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                                   “    REGIMENTO  INTERNO  “ 

 
                                                   Capítulo I 

 

                                  Das  Finalidades  

 
              ART. 1º -  O presente Regimento Interno regula as atividades  do CMAS –Caxias do 

Sul , criado pela Lei Municipal Nº 4.420 de 08 de janeiro de 1996 , seguindo diretrizes da própria lei 

que o criou e a lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS .  

 

 

                                              Capítulo  II 

 

                                   Do Conselho e das Competências  

 

                                                       Seção I 

                                                    do  Conselho 

 

              ART. 2º -  O CMAS – Caxias do Sul, é órgão coles deliberativas , fiscalizadoras e 

consultivas, tendo como objetivo básico o controle e a avaliação da política municipal de Assistência 

Social, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros no âmbito do município de Caxias do Sul .  

 

                                                         Seção II 

                                        Das Competências  

   

             ART. 3º-  O CMAS – Caxias do Sul , tem as suas competências definidas pelo Art. 

2º da Lei Municipal Nº 4.420 de 08 de janeiro de 1996, a seguir transcritas:  

                   - definir as prioridades e aprovar a Política de Assistência Social bem como de controle 

na sua execução; 

                  - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de 

Assistência Social; 

                  - acompanhar, avaliar e fiscalizar a prestação de serviços de natureza pública e privada no 

campo de Assistência Social do Município; 
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                  - zelar pela qualidade do funcionamento dos serviços de Assistência Social públicos e 

privados do Município; 

                  - definir critérios para celebração de convênios e contratos entre o setor público e as 

entidades privadas que prestam Assistência Social no âmbito municipal; 

                  -  apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;  

                  - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social, a ser encaminhada 

pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela Política Municipal de Assistência 

Social;   

                 - aprovar critérios de transferência de recursos para o Município de acordo com as 

diretrizes fixadas pela Política Municipal de Assistência Social, bem como acompanhar e avaliar  a 

sua gestão;  

                - propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo 

Municipal de Assistência Social, assim como a fiscalização da sua movimentação e aplicação; 

                - divulgar no Diário Oficial (do Município), todas as decisões,bem como as contas do 

Fundo Municipal de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos; 

                -  elaborar e aprovar seu Regimento Interno,num prazo máximo de noventa dias a contar da 

data de instalação do Conselho; 

                - convocar a Conferência Municipal de Assistência Social a cada dois anos ou, 

extraordinariamente, por sua maioria absoluta de seus membros , que terá a atribuição de avaliar a 

situação da Assistência Social e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento; 

                - inscrever as entidades e organizações de Assistência Social, governamentais e não 

governamentais,no Conselho, cujo funcionamento dependerá desta prévia inscrição,observadas as 

normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social; 

             -  cancelar o registro das entidades assistenciais que incorrerem em irregularidades na 

aplicação dos recursos repassados pelos poderes públicos e não obedecerem aos princípios e 

diretrizes da LOAS e da Lei Municipal Nº 4.420 de 08 de janeiro de 1996;   

             -   primar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social. 

 
        ART. 4º -     O CMAS-Caxias do Sul, no exercício de suas funções poderá se integrar 

em atividades/ou programas que transcendam os limites municipais. 

 

 
                                      CAPÍTULO III  

                           

                       DA COMPOSIÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO E  

                                         DAS ATRIBUIÇÕES 

 

                                                     SEÇÃO I  

 

                                     DA COMPOSIÇÃO  
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             ART . 5º -         O CMAS-Caxias do Sul,será integrado por dezoito 

membros e respectivos suplentes, assim constituído:   

               I– nove membros representantes da sociedade política ( órgãos 

governamentais ) incluindo as três esferas do governo: 
              *  um representante da esfera federal na área da Assistência Social (INSS);  

              * um representante da esfera estadual na área da Assistência Social ( 

Secretaria do Trabalho , Cidadania e Assistência Social ) ; 

              *  sete representantes do Poder Executivo Municipal,sendo: 

            a) dois representantes da Secretaria de Habitação e Ação social ou órgão 

equivalente; 

            b)  um representante da Secretaria Municipal e meio Ambiente; 

            c) dois representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, um 

indicado obrigatoriamente pela COMAI; 

            d)  um representante da Secretaria Municipal da Fazenda; 

            e)  um representante do Gabinete Municipal de Administração e Planejamento.                                                   
          II - nove membros representantes da sociedade civil: representantes dos 

usuários ou de organizações de usuários, prestadores de serviço na área da Assistência 

Social e dos profissionais da área: 

           * um representante dos profissionais da área : CRESS ou sindicato dos 

Assistentes Sociais; 

           *  um representante de órgão de capacitação profissional – UCS;  

           *  quatro representantes dos prestadores de serviços da área;  

          a)  um representante da área de atendimento ao idoso; 

           b)  um representante da área de atendimento à criança e ao adolescente;  

           c)  um representante da área de atendimento ao deficiente; 

          d) um representante da área de Assistência Social;  

           * três representantes dos usuários organizados: 

           a)  um representante da UAB;  

           b)  um representante da associação da área de portadores de deficiência; 
           c)  um representante de associação da área de idosos. 

 
           Parágrafo único – As entidades participantes no CMAS-Caxias do Sul, deverão 

estar juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 

 

          

           Art. 6º - Os membros integrantes do CMAS-Caxias do Sul, e seus suplentes 

serão indicados pelas entidades ou segmentos que representam,sendo homologados 

por ato do Prefeito Municipal,através de Decreto.   

            Art. 7º -  O mandato dos membros do CMAS-Caxias do Sul,e seus suplentes 

será de dois anos,permitida uma única recondução por igual período. 
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            Parágrafo 1º   -  Os membros e suplentes do CMAS-Caxias do Sul, poderão ser 

substituídos a qualquer momento,mediante solicitação da entidade ou segmento que 

representam,apresentada ao Conselho. 

           Parágrafo 2º  - Perderá o mandato o membro que não comparecer a três 

reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas no ano,salvo a ausência ocorrer por 

motivo de força maior, justificada por escrito , ao Conselho. 
           Parágrafo 3º -    Ocorrendo perda de mandato na forma do parágrafo anterior, a 

entidade de origem deverá indicar o substituto num prazo não superior a trinta dias, 

contados da comunicação do Conselho à mesma, prazo no qual a titularidade será 

exercida pelo suplente. 

         Art. 8º - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, 

considerando-se como serviço público relevante. 

            

 
                                                    SEÇÃO II 

                                   

                                               DA   ORGANIZAÇÃO  

 

         Art. 9 º -    O CMAS-Caxias do Sul, será constituído por: 

 

1. Plenária – é o órgão de deliberação máxima do CMAS-Caxias do Sul, e 

está integrado por todos os seus membros e configurado por reuniões 

ordinárias ou extraordinárias. 

2. Diretoria Executiva- É constituída pelo Presidente e Vice-presidente eleitos 

pela Plenária dentre os conselheiros titulares, com mandato de dois anos.   
   

 
3. Secretaria Executiva – É exercida por servidor público municipal indicado 

pelo Município dentre seu quadro, podendo ser substituído a qualquer 

momento.  

4. Comissão Fiscal - É constituída por três conselheiros titulares eleitos pela 

Plenária, com mandato de dois anos.  

5. Grupos de Trabalho – O CMAS-Caxias do Sul, poderá instituir Grupos de 

Trabalho para assessorar e subsidiar as decisões da Plenária. Estes grupos 

de Trabalho poderão ser permanentes e/ou  temporários , constituídos por 

membros titulares e/ou suplentes.  

  

                                  Seção  lll 
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                           DAS  ATRIBUIÇÕES  

 
Art .10 -  Os membros do CMAS-Caxias do Sul, terão como atribuições: 

 

1 – Plenária : 

 

a)  Aprovar o regimento interno. 

            b Escolher entre seus membros titulares: Presidente, Vice-presidente e 

Comissão Fiscal.  

           c)   Designar os integrantes dos Grupos de Trabalho.  

          d)   Deliberar e votar as matérias em pauta, conforme competências arroladas no 

Art. 3º deste regimento. 

 

         2 –  Diretoria Executiva: 

                2.1 – Presidente: 

 

                a) Convocar e coordenar as reuniões  do Conselho de Assistência Social. 

                b) Representar o Conselho, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, ou 

designar membro da Diretoria para que o faça, quando impossibilitado. 

                c) Elaborar a pauta de cada reunião. 

                d)Assinar todas as correspondências do Conselho, juntamente com o 

secretário. 

                e)Tomar as providências necessárias para o funcionamento regular do 

Conselho e dos órgãos subordinados. 
                f)Conceder licença aos conselheiros, mediante justificativa, por 

escrito,comunicando ao Conselho. 

               g)Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e deliberações do 

Conselho. 

               h)Assinar convênios, acordos e contratos de interesse do Conselho.  

 
      i)Tratar junto às autoridades Federais, Estaduais,e Municipais assuntos de 

interesse do Conselho, visando o desenvolvimento de suas atividades. 

     j)Tratar junto às entidades-membros, de assuntos afetos ao Conselho e 

inerentes a cada área.  

    k) Informar a plenária em cada reunião, as atividades desenvolvidas e 

matérias a ele submetidas, no período.  

           

             2.2 – Vice-presidente: 
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             a)  Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos , bem como realizar 

as tarefas e atos executivos que lhe forem delegados. 

 

              3 – Secretaria Executiva:  

          

   a ) Redigir todas as atas das reuniões do Conselho. 
              b) Redigir e protocolar todas as correspondência oficiais do Conselho, 

encaminhando-as em conjunto com o Presidente. 

              c)   Receber e fornecer informações aos conselheiros e/ou Entidades. 

              d)  Manter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo de correspondência , 

recebidas e expedidas, livros ou documentos da Secretaria e do Conselho.  
              e) Promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao 

desempenho e as atividades do CMAS-Caxias do Sul, e de suas Comissões e Grupos 

de Trabalhos.  
              f) Exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pela 

Plenária.  

             g) Controlar a presença dos Conselheiros através de livro próprio.  

 

 

             4 – Comissão Fiscal: 

 
             a) Zelar pelo fiel cumprimento das competências do CMAS-Caxias do Sul, 

arroladas no Art. 3º deste regimento, bem como pelo funcionamento interno e suas 

instâncias. 

 

              5 – Grupos de Trabalho: 

 

              a) Os Grupos de Trabalho permanentes deverão relatar ao plenário os 

assuntos a ele submetidos, esclarecendo e subsidiando aos conselheiros sobre a 

matéria em pauta, tendo caráter temático.  

              b) Os grupos temporários serão designados pela plenária para estudos de 

assuntos específicos, visando assessorar ao CMAS-Caxias do Sul. 
             c) Os grupos de trabalhos poderão convidar autoridades, pesquisadores e 

técnicos para colaborarem em seus estudos. 

 
            Parágrafo único – As convocações para as reuniões plenárias deverão ser 

encaminhadas as entidades participantes do CMAS-Caxias do Sul com um mínimo de 

48hs. de antecedência e acompanhadas da respectiva ordem do dia. 
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                                                CAPÍTULO IV 

 

                                        DO FUNCIONAMENTO   

 

             Art. 11 -  As Sessões Plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês ou 

extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento pela 

maioria de seus membros.  

 

             Parágrafo 1º - O Plenário do CMAS-Caxias do Sul, instalar-se-á e deliberará 

com a presença da metade mais um de seus membros, devendo ser verificado              

“ quorum “ em cada sessão e, eventualmente por solicitação de um conselheiro, 

quando o entender conveniente.  

 

              Parágrafo 2º -  Será facultada aos suplentes dos membros do CMAS-Caxias 

do Sul, a participação nas reuniões conjuntamente com os respectivos membros 

titulares, sem direito a voto. Na ausência do membro titular, o suplente participará da 

reunião, com direito a voz e voto. 

     
          Parágrafo 3 º -   O Plenário será presidido pelo Presidente do CMAS-Caxias 

do Sul e, na ausência deste, será substituído pelo Vice-presidente, ou na ausência deste 

também, por um dos membros da Comissão Fiscal. 

 

              Parágrafo 4 º -    As Plenárias do CMAS-Caxias do Sul, terão caráter público 

e aberto a todos os interessados, na condição de observadores.  

 

              Parágrafo 5º  -   As deliberações da Plenária dar-se-ão por maioria simples 

através de voto aberto de cada conselheiro, com a exceção do Presidente, cujo voto 

fica assegurado caso haja empate na votação, como voto de desempate.  

 

               Parágrafo 6 º-   A votação nominal , obedecendo a ordem alfabética do 

nome das entidades com assento no Conselho.  

 

               Parágrafo 7 º - Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da 

reunião, a pedido membro que o proferiu. 

 

               Parágrafo 8 º-   Os Conselheiros poderão requerer, antes da matéria ser 

posta em regime de votação, vistas ao processo, o qual será incluído, com prioridade, 

na pauta da próxima sessão da mesma natureza, não podendo ser objeto de novo 

pedido de vistas.  
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              Art. 12 -       Os trabalhos da Plenária se desenvolverão na seguinte ordem: 

 

                     1 -  Verificação do “ quorum “ .  

                     2 -  Abertura  dos  trabalhos. 

                     3 -  Leitura e aprovação da ata anterior. 

                     4 -  Leitura da ordem do dia. 

                     5 -  Informações do Presidente à Plenária na forma da letra K do item 2.1 

do Art. 10. 

                     6 - Apresentação, discussão e votação das matérias da pauta. 

                     7 - Assuntos gerais. 

 

              Art. 13 - As matérias submetidas ao CMAS-Caxias do Sul, deverão ser 

encaminhadas ao Protocolo Geral do Município e serão tratadas por ordem 

cronológica de entrada.  

   

               

               Parágrafo único -  A cronologia de que trata o “ caput “ deste artigo 

somente poderá ser alterado em caso de especial relevância do Presidente do CMAS-

Caxias do Sul, ou por resolução da Plenária. 

 

               Art.  14 -   Os membros do CMAS-Caxias do sul, através da presidência, 

poderão convidar qualquer pessoa ou representante de órgão Federal, Estadual ou 

Municipal, empresa privada, sindicato ou entidades de sociedade civil, para 

comparecer às reuniões e prestar esclarecimentos sobre a matéria em pauta.   

 

              

               Parágrafo único -     Os interessados no assunto em pauta, por si ou por seus 

procuradores, poderão sustentar oralmente antes do início dos debates, por um prazo 

máximo de dez (10 ) minutos o assunto que lhe diz respeito, podendo participar do 

restante da plenária, respondendo às dúvidas dos conselheiros. Esta participação 

deverá ser solicitada por escrito à presidência com um prazo mínimo de vinte e quatro 

(24) horas.    

 

 

                                                     CAPÍTULO V 

 

                                       DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS  

 

                 Art. 15 - As decisões do CMAS-Caxias do Sul, serão encaminhadas à 

entidade competente sob forma de Resolução. 
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                 Art. 16 -  Por ocasião da eleição do Presidente, Vice-presidente e Comissão 

Fiscal, caso verificado empate, ocorrerão tantos escrutínios quantos forem necessários, 

até a definição dos cargos citados. 

 

                 Art. 17 -  O  Presidente poderá determinar a evacuação da sala do CMAS-

Caxias do Sul, se precisar, para manter a ordem no recinto e assegurar o 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

                 Art. 18 - Não será permitida nenhuma outra manifestação no conselho, 

além das previstas neste Regimento, podendo o Presidente declarar suspensos os 

trabalhos, caso não exista clima suficiente para sua continuação. 

 

                Art. 19 - Este Regimento poderá sofrer alterações, desde que seja submetido 

à aprovação da Plenário e deliberado por sua maioria absoluta ( 2/3 dos membros do 

CMAS-Caxias do Sul), em assembléia especialmente convocada para este fim.  

 

                Art.  20 -  Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Plenária 

do CMAS-Caxias do Sul, por voto aberto e maioria simples.  

 

                Art. 21-   O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

                   

                 

                                                                                  Caxias do Sul, 16 de maio de 1996. 


