As Uniões Regionais de
Conselhos Municipais de
Assistência Social – URCMAS
e Fóruns

URCMAS
• O que são?
São fóruns de caráter consultivo e permanente. São espaços para troca e
relatos de experiências, onde se discutem as necessidades dos usuários e
se desenvolve a participação. É um movimento coletivo, que traz em si
outros movimentos ampliando-se a participação e o direito. Também, é
um fórum analítico e reflexivo que oportuniza a criação de novos direitos.
• Quais os seus objetivos?
Mobilizar, articular e fortalecer os CMAS para, coletivamente,
apresentarem propostas ao CEAS, aos Fóruns de usuários, de
trabalhadores e de entidades, no exercício de participação das instâncias
municipais, na proteção, na defesa, na vigilância e no controle social da
Política de Assistência Social nas respectivas regiões de Minas Gerais.

URCMAS em Minas Gerais
• Considerando a extensão territorial e a diversidade das
regiões de Minas Gerais, as URCMAS surgiram para
estimular, apoiar e acompanhar a criação de espaços de
participação popular no SUAS, além de significar um
salto de qualidade e aprimoramento da Política de
Assistência Social no estado.
• As URCMAS foram propostas nas Conferências
Estaduais de Assistência Social de 1997, 1999, 2001,
2003, 2015 e 2017.

URCMAS
• Visando estabelecer a regularidade e permanência das
URCMAS enquanto fórum consultivo, descentralizado
com a competência para mobilização, articulação e
fortalecimento do CMAS para acompanhamento da Política
de Assistência Social, o CEAS regulamentou por meio da
Resolução nº 580/CEAS/2016, a criação e funcionamento
das URCMAS.
• O objetivo dessa Resolução é dar maior visibilidade a seu
funcionamento, e ampliação de apoio e adesão dos CMAS,
gestores e regional SEDESE que entrou com suporte
logístico e estrutural.

URCMAS
• A área de abrangência das URCMAS tem como parâmetro a
área de abrangência das Diretorias Regionais da SEDESE
(órgão gestor estadual), conforme Decreto Estadual nº
47.067/2016;
• As Diretorias Regionais da SEDESE são parceiras do CEAS
para fins de organização das URCMAS e Fóruns.
• As URCMAS serão compostas pelos Conselhos Municipais
de Assistência Social, por meio de seus representantes.
Recomenda-se a participação da sociedade civil e do
governo entendidos por gestores, usuários, trabalhadores,
entidades da Política de Assistência Social atuantes nos
respectivos Conselhos da região e Secretarias executivas
dos CMAS.

Competências das URCMAS
• Articular o processo de desenvolvimento da Política Municipal de
Assistência Social;
• Monitorar a efetivação das deliberações da Conferência Regional de
Assistência Social;
• Contribuir com o processo de representação dos CMAS, dos
trabalhadores, das entidades e dos usuários no CEAS;
• Incentivar o processo de representação dos Usuários, Trabalhadores e
Entidades nos Conselhos Municipais de Assistência Social;

• Dar ciência ao CEAS das irregularidades na Política de Assistência
Social em sua região;

Competência URCMAS cont.
• Colaborar com a organização e articulação dos
fóruns regionais de trabalhadores, usuários e
entidades potencializando a participação popular no
SUAS;

• Tratar de questões comuns à participação e ao controle
social e propor estratégias de divulgação e integração
do SUAS, objetivando o planejamento e realização das
ações de âmbito regional;
• Discutir as demandas dos usuários, acompanhar as
ofertas regionais dos serviços e benefícios
socioassistenciais da região em consonância com as
diretrizes do CEAS, etc.

URCMAS e Fóruns - consolidado
• 15 URCMAS;
• Fóruns Estaduais de Trabalhadores, de
Entidades e Usuários;
• 7 Fóruns Regionais de Trabalhadores;
• 6 Fóruns Regionais de Usuários;
• Incentivo para criação dos Fóruns Municipais.

Competências do CEAS
• Prestar apoio de forma continuada às URCMAS e
Fóruns;
• Realizar reuniões ampliadas com as URCMAS e
Fóruns para a discussão da Política de Assistência
Social;
• Promover articulação entre as URCMAS e os
fóruns estaduais e regionais de trabalhadores,
usuários e entidades de assistência social;

• O CEAS tem se aproximado cada vez mais das URCMAS,
dos fóruns e das comissões de instalação destes, num
processo de comunicação permanente e apoio continuado
através de ações práticas com subsídios técnico e
informativo;
• No contexto atual de perda de direitos sociais, que se
encontram severamente ameaçados pelas reformas em curso,
faz-se ainda mais necessária a participação ativa dos CMAS
no sentido de denunciar as perdas e reafirmar a defesa
intransigente por direitos socioassitenciais, por isso o dever
de fortalecimento das URCMAS.
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