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Instrumental 2 - Registro e Sistematização das Conferências Municipais de Assistência Social 2013 
 
Informações Gerais da Conferência Municipal: 

1. Nome do Município / UF  

2. Identificação da Conferência  

3. Datas e período de realização  

4. Porte do município  

5. Número total de participantes  

 
6. Número de Delegados(as): 

Sociedade Civil 
Governamentais 

Usuários(as) Trabalhadores Entidades 

    

 
7. Eventos preparatórios 
7.1. Quais os eventos de mobilização antecederam a Conferência? 

(   ) Pré-conferências 

(   ) Plenárias 

(   ) Palestras 

(   ) Debates públicos 

(   ) Reuniões 

(   ) Encontros temáticos  
(   ) Outras formas: ................................................. 
 
8. Análise e Deliberações por eixo 
Eixo 1: Cofinanciamento Obrigatório da Assistência Social 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 
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8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 
8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 

Legislativo) Município Estado União 

      

      

      

      

      

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
Eixo 2: Gestão do SUAS: Vigilância Socioassistencial, Processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 

   

   

   

 

8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  
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Sistematizaçãodas Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 
8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 

Legislativo) Município Estado União 

      

      

      

      

      

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
Eixo 3: Gestão do Trabalho 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 

   

   

   

 
 

8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 
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Município Estado União Legislativo) 

      

      

      

      

      

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
Eixo 4: Gestão dos Serviços, Programas e Projetos 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 

   

   

   

 
 

8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 
8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 

Legislativo) Município Estado União 
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Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
Eixo 5: Gestão dos Benefícios do SUAS 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 

   

   

   

 

8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 
8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 

Legislativo) Município Estado União 
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Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
Eixo 6: Regionalização 
Síntese Avaliativa 

8.1. Principais avanços  8.2. Principais dificuldades 8.3. Outras observações 

   

   

   

 
 

8.4. Percentual de Deliberações implementadas  

8.5. Percentual de Deliberações em andamento  

8.6. Percentual de Deliberações não implementadas  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

8.7. Recomendação 
8.8. Esfera de Governo Outras políticas Demais Poderes (Judiciário e 

Legislativo) Município Estado União 

      

      

      

      

      

 
 
 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 
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9. Deliberações Novas para o Município 

 

 

 

 

 

 
10. Avaliação geral da Conferência Municipal: 

10.1. Principais pontos positivos 10.2. Principais pontos negativos 10.3.Sugestões para futuras conferências 

   

   

   

   

 
Data: 
Assinatura do Conselho Municipal de Assistência Social: 
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Orientações para o Preenchimento do Instrumental 2  
Registro e Sistematização das Conferências Municipais de Assistência Social 2013 

O instrumental destina-se ao registro das Conferências Municipais de Assistência Social de 2013 e deverá 
ser preenchido posteriormente à realização da mesma, pela Comissão Organizadora, sob 
responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social. Recomenda-se o estudo do mesmo pela 
equipe de relatoria, de forma a organizar a coleta das informações demandadas.  

Está organizado conforme os seis eixos definidos pelo CNAS para a IX Conferência Nacional de Assistência 
Social. 

Segue abaixo as orientações para o preenchimento dos campos do formulário: 

Informações Gerais da Conferência Municipal: 

1. Nome do Município / UF: Identificar o Município e a Unidade Federativa. 

2. Identificação da Conferência: indique o número sequencial da Conferência Municipal (VIII, IX ou X, por 
exemplo), considerando que alguns municípios realizaram mais ou até menos conferências que o âmbito 
nacional. Refira também o município a que a conferência se refere, isto é “IX Conferência Municipal de 
Assistência Social de...” 

3. Datas e período de realização:Identifique os dias/mês e ano e os períodos da realização da 
Conferência.  

4. Porte do Município: Porte populacional conforme definidos na Política Nacional de Assistência Social, 
isto é, Pequeno porte I: até 20 mil habitantes; Pequeno porte II entre 20 e 50 mil habitantes, Médio porte: 
entre 50 e 100 mil habitantes; Grande porte: entre 100 e 900 mil habitantes; e Metrópole: acima de 900 
mil habitantes. 

5. Número total de participantes: Somatório de todos os presentes, incluindo Delegados(as), 
Observadores, Convidados(as), organizadores e outros(as). 

6. Número de Delegados (as): Identifique o número de participantes delegados (as), isto é, aqueles que 
têm direito de voz e voto na conferência, conforme a categoria representada pelos(as) mesmos(as). 
Entende-se por representantes da sociedade Civil os(as) participantes das entidades não governamentais, 
trabalhadores e usuários(as) da assistência social. Entende-se por delegados(as)c Governamentais 
aqueles(as) indicados(as) pelo Poder Público.  

7.Eventos Preparatórios 

7.1 Quais os eventos de mobilização antecederam a Conferência? A resposta permite selecionar múltiplas 
opções. Caso os eventos não tenham sido contemplados nas categorias apontadas, assinale “outros” e 
indique o tipo de atividade realizada. 

8. Análise e Deliberação por eixo:  

Esta parte do instrumental é equivalente para cada um dos seis eixos.  

Síntese Avaliativa: 

Neste item serão registrados os pontos mais relevantes apurados nas discussões realizadas durante a 
conferência, a partir do instrumental “Avaliação Local do SUAS”. 

8.1 Principais Avanços: Registre até três avanços, considerados mais importantes nas discussões relativas 
ao eixo em questão.  
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8.2 Principais Dificuldades: Registre até 3 (três) dificuldades, consideradas mais importantes nas 
discussões relativas ao eixo em questão. 

8.3 Outras observações: Registre até 3 (três) observações destacadas nas discussões, relativas ao eixo em 
questão.  

Considerando o levantamento realizado no Instrumental 1 - Avaliação Local do SUAS, identificar a partir 
do total das deliberações apontadas: 

8.4 Percentual de deliberações implementadas: A proporção de deliberações anteriores realizadas em 
relação ao número total. 

8.5 Percentual de deliberações em andamento: A proporção de deliberações que se encontram em 
processo de implementação em relação ao número total. 

8.6 Percentual de deliberações não implementadas: A proporção de deliberações que não foram 
implementadas em relação ao número total. 

Sistematização das Recomendações 

Neste item serão registradas as deliberações anteriores cuja manutenção na agenda do SUAS foi 
considerada pertinente nas discussões realizadas na Conferência. Como já são deliberações, enfatiza-se 
sua importância recomendando sua implementação.  

8.7 Recomendações: Liste aqui as deliberações anteriores relativas ao eixo em questão que deverão ser 
mantidas na agenda do SUAS pela conferência. 

8.8 Esfera de Governo: Assinale a que esfera(s) de Governo deve ser encaminhada cada uma das 
recomendações, isto é, se ao próprio Município, ao Governo Estadual, ao Governo do Distrito Federal ou 
ao Governo Federal, ou ainda, às outras políticas de interface com a assistência social (educação, saúde, 
cultura, esporte, trabalho, etc.) ou aos outros Poderes (Poder Judiciário e Legislativo). 

Propostas novas de deliberação 

Aqui serão registradas as propostas novas, isto é, não contempladas em nenhuma deliberação das 
conferências anteriores. 

9. Deliberações novas para o Município: Listar as novas deliberações aprovadas pela Conferência em 
relação ao eixo em questão para o âmbito municipal. Vale salientar que o caráter de “nova” deve se 
referir ao conteúdo apresentado e não apenas a uma nova redação para um tema já abordado. 

10. Avaliação Geral da Conferência Municipal: 

Para o preenchimento deste item, sugere-se que a Comissão Organizadora sistematize os dados do 
instrumental próprio de avaliação da Conferência preenchido pelos participantes. No informe 2 do CNAS 
há uma sugestão de formulário de avaliação. 

10.1Principais pontos positivos: Indique até quatro aspectos considerados positivos, ou avanços, 
verificados na realização desta Conferência.  

10.2 Principais pontos negativos: Indique até quatro aspectos considerados negativos, ou dificuldades, 
verificadas na realização desta Conferência. 

10.3 Sugestões para futuras Conferências: Indique até quatro sugestões para futuras Conferências 
Municipais da Assistência Social. 

Este documento deverá ser datado e assinado pelo(a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social. 
Maio de 2013. 


