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RESOLUÇÃO Nº 730/ 2021 – CEAS/MG  

 

Dispõe sobre as orientações complementares para 

realização das Conferências Municipais de Assistência 

Social no ano de 2021. 

 

O Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei 

Estadual n°12.262, de 23 de julho de 1996, e 

 

Considerando a Resolução CEAS nº 723/2021, que dispõe sobre as orientações para as 

Conferências Municipais de Assistência Social de 2021 e determina que o tema da 14ª 

Conferência Estadual de Assistência Social é “Assistência Social: direito do povo e dever do 

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

social” e que o lema é “Minas Gerais unida em defesa do SUAS”; 

 

Considerando o Informe CNAS nº 01/2021 – Orientações Temáticas e organizativas para as 

Conferências Municipais de Assistência Social de 2021; e 

 

Considerando a deliberação de sua 263ª Plenária Ordinária, ocorrida em 21 de maio de 2021.  

 

RESOLVE 

 

Art.1º. Aprovar as orientações complementares para realização das Conferências Municipais 

de Assistência Social no ano de 2021, contidas nesta resolução. 

 

Art. 2º. Os eixos que nortearão o debate durante o processo conferencial de 2021 serão: 

I - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão 

dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades;  

II – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais;  

III – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos 

usuários; 

IV – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 

e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social;  

V – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 
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Art. 3º. A Conferencia Municipal de Assistencia Social deve deliberar no máximo:  

I - 10 deliberações para o município;  

II - 5 deliberações para o Estado e,  

III - 5 deliberações para União. 

 

Art. 4º. O formulário para registro do Relatório da Conferência Municipal, consta no anexo I 

desta Resolução e o lançamento será feito por meio de sistema eletrônico pelos Conselhos 

Municipais, mediante senha específica, a ser encaminhada posteriormente pelo CEAS/MG. 

Parágrafo único. Uma vez não registradas as informações sobre a Conferência Municipal no 

prazo estabelecido, fica o CEAS desobrigado de inserir os dados e deliberações no compilado 

de propostas para a Conferência Estadual. 

 

Art. 5º. Cabe aos Conselhos Municipais e os órgãos de gestão da Política de Assistência Social 

convocar a Conferência Municipal, como meio de fortalecimento do sistema democrático e 

participativo de gestão e de controle social. 

 

Art. 6º. Caso os Conselhos Municipais de Assistência Social não convoquem a Conferência, a 

sociedade civil poderá organizar conferências livres em torno de recortes temáticos e/ou 

territoriais disciplinados pelas resoluções emitidas pelo CEAS. 

§1º. As conferencias livres poderão eleger delegados para as Conferências Regionais, desde 

que realizadas dentro do prazo, assim como encaminhar propostas para a Conferência Estadual 

de Assistência Social. 

§2º. Em caso de realização de Conferência Livre, a comissão organizadora deverá comunicar 

ao CEAS, em prazo hábil, para ser disponibilizado o acesso ao sistema de registro. 

 

Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte,  25 de maio de 2021. 

 

 

PATRÍCIA CARVALHO GOMES 

 Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – CEAS/MG 
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ANEXO I 

Relatório da Conferência Municipal de Assistência Social 

 

I – Informações gerais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social 

Nome do município: Nome completo do município por extenso. 

UF: Unidade da federação a que pertence o município. 

Porte do município: Porte conforme definido na Política Nacional de Assistência Social 

(Pequeno I, Pequeno II, Médio, Grande, Metrópole). 

Identificação da Conferência: Número sequencial da Conferência.  

Data de início: Indicar o dia de início da Conferência, sem considerar os momentos 

preparatórios. 

Data de término: Indicar o dia de término da Conferência.  

Total de horas de realização: Indicar o quantitativo de horas total destinadas aos trabalhos da 

Conferência, considerando os dias de sua realização. Não considerar os momentos preparatórios 

e não considerar os horários de intervalo para almoço durante a Conferência.   

Modelo adotado: Virtual, hibrido ou presencial 

Local de realização ou plataforma utilizada: Indicar o local e o endereço onde foi realizada 

a Conferência Municipal (presencial ou híbrida), ou o nome da plataforma virtual.  

Número total de participantes: Registrar total de participantes presentes na Conferência 

independente do segmento, considerando aqueles que participaram da sua realização e 

atividades. (convidados, observadores e delegados)  

Número de convidados: Registrar os convidados. (estudiosos, políticos, palestrantes, etc.) 

Número de observadores: Registrar os observadores: (estudantes; entre outros). 

 

1 Nome do município   

2 UF   

3 Porte do município  

4 Identificação da Conferência  

5 Data de início  

6 Data de término  

7 Total de horas de realização  

8 Modelo adotado:  

9 Local de realização ou plataforma  

10 Número total de participantes (convidados e observadores)  

11 Número de convidados  

12 Número de observadores  
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II – Quantitativo de delegados da Conferência Municipal de Assistência Social por 

segmento: Informar o quantitativo de delegados participantes da Conferência Municipal 

representantes de cada um dos segmentos definidos na LOAS. 

 

Sociedade Civil Governo 

Usuários 

____ 

Trabalhadores 

____ 

Entidades 

____ 

Órgão gestor da Política de 

Assistência Social ____ 

Outras políticas 

____ 

Total ________ Total ________ 

 

III – Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização da Conferência 

Municipal de Assistência Social 

Informar o quantitativo de pessoas envolvidas na organização do processo conferencial, 

considerando as pessoas que se dedicaram à operacionalização dos eventos de mobilização e 

preparação e à organização e realização da Conferência, inclusive na relatoria.  

 

Quantitativo  Caracterização 

 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

 
Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais vinculados ao órgão 

gestor) 

 
Prestadores de serviço (empresas, profissionais contratados especificamente 

para esta finalidade). 

 Sociedade civil (associações, clubes, ONG’s, OSCIP’s, etc.).  

 Outros (especificar) 

 

IV – Eventos de mobilização e preparação que antecederam a Conferência Municipal de 

Assistência Social 

Indicar quantitativo de eventos de mobilização e preparação como: encontros preparatórios, 

palestras ou debates públicos, encontros com usuários e outras formas (especificar) que 

antecederam a Conferência Municipal. Para tanto, considerar:  

● Encontros preparatórios: pré-conferências, encontros, reuniões e debates 

preparatórios nos territórios (incluindo virtual), envolvendo todos os segmentos e abordando o 

tema da Conferência;  

● Palestras e, ou debates públicos: encontros formativos para subsidiar a participação 

na Conferência Municipal; 

● Encontros preparatórios com usuários: encontro virtual com usuários, ou nos 

equipamentos da Assistência Social, no contexto de atendimento dos serviços ou programas, 

em espaços da rede socioassistencial, de movimentos sociais representantes dos usuários, dentre 

outros, visando o debate sobre o tema da Conferência, sobretudo, direitos socioassistenciais. 
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Quantitativo 
Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação 

 Encontros preparatórios, pré-conferências 

 Palestras ou debates públicos 

 Encontros preparatórios com usuários 

 Outras formas (especificar)  

 

V - Quantidade de pessoas que participaram dos eventos de mobilização e preparação que 

antecederam a Conferência Municipal de Assistência Social 

Indicar o total de participantes presentes nos eventos de mobilização e preparação, 

independente do segmento ao qual pertencem. 

 

Tipo de eventos de mobilização e preparação N° de participantes 

Encontros preparatórios / pré-conferência  

Palestras ou debates públicos  

Lives  

Encontros preparatórios com usuários  

Outras formas: (especificar)   

 

VI - Ato de Convocação da Conferência Municipal de Assistência Social  

Indicar qual a forma da convocação da Conferência Municipal e quais os responsáveis pela 

convocação (Resolução do CMAS ou ato conjunto entre CMAS e o Prefeito Municipal ou o 

Gestor da Assistência Social; ou Decreto do Prefeito Municipal). 

 

 

 

VII - Programação da Conferência Municipal de Assistência Social  

Registrar as atividades previstas e os respectivos horários, e o formato adotado 

 

 

 

VIII - Registro dos resultados na Conferência Municipal de Assistência Social:  

De acordo com o Informe 01/2021 do CNAS a plenária final das Conferências Municipais deve 

resultar em um conjunto de no máximo: 10 deliberações para o próprio município; 5 

deliberações para o Estado; e 10 deliberações para União. 

Deve-se registrar preferencialmente 01 proposta de deliberação para o Estado e 01 proposta 

para a União por eixo debatido. 
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EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para 

a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

 Prioridades para o Estado  Prioridades para a União 

1  1 

 

EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 Prioridades para o Estado  Prioridades para a União 

1  1 

 

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

dos usuários. 

 Prioridades para o Estado  Prioridades para a União 

1  1 

 

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. 

 Prioridades para o Estado  Prioridades para a União 

1  1 

 

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

 Prioridades para o Estado  Prioridades para a União 

1  1 
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ANEXO II 

Modelo de instrumental para avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social 

 

Ao avaliar a Conferência Municipal de Assistência Social a Comissão Organizadora poderá 

utilizar o modelo abaixo ou elaborar instrumental próprio.  

 

● Os participantes da Conferência Municipal de Assistência Social devem avaliar: 

 

a) Organização da Conferência Municipal de Assistência Social. Registro do 

consolidado das avaliações preenchidas pelos participantes, contendo o quantitativo de 

avaliações em cada um dos itens de organização da Conferência, considerando as categorias: 

“ótimo”, “muito bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”.   

Os participantes devem avaliar os seguintes itens referentes à organização da Conferência 

Municipal:  

● Mobilização e preparação: Atividades previamente realizadas para obter uma 

participação maior, mais representativa e mais qualificada na Conferência Municipal; 

● Plataforma/acesso virtual ou local/infraestrutura presencial: Espaço físico e 

virtual e logística da organização da Conferência Municipal; 

● Acessibilidade: Adequação do espaço físico, tecnologias assistivas, intérprete de 

libras, equipe de apoio e demais condições para a participação das pessoas com deficiência; 

● Programação: Atividades e horários previstos para a Conferência Municipal; 

● Participação: Envolvimento ativo dos delegados e demais presentes nas atividades 

realizadas, debates e na tomada de decisões da Conferência Municipal. 

 

 Ótimo Muito Bom Regular Ruim Péssimo 

Mobilização e preparação      

Local / infraestrutura      

Acessibilidade      

Programação      

Participação       

 

b) Conhecimentos agregados a partir da participação na Conferência Municipal de 

Assistência Social: Registro do consolidado das avaliações preenchidas pelos participantes, 

referente à percepção sobre os conhecimentos agregados a partir da participação na Conferência 

Municipal no que diz respeito ao Tema. 
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Para esta avaliação deve-se indicar o quantitativo de participantes que avaliou cada um destes 

itens.    

 Ótimo Muito Bom Regular Ruim Péssimo 

Ampliação de conhecimentos sobre 

o Tema da Conferência 
     

Ampliação de conhecimentos sobre 

os Eixos da Conferência 
     

 


