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RESOLUÇÃO Nº 13/2010

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe
foram conferidas pela Lei nº.6.246 de 03 de junho de 2008 em Plenária realizada no dia 19 de agosto de
2010.

RESOLVE:
 
Artigo 1º Aprovar o Regimento interno deste Conselho, conforme segue:

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º O presente Regimento Interno regula a organização, o funcionamento e as competências do
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Piracicaba-SP, com vistas à manutenção da
disciplina  interna  e  desenvolvimento  de  suas  atividades,  conforme a Lei  Federal  nº  8.742/1993 – Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS e a Lei Municipal nº 6.246/2008.

Parágrafo  Único: Neste  Regimento  Interno,  o  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  é
simplesmente designado por CMAS.

Capítulo II
Das Finalidades

Art.  2º O  CMAS  se  constitui  em  órgão  colegiado  do  sistema  descentralizado  e  participativo  da
Assistência  Social  do  Município,  com  caráter  deliberativo,  normativo,  fiscalizador  e  permanente,  de
composição  paritária  entre  Poder  Público  e  Sociedade  Civil,  vinculado  à  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Social – SEMDES.

TÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Capítulo I
 Da Organização

Seção I 
 Da estrutura Básica

Art. 3º O CMAS é organizado pela seguinte estrutura básica:
I - Plenário
II - Mesa Diretora
III - Secretaria Executiva
IV - Comissões Temáticas
V - Grupos de Trabalho

 



Seção II
 Do Plenário

Art. 4º  O Plenário do CMAS é o órgão de deliberação plena e conclusiva, configurado pela reunião
ordinária  ou  extraordinária  dos  seus  membros  com direito  a  votos,  e  tem  por  finalidade  cumprir  os
requisitos de funcionamento previstos neste Regimento.

Seção III
Da Mesa Diretora

Art. 5º A Mesa Diretora será composta por: Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários.
Art. 6º Na primeira reunião do Conselho, com a presença da maioria simples de seus membros, far-se-

á a eleição dos componentes da Mesa Diretora, para mandato de 1 (um) ano permitida a reeleição por mais
um mandato.

Parágrafo Único: Os componentes da Mesa Diretora serão eleitos entre os membros titulares mediante
votação secreta ou por consenso.

 
Art. 7º Os candidatos eleitos à Mesa Diretora do CMAS, após eleição, assumirão os cargos de acordo

com a ordem de votação, sendo o mais votado o Presidente e os demais, respectivamente, Vice-Presidente,
1º Secretario e 2º Secretário.

Art. 8º Nos casos de ausência do Presidente, o mesmo será substituído, respectivamente, pelo Vice-
Presidente, pelo 1º Secretario e pelo 2º Secretário.

Art.  9º  Ocorrendo  ausência  dos  membros  da  Mesa  Diretora  em  alguma  reunião,  serão  eleitos  o
presidente e o secretário interinos, desde que o quorum seja de no mínimo o número correspondente a
maioria simples. 

Seção IV
Das Atribuições

Art. 10 São atribuições do Presidente:
I - convocar e presidir as reuniões do Conselho e da Mesa Diretora;
II  -  representar  o  Conselho  em  juízo  ou  fora  dele,  podendo  constituir  procurador  com  poderes

específicos;
III - assinar os atos administrativos em nome do Conselho;
IV - encaminhar propostas para apreciação e votação;
V - emitir voto de desempate;
VI - dirigir e coordenar as atividades do Conselho determinando as providências necessárias ao seu

pleno desempenho;
VII - relatar as matérias submetidas à apreciação do Conselho;
VIII - cumprir e fazer cumprir a legislação e este Regimento Interno;
IX - encaminhar as deliberações do Conselho;
X - em questões urgentes, decidir “ad referendum” do Conselho;
XI - estabelecer a Ordem do Dia por ocasião das convocações;
XII - fixar a duração das reuniões e os horários destinados aos expedientes;
XIII - estabelecer limites de inscrição para participação nos debates;
XIV  -  designar,  quando  for  o  caso,  relatores  para  exame  de  matéria  submetida  à  apreciação  do

Conselho, fixando prazo para a apreciação do relatório;
XV -  solicitar  o  comparecimento  de  representantes  de  outros  órgãos  ou  entidades  às  reuniões  do

Conselho;
XVI - proceder à eleição para a renovação da mesa,  findo o mandato,  podendo convocar reuniões

diárias, caso não seja atingindo o quorum de instalação.



Art. 11 São atribuições do Vice-Presidente:
I - auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições;
II - desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente;
III - substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento.

Art. 12 São atribuições do 1º Secretário:
I - secretariar as reuniões do Conselho e da Mesa Diretora e redigir as atas;
II - exercer outras atribuições que sejam delegadas pelo Presidente do Conselho ou pelo plenário;
III - substituir o Vice- Presidente na sua ausência ou impedimento. 

Art. 13 É atribuição do 2º Secretário substituir o 1º Secretário na sua ausência ou impedimento.

Seção V
Da Secretaria Executiva

Art. 14 Compete à Secretaria Executiva:
I - promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das atividades do

CMAS e demais órgãos de sua estrutura;
II - dar suporte técnico operacional para o Conselho, com vistas a subsidiar a realização das reuniões

ordinárias e extraordinárias;
III - dar suporte técnico operacional às Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;
IV -  levantar  e  sistematizar  as  informações  que permitam à Presidência  e  ao Colegiado adotar  as

decisões previstas em lei;

Seção VI
Das Comissões Temáticas

  
Art. 15 As Comissões Temáticas têm por atribuição o estudo e elaboração de parecer sobre assuntos

específicos, cuja formação dependerá de deliberação do Plenário.

Art.  16  As Comissões  Temáticas,  exceto  a  de ética, terão duração permanente  compostas  por,  no
mínimo, 4 (quatro)  e, no máximo,  6 (seis) membros, respeitando a  paridade.

§ 1º - Dentre os membros das comissões que trata o presente artigo serão escolhidos um coordenador e
um relator.

§  2º -  O  relator  deverá  apresentar  o  relatório  no  prazo  deliberado  pelo  Conselho,  podendo  ser
prorrogado por igual período. 

Art. 17 As Comissões Temáticas são:
I - Comissão de Políticas Públicas;
II - Comissão de Justiça e Legislação;
III - Comissão de Finanças;
IV - Comissão de Ética;
V - Outras Comissões que se fizerem necessárias.

Art. 18 As Comissões Temáticas reunir-se-ão ordinariamente uma vez ao mês ou extraordinariamente
sempre que necessário, para apreciar matéria da sua competência.

Art. 19  A Comissão de Ética será formada por 5 (cinco) Conselheiros em exercício, escolhidos em
votação específica para esta finalidade e será presidida pelo mais votado.

Seção VII
Das Atribuições das Comissões Temáticas

Art. 20 São atribuições da Comissão de Políticas Públicas:



I - subsidiar o CMAS na análise da Política Municipal de Assistência Social, através da emissão de
parecer  quanto ao Plano Municipal  de Assistência  Social,  Relatório de Gestão e Relatórios  anuais  das
entidades e organizações governamentais e não governamentais;

II - propor critérios para avaliar e fiscalizar as ações das entidades e organizações governamentais e não
governamentais de Assistência Social;

III - propor modelo de Plano de Ação e Relatório de atividades Anual para as entidades e organizações
de assistência social, em conformidade com a Resolução CNAS nº. 16/2010;

IV -  emitir  parecer  para a inscrição das entidades  e  organizações  de assistência  social  quanto  aos
aspectos inerentes a esta Comissão; 

V - propor critérios para transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
para as entidades e organizações de assistência social,  de acordo com a proposta do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS;

VI - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos e impacto social dos programas, projetos e serviços
financiados  com  recursos  do  FMAS,  através  da  análise  dos  relatórios  encaminhados  pelo  Setor  de
Informação, Monitoramento e Avaliação da SEMDES e emissão de parecer.

Art. 21 São atribuições da Comissão de Justiça e Legislação:
I - propor ao CMAS a normalização de ações e regulamentação da prestação de serviços de natureza

pública e privada no campo da assistência social;
II - subsidiar o CMAS nos assuntos que envolverem aspectos jurídicos; 
III - elaborar, quando se fizer necessário, as propostas de alteração do Regimento Interno e da lei de

criação do CMAS.

Art. 22 São atribuições da Comissão de Finanças:
I - analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas de recursos governamentais;
II - acompanhar e analisar a gestão dos recursos;
III - analisar os relatórios contábil-financeiros das entidades e organizações de assistência social. 

Art.  23 São  atribuições  da  Comissão  de  Ética apurar  irregularidades  cometidas  por  membros  do
Conselho, no desempenho de suas funções.

Seção VIII
Dos Grupos de Trabalho

Art.  24  O  Presidente,  com  aprovação  do  Plenário  pode  instituir  Grupos  de  Trabalho  por  prazo
determinado, para colaborarem em estudos ou fornecer subsídios para a elaboração de propostas, pareceres
e recomendações que subsidiem as ações do CMAS ou empreender ações afetas à Política de Assistência
Social;

§ 1º - Os Grupos de Trabalho podem ser constituídos por representantes do CMAS, organizações não
governamentais,  autoridades,  cientistas  e  técnicos  nacionais  ou  estrangeiros,  de  instituições  de  ensino,
pesquisa e cultura, especialistas e profissionais da administração pública e privada;

§ 2º - O prazo de encerramento das atividades do Grupo de Trabalho será definido pela plenária.

§ 3º - O Grupo de Trabalho deverá eleger um Coordenador dentre seus membros, que terá direito a voz
em todas as reuniões do CMAS, quando o assunto estiver em pauta.

§ 4º - O Grupo de Trabalho deverá apresentar ao CMAS relatório das atividades desenvolvidas;

Art. 25 As atribuições específicas dos Grupos de Trabalho serão estabelecidas pelo Plenário no ato da
sua constituição.

Capítulo II
Do Funcionamento



Art. 26 No funcionamento do CMAS  o Plenário é o órgão de deliberação máxima.

Art. 27 O apoio administrativo necessário ao funcionamento do CMAS será prestado pela SEMDES.

Art. 28 Para melhor desempenho de suas funções, o CMAS poderá convidar profissionais habilitados,
organizações ou entidades para assessorá-lo.

Art.  29 As reuniões do CMAS são públicas  precedidas  de divulgação,  sendo que os participantes
previamente agendados terão direito a voz.

Seção I
Das reuniões do Plenário

Art. 30 Ficam estabelecidos os seguintes prazos e quoruns para a instalação de reuniões do CMAS:
I - o Plenário se reúne, ordinariamente, 01 (uma) vez ao mês, sendo em primeira convocação com a

participação da maioria simples e, em 2ª convocação, com qualquer número de membros presentes;
II - o Plenário se reúne, extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação da maioria

simples.
III  -  as  reuniões  serão  realizadas  em  sua  sede,  salvo  na  ocorrência  de  razões  que  justifiquem  a

designação de outro local.

§ 1º - Na ausência do conselheiro titular, o respectivo suplente o substituirá em sua função, com as
prerrogativas do titular.

§ 2º - O conselheiro titular,  uma vez substituído, não poderá reassumir a titularidade na reunião já
iniciada.

§ 3º -  Os suplentes  dos Conselheiros  poderão comparecer  às reuniões  ordinárias  e extraordinárias,
mesmo quando presente o Conselheiro titular, sendo-lhes reservado o direito de participar e acompanhar as
atividades do Conselho, sem direito a voto.

Art. 31 Fica assegurado a cada um dos membros participantes das reuniões do CMAS, o direito de se
manifestar sobre o assunto em discussão, porém, uma vez concluída a votação, a matéria só poderá ser
reencaminhada com anuência de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho, mediante prévia justificativa a
ser considerada pelos demais presentes.

Art. 32 A Assembléia Geral anual, para a prestação de contas e avaliação dos trabalhos desenvolvidos,
poderá ser realizada no primeiro semestre, aberta a população.

Art. 33 As proposições de questões ou matérias a serem submetidas à deliberação do Plenário deverão
ser apresentadas por escrito e autuadas em ordem cronológica de protocolização, desde que atendam aos
critérios estabelecidos no presente Regimento. 

Parágrafo Único:  Os casos excepcionais,  “ad referendum” do Conselho, poderão ser incluídos,  na
ordem do dia, para deliberação, desde que seja matéria de cunho relevante.

Art. 34 As reuniões ordinárias do Conselho comportarão 02 (duas) partes: expediente e ordem do dia.

§ 1º - O expediente constará de leitura,  discussão e votação da ata da reunião anterior; informes e
comunicados de interesse geral do Conselho, apresentado pelo Presidente ou pessoa por ele designada.

§ 2º - A Ordem do dia será organizada com as propostas (tema, matérias) apresentadas para discussão,
acompanhadas  dos  respectivos  pareceres  quando solicitados,  precedidos  por  aqueles  cuja  discussão ou
votação já tiver sido adiada.



Seção II
Das Normas de Convocação do Plenário

Art.  35  As  datas  e  horários  das  reuniões  ordinárias  do  CMAS  serão  divulgadas  no  site
(www.cmas.piracicaba.sp.gov.br) do referido Conselho. 

Art. 36  A convocação do CMAS será realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, para fins de reunir-se extraordinariamente.

Art. 37 A ordem do dia, para as reuniões ordinárias e extraordinárias, deverá ser comunicada a todos os
Conselheiros com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com cópia dos documentos que serão
apreciados, quando for o caso, e cópia da ata da reunião anterior.

Seção III
Das Reuniões da Mesa Diretora

Art. 38 A Mesa Diretora poderá se reunir, sempre que necessário, adotando os mesmos procedimentos
estabelecidos no artigo 36.

Parágrafo Único: As reuniões têm como objetivos principais, dentre outros:
a) elaborar pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias;
b) encaminhar às Comissões Temáticas os expedientes e propostas para análise e emissão de parecer;
c) examinar e decidir assuntos de caráter emergencial, devidamente justificados.

Seção IV
Das Decisões do Plenário

Art. 39 As decisões do Conselho serão tomadas pela maioria de votos.

§ 1º - A votação será pública e o voto será aberto;

§ 2º - A votação será secreta se houver decisão por 2/3 (dois terços) dos conselheiros presentes;

§  3º -  Nas  deliberações  em que  ocorra  empate,  proceder-se-á  a  nova  votação  e,  no  caso  de  sua
persistência, caberá ao Presidente o voto de desempate.

Capítulo III
Das Proposições e Procedimentos

Seção I
Das Resoluções

Art. 40 As proposições podem consistir em projetos de resoluções e moções por iniciativa de qualquer
conselheiro inclusive o Presidente.

Art. 41 As proposições serão encaminhadas à discussão e votação pelo Plenário e, quando necessário,
serão encaminhadas as Comissões Temáticas competentes para exarar parecer.

Art. 42 Todo projeto de resolução dever ser apresentado por escrito e assinado pelo seu autor.

Seção II
Das Moções

Art. 43 As moções deverão ser formuladas por escrito, expressar manifestações de congratulação, voto
de apreciação, repúdio ou pesar, e será submetida ao plenário no início da ordem do dia, independente de
sua inclusão na mesma.

http://www.cmas.piracicaba.sp.gov.br/


§ 1º - Independem de discussão os votos de pesar;

§ 2º - O presidente do CMAS apenas solicita parecer de Comissão Temática sobre moção nos casos
que a natureza da matéria o exigir.

Seção III
Do Parecer do Conselho, das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalhos

Art.  44  O parecer  resulta  da  análise  de  matéria  sujeita  a  exame  e  versa  sobre  aspectos  técnicos,
conforme legislação vigente.

Art. 45 No parecer deve constar:
I - o objeto da solicitação;
II - análise da situação com base nos princípios e diretrizes da assistência social, legislação vigente e

fundamentos éticos, teóricos e técnicos;
III - conclusão ou indicação sobre deferimento ou indeferimento da solicitação.

Art. 46 No parecer poderão constar sugestões a respeito dos temas em discussão.

Capítulo IV 
Dos Impedimentos, Perda de Mandato e Exclusão de Conselheiros

Seção I
Dos Impedimentos

Art.  47  Estará  impedido  de  exercer  o  mandato  de  conselheiro  aquele  que  se  desvincular  de  seu
segmento, devendo o mesmo comunicar por escrito o seu desligamento da entidade que representa e, se for
o caso, o seu imediato ingresso em outra instituição do mesmo segmento.

Parágrafo Único: A substituição dos membros titulares e representantes da sociedade civil  deverá
obedecer à ordem cronológica da votação dos suplentes.

Art. 48 Estarão impedidos de servir, concomitantemente, neste Conselho, marido e mulher, ascendente
e descendente, parentes colaterais em primeiro grau e parentes por afinidade.

Seção II
Da Perda e Exclusão do Mandato

Art. 49 Será excluído do Conselho o membro que:
I - for demitido ou exonerado de seu cargo quando represente do Poder Público;
II - perder o vínculo com a entidade ou organização cujo segmento está representado neste Conselho; 
III - for condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática de ato que impeça o exercício de

função pública;
IV - revelar conduta manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades do CMAS;
V -  tendo sido indicado pela  sociedade civil  e  venha a  assumir  cargo ou função em comissão de

confiança ou de carreira no poder público municipal;

Parágrafo Único: A deliberação sobre a exclusão do Conselheiro na hipótese dos incisos III e IV será
precedida de parecer emitido pela Comissão de Ética e dependerá do voto de 2/3 (dois terço) dos membros
do Conselho, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Art. 50 A ausência sem justificativa do membro titular do CMAS por 3 (três) reuniões consecutivas ou
a 5 (cinco) intercaladas, realizadas anualmente, importará no seu desligamento do Conselho, declarado por
seu presidente, assegurada a defesa prévia. 



§ 1º - As justificativas deverão ocorrer por escrito por meio de e-mail, fax ou carta.

§ 2º - O Conselho, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, deliberará sobre as faltas.

Art. 51 Declarado o desligamento do titular, o presidente convocará o respectivo suplente, obedecendo
a  ordem de  votação,  para  que  assuma  a  função pelo  restante  do  mandato  e  oficializará  ao  órgão  ou
organização a que pertença. 

Art. 52 Ocorrida a exclusão de membro representante do Poder Público o Conselho encaminhará ofício
ao Prefeito Municipal requerendo as providências cabíveis.

TÍTULO III

DA ELEIÇÃO

Capítulo I
Da Eleição da Sociedade Civil

Seção I
Da Candidatura

Art.  53  Pode  candidatar-se  a  membro  do  CMAS  qualquer  cidadão,  maior  de  18  (dezoito)  anos,
residente e domiciliado no Município de Piracicaba, com vínculo comprovado no segmento que representa.

Parágrafo Único:  Quando se tratar do segmento de entidades e organizações de assistência social,
entende-se por vínculo comprovado a condição de funcionários registrados e os membros da diretoria. 

Art. 54  A candidatura deverá ser protocolada no CMAS até 7 (sete) dias úteis anteriores a data da
eleição.

Seção II
Da Eleição

Art. 55  A eleição dos conselheiros, representantes da Sociedade Civil, será realizada em assembléia
especial; 

Parágrafo Único: O edital de convocação deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e, se
possível, em outros meios de comunicação.

Art. 56 O edital que convoca a assembleia especial de eleição deverá conter:
I - data, horário e local da inscrição e da eleição;
II - requisitos e documentos necessários à inscrição;
III - prazos.

Art. 57 Os delegados, representantes da sociedade civil e com direito a voto, deverão ser formalmente
indicados pelo seu responsável legal,

Parágrafo Único: Cada órgão da sociedade civil será representado por apenas um delegado.

Art. 58 O número de candidatos a ser votados por segmento seguirá o disposto no inciso II do art. 190
da Lei Municipal nº 6.246/2008. 

§ 1º -  Os nomes mais votados serão os titulares e os seguintes, suplentes, até atingir  o número de
membros mencionados no inciso II do art. 190 da Lei Municipal nº 6.246/2008.

§ 2º - No caso de empate, prevalecerá o candidato de maior idade.



TÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO

Capítulo I
Disposições gerais

Art.  59  As  entidades  e  organizações  de  assistência  social,  conforme  a  LOAS  e  regulamentações
pertinentes, para que possam funcionar no município, deverão inscrever-se no CMAS.

Art. 60 São consideradas entidades e organizações de assistência social,  para fins deste Regimento
Interno, a pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins econômicos,  nos termos do Decreto Federal  nº.
6.308/2007. 

Capítulo II
Do Procedimento de Inscrição

Art. 61  A inscrição de entidades e organizações de assistência social somente poderá ser concedida
desde que atenda o disposto no art. 3º da Resolução CNAS nº 16/2010.

Art. 62 Para inscrição as entidades e organizações de assistência social, deverão atender  os critérios
dispostos no artigo 7º da Resolução CNAS nº 16/2010. 

Art. 63 São documentos necessários ao encaminhamento do pedido de inscrição no CMAS:
I - requerimento endereçado ao CMAS (anexo I)
II -  cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil  das Pessoas Jurídicas e

regimento ou regulamentos internos, quando houver;
III  -  cópia  da  ata  de  eleição  dos  membros  da  atual  diretoria,  devidamente  registrada  no  Cartório

competente;
IV - atestado de Antecedentes Criminais dos membros da diretoria executiva, quais sejam: presidente,

vice-presidente, 1º e 2º secretários e 1º e 2º tesoureiros;
V - declaração de que a entidade está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades

estatutárias, bem como relacionar os membros da diretoria em exercício, contendo qualificação completa,
assinada pelo representante legal da entidade ou da organização de assistência social;

VI - Plano de Ação do exercício vigente devidamente assinado pelo técnico responsável da área social
e representante legal da entidade ou organização de assistência social;

VII - Relatórios de atividades do exercício anterior ao da solicitação ou do ano vigente, quando tratar-
se de entidade em funcionamento inferior há 12 meses, assinados pelo técnico da área social e representante
legal da entidade ou organização de assistência social, conforme modelo fornecido pelo CMAS;

VIII - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, com a respectiva publicação em jornal de circulação da cidade, devidamente assinados
pelo representante legal da entidade ou organização e por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade comprovado por certidão de regularidade emitida pelo CRC; 

IX - cópia do Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
quando atuar nesse segmento;

X - cópia autenticada e atualizada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda,
conhecido pela sigla de “CNPJ”;

XI - cópia do Alvará de Licença de Instalação e de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal
de Piracicaba.

§ 1º - Para as entidades e organizações de assistência social que possuam inscrição em outro município,
aplicam-se o disposto no art 10 da Resolução CNAS nº 16/2010, bem como os incisos I (anexo II), VI, VII,
IX, XI.



§ 2º - Para as entidades e organizações sem fins econômicos que não tenham atuação preponderante na
área da assistência social, mas que também atuam nessa área, aplicam-se o disposto no art 11 da Resolução
CNAS nº 16/2010, bem como os incisos I (anexo III), VI, VII, IX, XI.

§ 3º - Em se tratando de Fundação, a requerente deverá apresentar além do previsto nos incisos do
presente artigo, cópia autenticada do documento público relativo à sua instituição, devidamente registrado.

 4º -  A  protocolização  do  pedido  de  inscrição  da  entidade,  organização  de  assistência  social  ou
fundação deverá contemplar todos os documentos elencados neste artigo, para fins de encaminhamento à
apreciação do CMAS, sendo que a ausência de qualquer um deles implicará no não recebimento da referida
solicitação.

§ 5º - O procedimento de inscrição seguirá o disposto no art. 12 da Resolução CNAS nº 16/2010. 

Art.  64  Nos  termos  da  Resolução  CNAS nº  16/2010,  especialmente  o  disposto  no  seu  art  16,  a
inscrição das entidades e organizações de assistência social, dos serviços, dos projetos, dos programas e dos
benefícios socioassistenciais, é por prazo indeterminado.

Capítulo III
Do Cancelamento de Inscrição, Prazos, Acompanhamento e Fiscalização

Art. 65 Constitui-se motivo de cancelamento da inscrição, descumprimento das obrigações constantes
no artigo 2º da Lei Federal nº 8.742/93 e no Decreto  Federal nº 6.308/2007, no todo ou em parte, por
decisão da maioria absoluta dos membros titulares do Conselho, além do que segue:

I - não manter os padrões mínimos de qualidade;
II - não prestar contas no prazo legal dos recursos públicos recebidos no exercício anterior;
III - não apresentar ou apresentar documentação em desacordo com o exigido no presente Regimento.

§ 1º - Entidades e organizações de assistência social não inscritas junto ao CMAS não poderão, em
hipótese alguma, receber recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

§ 2º - Para proceder ao cancelamento da inscrição, de que trata o presente Regimento Interno, aplicam-
se as normas constantes da Resolução CNAS nº 16/2010, especialmente o disposto no seu art 16.

Art. 66  As entidades e organizações de assistência social deverão apresentar anualmente até 30 de
abril, ao CMAS:

I - Plano de Ação do corrente ano;
II - Relatório de Atividades do ano anterior;
III - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício anterior.

Art. 67 Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização serão regulamentados por resolução do
CMAS, e quando necessário, serão aplicadas as normas estabelecidas pelo CNAS e CONSEAS.

TÍTULO V

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 68 O CMAS é órgão deliberativo do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS que liberará
os recursos para as entidades inscritas.

§ 1º - O CMAS deverá considerar na distribuição dos recursos os seguintes critérios:
I - projetos que atendam a Política Nacional de Assistência Social;
II - qualidade de trabalho;
III - espaço físico disponível para o atendimento;
IV - equipe técnica que atua na entidade.



§ 2º - O CMAS poderá solicitar parecer técnico da assessoria composta por profissionais das áreas
afins, caso julgue necessário.

§ 3º - Os recursos financeiros serão liberados após a aprovação do CMAS e os procedimentos do seu
repasse para as entidades ou organizações de assistência social e da prestação de contas, seguirá o disposto
no Capítulo IX da Lei Municipal nº 6.246/2008 e em Instrução Normativa da SEMDES.

Art.  69  O Gestor  do FMAS deverá  apresentar  trimestralmente  ao  CMAS o Balanço do FMAS e
anualmente, até o dia 31 de março, a Declaração de Prestação de Contas das entidades e organizações de
assistência social que receberam recursos no exercício anterior. 

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 70 Os casos omissos serão dirimidos por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CMAS.

Art. 71 Este Regimento Interno entra em vigor na data de publicação, no Diário Oficial do Município
de Piracicaba, do Decreto Municipal que o aprovar.

Artigo 2º-  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, 19   de Agosto de 2010.

Maria Cecilia Kerches de Menezes
Presidente



ANEXO I

Requerimento de Inscrição (da entidade)

Senhor(a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piracicaba

  A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer sua

inscrição neste Conselho. 

 A - Dados da Entidade: 

Nome da Entidade _____________________________________________________ 

CNPJ: _______________________  

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário__________________ 

Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______ 

Endereço _________________________________ nº ______Bairro______________ 

Município___________________UF______CEP___________________Tel._________

FAX________________E-mail _____________________________________________ 

 

Atividade Principal_________________________________________________________ 

Inscrição: 

CONSEA ______________________________________________________________ 

CMDCA_______________________________________________________________

CONSELHO DO IDOSO__________________________________________________ 

Outros (especificar)____________________________________________________________ 

Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no 

município (descrever todos) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Relação de todos os estabelecimentos da entidade (CNPJ e endereço completo) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 B - Dados do Representante Legal: 

Nome ________________________________________________________________ 

Endereço______________________________________no______Bairro___________ 



Município_______________________UF______CEP_____________  Tel.___________

elular____________________ E-mail________________________________________ 

RG___________________CPF_____________________Data nasc.____/_____/_____ 

Escolaridade___________________________________________________________ 

Período do Mandato:_____________________________________________________ 

 C - Informações adicionais 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Termos em que, 

 Pede deferimento. 

 Local__________________ Data ____/_____/_____ 

 _________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade 

ANEXO II

 Requerimento de Inscrição ( de programas, projetos e benefícios com atuação também no município de

Piracicaba – art. 10)

  Senhor(a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piracicaba

   A entidade abaixo qualificada,  com atuação  também neste município, por seu 

representante  legal   infra-assinado,   vem requerer   a  inscrição  dos   serviços,  programas,  projetos  e

benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho. 

 A - Dados da Entidade: 

Nome da Entidade _____________________________________________________________________ 

CNPJ: _______________________  

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário __________________ 

Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______ 

Endereço_____________________________no_________Bairro________________________________

Município___________________UF______CEP_________________Tel._________________________

FAX______________ E-mail _____________________________________________________________ 



A entidade está inscrita no Conselho Municipal de _____________________________, 

sob o número ____________, desde ____/_____/_______. 

 Síntese  dos  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  socioassistenciais  realizados  no   município

(descrever todos)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

  B - Dados do Representante Legal: 

 Nome _______________________________________________________________________________ 

Endereço________________________________________nº______Bairro________________________

Município_______________________ UF___ CEP________________ Tel.________________________ 

Celular____________________E-mail _____________________________________________________ 

RG___________________CPF_____________________Data nasc.____/_____/_____ 

Escolaridade_____________________________________ 

Período do Mandato:_______________________________ 

 C - Informações adicionais 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 Local__________________ Data ____/_____/_____ 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade 



ANEXO III

 Requerimento de Inscrição (de programas, projetos e benefícios art.11) 

  Senhor(a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piracicaba

   A entidade abaixo qualificada,   por seu representante legal   infra-assinado,  vem requerer  a

inscrição  dos   serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  socioassistenciais abaixo  descritos,  nesse

Conselho. 

 A - Dados da Entidade: 

Nome da Entidade ______________________________________________________ 

CNPJ: _______________________  

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário __________________ 

Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______ 

Endereço_____________________________no_________Bairro_________________

Município___________________UF______CEP_________________Tel.___________

FAX________________ E-mail ____________________________________________ 

Atividade Principal _______________________________________________________

 Síntese  dos  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  socioassistenciais  realizados  no   município

(descrever todos) 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 B - Dados do Representante Legal: 

 Nome _______________________________________________________________________________ 

Endereço________________________________________nº______Bairro__________

Município________________________  UF___   CEP______________

Tel.__________Celular____________________E-mail _________________________ 

RG___________________CPF_____________________Data nasc.____/_____/_____ 

Escolaridade_____________________________________ 

Período do Mandato:_______________________________ 



 

C - Informações adicionais 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Termos em que, 

Pede deferimento. 

  

Local__________________ Data ____/_____/_____ 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade 
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