupos de trabalhos realizados 

simultaneamente, conforme definido na programação, no dia 25 de agosto de 2021, no 

horário das 08h30 às 10h30. 

 

Art. 16. Nos Grupos de Trabalhos serão debatidos os assuntos relacionados ao eixo 

temático e sugeridas propostas de deliberações em âmbito municipal, estadual e federal 

de acordo com o eixo, para discussão e votação em Plenária, também com elaboração 

das moções. 

 

Art. 17. Os grupos de Trabalho serão organizados de modo que cada grupo discuta um 

dos 05 eixos da Conferência, devendo-se assegurar que todos os eixos sejam discutidos.  

 

Art.18. Cada Grupo de Trabalho deve construir no mínimo 07 (sete) propostas de 

deliberação para o respectivo Eixo debatido, das quais: 03 (três) propostas de deliberação 

para o próprio município, 02 (duas) propostas de deliberação para o Estado, 02 (duas) 

propostas de deliberação para a Federal. 

 

Art. 19. Cada Grupo de Trabalho poderá contar com até 17 (dezessete) participantes e 

terá a colaboração de dois(as) Coordenadores indicados(as) pela Comissão 

Organizadora, que terão a função de: 

a) conduzir as discussões; 

b) controlar o uso do tempo; 

c) estimular a participação dos membros do Grupo de Trabalho; 

d) registrar as propostas e moções elaboradas pelos participantes do eixo, 

encaminhando-as à Comissão Organizadora até às 11h30, através do e-mail do CMAS: 

cmas.taubate@gmail.com; 

e) relatar as propostas levantadas pelo Grupo de Trabalho à Plenária. 

 

Art. 20. Nos Grupos de Trabalho devem ser discutidas também, as deliberações 

anteriores, previstas na Conferência de 2019, que ainda não foram executadas, 

permanecendo necessárias e atuais para a consolidação do SUAS no município. Essas 

deliberações anteriores podem retornar como recomendação ou moção sendo validadas 

na Plenária Final. 

 

CAPÍTULO V 

DA PLENÁRIA FINAL 

 

Art. 21. A Plenária Final é o momento de discussão e deliberação, sendo presidida pela 

Presidente do CMAS e auxiliada pela Comissão Organizadora da Conferência. Terá 

caráter analítico e propositivo, onde serão apresentadas as propostas e moções 

discutidas nos Grupos de Trabalho. 

 

Art. 22. Na Plenária Final terão direito a voto os (as) Delegados (as) devidamente 

credenciados (as) na VIII Conferência Municipal. 
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Art. 23. Os produtos dos eixos serão encaminhados para a Plenária Final para discussão, 

deliberação e sob a forma de propostas e recomendações da Conferência Municipal. 

 

§ 1º A contagem dos votos para fins de deliberação das propostas, ocorrerá 

simultaneamente, através de 05 (cinco) grupos referentes aos Eixos Temáticos, criados no 

aplicativo WhatsApp, coordenados por dois conselheiros do CMAS. A votação será por 

manifestação: “sim”, “não” e “abstenção”.  

 

§ 2º Serão consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem, no mínimo, a 

aprovação de metade mais um (50% +1) dos delegados devidamente credenciados e 

presentes na Plenária Final. Assim as propostas excedentes, se forem consideradas, 

podem ser transformadas em moções. 

 

§ 3º Os textos dos grupos não poderão ser alterados no seu mérito pela Plenária, 

devendo ser respeitado o intuito do grupo que os elaborou, sendo parte integrante do 

processo deliberativo da Conferência. 

 

Art. 24. A Plenária Final deve resultar em um conjunto de no máximo 10 (dez) 

deliberações para o município, de 02 (duas) para o âmbito estadual e 02 (duas) para o 

âmbito federal. 

 

Art. 25. O Produto da Conferência Municipal será encaminhado para: Conselho Estadual e 

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS). 

 

CAPÍTULO VI 

DA ELEIÇÃO DOS (AS) DELEGADOS (AS) REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO 

 

Art. 26. Serão candidatos (as) a Delegados (as) para a XII Conferência Estadual de 

Assistência Social, os participantes devidamente credenciados como Delegados 

Municipais que se inscreverem para este fim. Os (as) candidatos (as) a Delegados (as) 

deverão preencher o campo de documento de identificação pessoal no ato da inscrição e 

assinalar na opção que deseja ser um representante do município. Caso isso não ocorra, 

será analisado pela Comissão Organizadora da Conferência. 

 

Parágrafo único. Os participantes credenciados como Convidados e Observadores não 

poderão ser eleitos como delegados para a etapa estadual, sob pena de 

descredenciamento do participante. 

 

Art. 27. A contagem dos votos para delegados representantes ocorrerá simultaneamente, 

através dos 05 (cinco) grupos referentes aos Eixos Temáticos, criados no aplicativo 

WhatsApp, coordenados por dois conselheiros do CMAS. A votação será por 

manifestação com nome do representante. 

 

§ 1º São Delegados natos Conselheiros Titulares e Suplentes do CMAS. 

 

§ 2º A escolha dos (as) Delegados (as) se dará em conformidade com o número de vagas 



destinadas ao município pelo Conselho Estadual de Assistência Social, num total de 04 

(quatro) vagas, titulares e suplentes obedecendo a paridade.  

 

§ 3º As vagas ficarão assim distribuídas: 02 (duas) vagas para o Poder Público Municipal, 

02 (duas) vagas para a Sociedade Civil (trabalhador, os usuários e Entidades 

socioassistenciais), obedecendo a paridade, para que não haja vacância na 

representação. 

 

Art. 28. A relação dos Delegados eleitos e seus respectivos suplentes deverá ser enviada 

ao Conselho Estadual de Assistência Social. 

 

Parágrafo único. Na impossibilidade do (a) Delegado (a) titular estar presente na 

Conferência Estadual, o respectivo suplente será convocado para exercer a 

representação do município. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS MOÇÕES 

 

Art. 29. As moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou 

recomendação. 

 

§ 1º As moções poderão ser redigidas e enviadas com antecedência, até às 17 h do dia 

23/08/2021, para o e-mail do CMAS: cmas.taubate@gmail.com, cujo formulário para 

preenchimento estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Taubaté: 

www.taubate.sp.gov.br 

 

§ 2º As moções propostas através dos eixos temáticos devem ser enviadas para o e-mail 

do CMAS: cmas.taubate@gmail.com, até às 11 h do dia 25/08/2021. 

 

§ 3º As moções serão apreciadas pela Plenária Final, simultaneamente, através dos 05 

(cinco) grupos referentes aos Eixos Temáticos, criados no aplicativo WhatsApp, 

coordenados por dois conselheiros do CMAS. A votação será por manifestação: “sim”, 

“não” e “abstenção”. 

 

§ 4º Serão aprovadas as moções que obtiverem 50 % +1 (cinquenta por cento mais um) 

de votos dos delegados.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 30. Aos participantes das Plenárias é assegurado o direito de levantar questões de 

ordem à Mesa Coordenadora, sempre que julgarem o não cumprimento deste Regimento. 

 

Art. 31. Serão conferidos Certificados a todos (as) participantes da VIII Conferência 

Municipal e Membros da Comissão Organizadora. 
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Art. 32. Na VIII Conferência Municipal, haverá a participação em tempo integral, de 02 

(dois) relatores/as, convidados/as pela Comissão Organizadora, que deverão registrar 

todas as ações e atividades da Conferência, enviando ao final, para o CMAS, via e-mail, 

todos os registros efetuados para fins de composição do Relatório Final.  

 

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados 

para votação da Plenária. 

 

Art. 34. O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da Plenária da VIII 

Conferência Municipal de Assistência Social de Taubaté. 

 

 

Taubaté, 04 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 


