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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS) 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE SÃO JOÃO DE MERITI – COMAS 

 

CAPÍTULO I 

Denominação, Definição, Finalidade e Competência 

 

Art. 1° Conselho Municipal de Assistência Social, denominado COMAS, instituído pela 

Lei Municipal n.º 918, de 16 de janeiro de 1997, é órgão de deliberação 

colegiada, normativo, regulador, consultivo e fiscalizador da Política Municipal 

de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil, 

vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social, tendo seu funcionamento 

regido por este Regimento, devendo o Poder Executivo viabilizar-lhe os meios 

quanto a pessoal, material e infra-estrutura, assegurando-lhe condições para o 

funcionamento pleno. 

 

Art. 2° - O COMAS tem como finalidade assegurar a participação da comunidade na 

elaboração e implantação de programas da área social, tais como de habitação, 

saneamento básico, promoção humana e outros, além de participar na 

administração do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). 

 

Art. 3° - São atribuições do COMAS: 

I. formular e aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em 

consonância com as Políticas Estadual e Nacional de Assistência Social; 

II. zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 

assistência social e pela divulgação da concepção de assistência social, 

dever do Estado, direito do cidadão; 
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III. elaborar a cada 04 (quatro) anos diagnóstico da demanda da assistência 

social, com base em pesquisa a ser apresentada na Conferência 

Municipal; 

IV. convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, 

por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de 

Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da 

assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema, 

e anualmente uma Plenária Ampliada para avaliar e propor alterações 

não conflitantes com as deliberações da Conferência; 

V. apreciar e pronunciar-se sobre a proposta orçamentária da Assistência 

Social a ser encaminhada pelo Órgão de Administração Pública 

Municipal, responsável pela coordenação da Política Municipal 

Assistência Social; 

VI. aprovar critérios de transferência de recursos para entidades e 

organizações do município, considerando para tanto, a sua estrutura e 

demanda de atendimento. 

VII. estabelecer critérios e definir prazos para concessão dos benefícios 

eventuais; 

VIII. proceder a inscrição de Entidades e Organizações de Assistência Social;  

IX. proceder o cancelamento de inscrição de Entidades e Organizações de 

Assistência Social que incorram em irregularidades na aplicação de 

recursos públicos, conforme o disposto no art. 36 da Lei n.º 8.742, de 07 

de dezembro de 1993; 

X. propor o regimento da Conferência Municipal de Assistência Social o qual 

será submetido à aprovação da referida instância; 

XI. aprovar a organização e as normas de funcionamento da Conferência 

Municipal de Assistência Social; 
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XII. divulgar no Diário Oficial do município, todas as duas decisões, bem 

como as contas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e os 

respectivos pareceres emitidos, podendo ser também utilizados outros 

meios de comunicação e divulgação para a transmissão de decisões e 

outras informações que o Conselho julgar necessário; 

XIII. definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a 

responsabilidade do Fundo; 

XIV. definir as condições de retorno dos investimentos; 

XV. definir normas para a gestão do patrimônio vinculado ao Fundo; 

XVI. definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a 

responsabilidade do Fundo; 

XVII. acompanhar a execução dos programas sociais, tais como de garantia de 

acesso dos direitos, enfrentamento a violência e de promoção humana, 

entre outros, cabendo-lhe, inclusive, suspender o desembolso de 

recursos, caso sejam constatados irregularidades na aplicação; 

XVIII. dirimir dúvidas quanto a aplicação das normas regulamentares relativas 

ao Fundo; 

XIX. propor medidas de aprimoramento de desempenho do Fundo, bem como 

outra formas de atuação, visando a consecução dos objetivos dos 

programas sociais 

 

CAPÍTULO II 

Da Composição do COMAS 

 

Art. 4° - O Conselho Municipal de Assistência Social será composto de 12 (doze) 

membros titulares e respectivos suplentes, distribuídos paritariamente entre os 

representantes dos órgãos públicos, em número de 6 (seis) indicados pelo 

Executivo Municipal, e os representantes da sociedade civil, também em 
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número de 6 (seis), eleitos em fórum próprio, amplamente divulgado e com o 

acompanhamento do ministério público. 

 

Art. 5° - Os representantes governamentais e seus suplentes serão nomeados por ato 

do Prefeito, oriundos de órgãos públicos, cuja atuação esteja mais diretamente 

vinculada à Política Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 6° - Os representantes da sociedade civil com fórum no município serão eleitos em 

Fórum próprio especialmente convocado para este fim, com ampla divulgação e 

fiscalização de todo o processo de candidatura e eleição, por parte do COMAS, 

com acompanhamento do Ministério Público, obedecendo a seguinte 

composição: 

I. 1 (uma) entidade representativa de pessoas com deficiência; 

II. 2 (duas) representantes de entidades prestadoras de serviço social no 

âmbito municipal; 

III. 2 (duas) entidades representativas dos usuários; 

IV. 1 (uma) entidade representativa dos trabalhadores na área. 

§1º. Uma vez eleita, cada uma das entidades civis terá o prazo de 10 (dez) dias para 

indicar as pessoas físicas, seus representantes, titular e suplente, formalmente 

por escrito  e com a qualificação completa de ambos. 

 

Art. 7° - O mandato do Conselho será de 02 (dos) anos, permitida as reconduções de 

mandatos, e deverá seguir a seguinte orientação: 

I. 60 (sessenta) dias antes do término do mandato, o COMAS convocará 

todas as Entidades da Sociedade Civil Organizada para que em Fórum 

próprio, deliberem sobre a composição do COMAS de acordo com o 

instituído no capítulo 4º deste regimento; 
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II. não ocorrendo a convocação conforme estabelecido no inciso anterior, 

caberá ao Conselho procedê-la com deliberação de 1/3 (um terço) de 

seus membros. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização e Funcionamento 

 

Seção I 

Da Organização 

Art. 8° - O COMAS é constituído por: 

I. Plenário; 

II. Mesa Diretora; 

III. Comissões Permanentes 

IV. Comissões Especiais 

 

Art. 9° - O COMAS tem como órgãos de suporte administrativo, financeiro e técnico-

operacional de implementação a Secretaria Municipal de Promoção Social 

(SEMPROS) e a Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA). Compete a estes 

Órgãos do Governo Municipal a alocação de recursos humanos e materiais 

necessários ao funcionamento e representação do COMAS, de suas Comissões 

e Grupos de Trabalho garantindo assim, o pleno cumprimento de suas funções. 
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Seção II 

Do Plenário 

Art. 10 - O Plenário, órgão máximo do COMAS, é instância de deliberação colegiada, 

configurada pela reunião ordinária ou extraordinária de todos os seus membros, 

onde as decisões serão tomadas através de votação, nos termos deste Regimento, 

e é integrado pela Mesa Diretora e demais conselheiros, com direito a voz e voto. 

 

Art. 11 – Na ausência de qualquer representante titular fica garantida a participação do 

representante suplente, com direito a voz e voto. 

 

Art. 12 –  O Plenário do COMAS instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria 

simples de seus membros, salvo quando se tratar de matérias relacionadas com o 

Regimento Interno, com o FMAS, com o orçamento, ou com o afastamento de 

Conselheiro, quando então o quorum mínimo de instalação e votação será 2/3 (dois 

terços) de seus membros. 

 

Art. 13 – O COMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente, 

por convocação de seu Presidente ou pela maioria de seus membros. 

 

Art. 14 – Compete ao Plenário: 

I. Eleger a Mesa Diretora em chapa conjunta; 

II. Eleger entre seus membros, de forma paritária, para um mandato de 2 

(dois) anos, 3 (três) conselheiros que deverão compor as Comissões 

permanentes, nas quais os eleitos não poderão ser representados. O 

coordenador e o relator serão escolhidos pelos membros de cada 

comissão. 

III. Deliberar sobre a constituição e destituição de Comissões Especiais; 
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IV. Deliberar sobre os pareceres emitidos pelas Comissões; 

V. Apresentar emendas a este Regimento, se necessário; 

VI. Baixar normas de sua competência necessárias a regulamentação e 

implementação da Política Municipal; 

VII. Realizar convocação para o processo de escolha para composição do 

conselho; 

VIII. Deliberar sobre os casos omissos neste regimento. 

 

 

Seção III 

Da Mesa Diretora e dos Conselheiros 
 

Art. 15 - A Mesa Diretora será formada por 04 (quatro) conselheiros, constituindo-se 

dos seguintes cargos: Presidente, vice-presidente, Secretário Geral e Secretário 

Adjunto. 

 

§1º. As atividades do COMAS serão administradas pela Mesa Diretora, eleita 

anualmente pelo Plenário através do voto direto de seus integrantes e por 

maioria absoluta; 

§2º. A eleição para a presidência do COMAS deverá respeitar a paridade 

elegendo alternadamente um governamental e um não governamental; 

§3º. Poderá haver a reconduções de toda a Mesa Diretora. 

 

Art. 16 - Ao Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) 

compete: 

I. Representar o Conselho perante a sociedade e os órgãos do Poder 

Público em todas as suas esferas; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
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III. Submeter a ordem do dia a aprovação do Plenário; 

IV. Tomar parte das discussões; 

V. Baixar atos decorrentes de deliberações do Conselho; 

VI. Delegar competências, desde que previamente submetidas a aprovação 

do Plenário. 

VII. Voto de qualidade em caso de empate. 

 § único - Quando o Presidente do COMAS tiver que apresentar um relatório, 

deverá passar a Presidência da reunião a seu sucessor regimental, de modo 

a poder proferir seu voto. 

 

Art. 17 - Ao Vice-presidente compete: 

I. Substituir e representar o Presidente em suas ausências ou 

impedimentos temporários; 

II. Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente; 

III. Assessorar o Presidente em seus atos. 

 

Art. 18 - Ao Secretário Geral compete: 

I. Coordenar os serviços de secretaria, a serem desenvolvidos pela 

secretaria executiva; 

II. Levantar e sistematizar as informações que permitem ao Conselho 

Municipal de Assistência Social (COMAS) tomar as decisões previstas 

em lei; 

III. Expedir atos de convocação de reuniões, por determinação do 

Presidente, ou extraordinariamente por membros do Conselho; 

IV. Auxiliar o Presidente na preparação das pautas, classificando as 

matérias, por ordem cronológica de entradas no protocolo e distribuindo-

as aos membros do Conselho para conhecimento das mesmas; 
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V. Secretariar as reuniões, lavrar as atas e promover medidas necessárias 

ao cumprimento das decisões do Conselho; 

VI. Preparar e controlar a publicação do Diário Oficial ou outro meio de 

comunicação escrito oficial do município, de todas as decisões proferidas 

pelo Conselho; 

VII. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas; 

VIII. Fornecer suporte técnico e administrativo ao Conselho. 

 

Art. 19 - Ao Secretário Adjunto compete colaborar com o Geral e substituí-lo em seus 

impedimentos. 

 

Art. 20 - Aos Conselheiros compete: 

I. Participar do plenário e propor a criação de Comissões e Grupos de 

Trabalho, quando se fizerem necessários, indicando os nomes para a 

composição dos mesmos; 

II. Extinguir as Comissões e/ou Grupos de Trabalho eleitos pelo Plenário tão 

logo apresentem seus relatórios das tarefas específicas; 

III. Requerer a votação de matéria em regime de urgência; 

IV. Deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas 

Comissões e/ou Grupos de Trabalho; 

V. Apresentar moções ou preposições sobre assuntos de interesse da 

Assistência Social; 

VI. Fornecer à Mesa Diretora e aos demais membros do COMAS todos os 

dados e informações a que tenha acesso concernente às respectivas 

áreas, assim como, solicitar aos mesmos as informações que julgar 

necessárias para o desempenho de suas atribuições. 

 

 



 
 
 
 
 
 

10 
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS) 

Seção IV 

Das Comissões Permanentes 

Art. 21 - O COMAS terá as seguintes Comissões Permanentes: 

I. Comissão de Análise para Inscrição de Entidades; 

II. Comissão de Programas, Projetos e Políticas Intersetoriais; 

III. Comissão de Orçamento e Controle do Fundo. 

 

§ único - as atribuições de cada Comissão serão definidas em resoluções a 

serem deliberadas pelo Plenário do COMAS. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Indicações e Substituições 

 

Art. 22 - Os conselheiros representantes de Instituições Públicas ou da Sociedade Civil 

Organizada serão indicados mediante correspondência específica a Mesa Diretora 

pelo titular da instituição Pública ou pela Presidência da Entidade respectiva, sendo 

nomeados por ato do Prefeito. 

I. a substituição do conselheiro titular, sempre que entendido necessário pela 

instituição ou pela entidade, se processará nos termo do CAPUT deste 

artigo; 

II. na vacância definitiva da Cadeira de Conselheiro, caberá preferencialmente 

à entidade do sucedido a indicação do novo representante, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias improrrogáveis; 

III. não indicado novo nome em substituição poderá o Plenário convocar outra 

Instituição ou Órgão Público quando for o caso, para designar seu 

representante junto ao Conselho. 
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Art. 23 - As entidades e o governo poderão realizar à substituição de seus respectivos 

representantes, através de comunicação formal, por escrito, encaminhado à Mesa 

Diretora do COMAS, com um mínimo de 07 (sete) dias de antecedência da 

realização de sua reunião ordinária. 

 

Art. 24 – Qualquer conselheiro representante de Instituição Pública ou Entidade da 

Sociedade Civil Organizada que não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas 

ou 05 (cinco) intercaladas, sem justificativa aceita pelo COMAS, deverá ser 

substituído por outro representante da mesma, na forma regimental a critério do 

Plenário. 

I. a mesa diretora, através da secretaria executiva, deverá controlar os 

índices de presença dos conselheiros comunicando às Instituições ou 

Entidades a ausência injustificada de seus representantes; 

II. deverá a Mesa Diretora publicar no Diário Oficial do município a 

substituição dos conselheiros. 

 

CAPÍTULO V 

Das Reuniões e Deliberações 

 

Art. 25 - O Conselho reunir-se-á em dependências que lhe forem destinadas pela 

Prefeitura Municipal de São João de Meriti, em reuniões ordinárias mensais em 

data encerrada pelo Plenário, conforme citado no art. 11, inciso I deste Regimento. 

§1º. o Plenário reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente 

designado, e extraordinariamente, quando convocado na ordem regimental; 

§2º. as convocações para as reuniões ordinárias serão feitas no início de cada ano, 

em calendário aprovado na 1ª Plenária, sendo obrigatória a publicação no 

Diário Oficial do Município; 
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§3º. o Plenário se reunirá, em primeira convocação, com a presença da maioria 

simples de seus conselheiros, sendo as atividades dirigidas pela Mesa 

Diretora, devendo os participantes assinar o livro de presenças, por ordem de 

chegada; 

§4º. não havendo QUORUM no horário previsto, o Plenário se reunirá em segunda 

convocação, 30 (trinta) minutos após, com a presença de 1/3 (um terço) dos 

conselheiros com caráter indicativo. 

§5º. as convocações e pautas das reuniões extraordinárias, em qualquer tempo, 

serão comunicadas formalmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias, 

pela Mesa Diretora; 

§6º. o Plenário é presidido pelo Presidente do COMAS ou, na sua ausência e 

impedimentos por seu substituto regimental. 

 

Art. 26 - As reuniões do Plenário funcionarão da seguinte forma: 

I. abertura e verificação do número de presentes com direito a voto; 

II. leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior e da ordem do 

dia; 

III. leitura do expediente, comunicação, requerimento, moções, indicações e 

proposições; 

IV. discussão e deliberação sobre a matéria em pauta; 

V. distribuição de processos para elaboração dos respectivos pareceres por 

parte dos conselheiros; 

VI. indicação de pauta para reuniões subseqüentes 

VII. assuntos gerais e franqueamento da palavra; 

 

Art. 27 - O Plenário se reunirá extraordinariamente para tratar de matéria especial ou 

de urgência, quando houver, através de: 

I. convocação formal pela Mesa Diretora; 
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II. solicitação formal à Mesa Diretora por parte do Plenário, por 1/3 (um 

terço) dos conselheiros, em se tratando de assunto relevante. 

 

Art. 28 - No caso de desconvocação de reunião do Plenário por iniciativa da Mesa 

Diretora, todos os conselheiros deverão obrigatoriamente receber notificação 

antecipada da suspensão e da data da nova  reunião, não ultrapassando ao 

período de 07 (sete) dias corridos da data da reunião desconvocada. 

 

Art. 29 – A reunião ordinária do Plenário terá a duração máxima de 02 (duas) horas, 

podendo ser prorrogada por mais 01 (uma) hora, e consecutivamente, por 

deliberação de maioria simples dos conselheiros presentes com direito a voto, 

independente da paridade. 

 

Art. 30 – As intervenções verbais dos conselheiros terão a duração de 03 (três) 

minutos, podendo, se necessário, excedê-la por iniciativa da Mesa Diretora e 

decisão do Plenário, na forma regimental. 

 

Art. 31 – Nas reuniões do Plenário, além dos conselheiros, poderão fazer uso da 

palavra: representantes das Instituições Públicas e Entidades Representativas da 

Sociedade Civil Organizada e pessoas em geral, desde que, devidamente 

convidadas pela Mesa Diretora ou por qualquer conselheiro e pelo tempo 

regimental (duração de 3 minutos). 

 

Art. 32 - O direito de voto nas reuniões do Plenário é individual e intransferível, não 

podendo ser exercido por procuração, sob nenhuma hipótese. 
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Art. 33 – Fica plenamente assegurado a todos os conselheiros o direito de se 

manifestar sobre matéria em discussão no Plenário, porém, uma vez encaminhada 

para votação pela Mesa Diretora, não poderá  voltar a ser discutida no seu mérito. 

 

Art. 34 – Todos os assuntos tratados e as deliberações aprovadas em cada reunião do 

Plenário, serão devidamente registradas em ata, a qual será lida e aprovada na 

reunião subseqüente. 

 

Art. 35 – As deliberações do Plenário serão tomadas, sempre que possível, por 

consenso, em caso contrário, por votação, exigindo-se para sua aprovação a 

maioria absoluta dos conselheiros presentes, sendo as votações procedidas 

sempre em aberto. 

 

Art. 36 – Todos os assuntos em tramitação no Conselho que por sua complexidade, 

exigir melhor esclarecimento na informação suplementar, deve ter seu conteúdo 

encaminhado pela Mesa Diretora para conhecimento e análise dos conselheiros 

com, no mínimo 07 (sete) dias úteis de antecedência da reunião do Plenário em 

que estiver pautado. 

 

Art. 37 – Todo assunto incluído na ordenação do dia que, por qualquer motivo, não 

tenha sido objeto de discussão e deliberação do Plenário, deverá constar 

obrigatoriamente da pauta da reunião ordinária subseqüente. Salvo em casos 

relevantes, fica este artigo submisso ao art. 29 deste Regimento. 

 

Art. 38 – As cópias das atas das reuniões do Plenário, ordinárias e extraordinárias e 

demais documentos do Conselho, uma vez solicitadas por qualquer dos 

conselheiros, deverão ser fornecidos no prazo máximo de 10 (dez) dias, pela Mesa 

Diretora. 
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CAPÍTULO VI 

Do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
 
 

Art. 39 -– O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, criado pela lei 918/97, 

alterado pela lei º 1655 /09  é instrumento de captação e aplicação de recursos, 

para o financiamento das ações de assistência social. 

 

Art. 40 –  O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, sob a 

orientação e controle do COMAS. 

§ único – a proposta orçamentária do FMAS constará do Plano de Governo do 

Município, participando o  COMAS de sua elaboração nos limites de sua 

competência legal. 

 

Art. 41 – Constituem-se em recursos do FMAS: 

I. dotações e créditos adicionais que lhe forem atribuídos; 

II. repasses, doações, subvenções, auxílios, contribuições, legados ou 

quaisquer outras transferências de pessoas físicas ou jurídicas nacionais, 

estrangeiras ou internacionais, de direito público ou privado, diretamente 

ou através de convênio; 

III. rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações financeiras; 

IV. recursos provenientes de transferências de outros fundos; 

V. outros recursos eventuais. 

 

Art. 42 –O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social 

será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo 

COMAS. 
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§ único – As transferências de recursos para as organizações governamentais e não-

governamentais de assistência social processar-se-ão mediante convênios, 

contratos, acordos, ajustes, bem como demais procedimentos 

administrativos cabíveis, obedecendo a legislação vigente e em 

conformidade com os programas e projetos aprovados pelo COMAS. 

 

CAPITULO VII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 43 – As deliberações do COMAS serão consubstanciadas em resoluções. 

 

Art. 44 – Este Regimento Interno sofrerá apreciação do Plenário em Reunião Ordinária 

ou Extraordinária, podendo ser alterado parcial ou totalmente, sempre que se fizer 

necessário, com a aprovação de 2/3 (dois/terços) dos membros efetivos. 

 

Art. 45 – Os cargos de conselheiros, assim como o da Mesa Diretora, serão exercidos 

a bem do interesse público, sem nenhum tipo de remuneração. 

 

§ único - A cobertura e o provimento das despesas com transporte e locomoção, 

estadia e alimentação, não serão consideradas como remuneração. 

Art. 46 –  Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário. 

Art. 47 – Este Regimento Interno entrará em vigor a partir da data de sua publicação no 

órgão oficial do Município de São João de Meriti produzindo seus efeitos legais. 

 

São João de Meriti, 09 de novembro de 2009. 
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