
 

Informativo da Mesa de Diálogo do SUAS/BH nº 01/2020. 

 Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020. 

A Coordenação da Mesa de Diálogo do Suas/BH, por meio deste documento, vem estabelecer 

diretrizes para funcionamento e participação nas reuniões e atividades realizadas, no contexto da 

pandemia, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas para prevenção de contágio e 

enfrentamento da Covid-19.  

Considerando que o município de Belo Horizonte, por meio do Poder Executivo, decretou em 17 de 

março de 2020, situação de emergência em saúde pública, por meio de dois Decretos nº 17.297 e nº 

17.298/2020, que trazem medidas para prevenção de contágio e enfrentamento da Covid-19, 

publicados em edição especial do Diário Oficial do Município (DOM). 

O Decreto nº 17.298/2020 definiu a interrupção de atendimento presencial nos serviços não 

essenciais no munícipio, visando a prevenção e a contenção do contágio pelo Covid-19. Coube a 

cada Secretaria publicar Portaria específica definindo quais são seus serviços tidos como essenciais. 

No âmbito da SMASAC, em especial na Assistência Social, essa definição se deu por meio da 

Portaria SMASAC nº 036/2020 (publicada em 19/03/2020) e suas respectivas alterações, sendo a 

mais recente a Portaria SMASAC n° 107/2020
1
, publicada em 17/10/2020. 

Diante do exposto e compreendendo a importância deste espaço de diálogo com diversos parceiros 

na construção do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, forte e participativo, e com base nas 

orientações da Secretaria Municipal de Saúde, as reuniões da Mesa serão realizadas por meio 

virtual, bem como as das Câmaras Temáticas. A Secretaria Executiva vem por meio deste 

documento apresentar as condições para o funcionamento das atividades, considerando o respeito às 

orientações da PBH e dos organismos nacionais e internacionais de saúde. 

1. Funcionamento e organização das reuniões da Mesa de Diálogo 

Considerando os objetivos da Mesa, definidos no Regimento Interno (art. 2º), o qual define que 

deve-se promover a interlocução interinstitucional e intersetorial; prevenir contenciosos; dar 

tratativa às situações de entraves; estabelecer protocolos de atuação e intenções, pactuações, expedir 

orientações e realizar articulação com espaços deliberativos. Tais pactuações devem ser 

compreendidas como o compromisso mútuo das partes envolvidas em solucionar as questões 

apresentadas.  

Também considerando que a Mesa de Diálogo é composta por órgãos e entidades diretamente 

envolvidos com o Suas, mediante a participação do Poder Executivo, Sistema de Justiça, Sistema de 

                                                             
1 Portaria SMASAC n° 107/2020 - Altera a Portaria SMASAC 036/2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação do COVID-19, no âmbito Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. (Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte - Ano XXVI - Edição nº: 6126) 

 



Garantia de Direitos, conselhos de políticas e de defesa de direitos, e da Sociedade Civil organizada. 

 1.1  Tendo em vista que todas as atividades coletivas realizadas pela PBH continuam suspensas, 

considerando-se a vigência do disposto no artigo 3º da Portaria SMASAC nº 036/2020, será 

mantida a realização de reuniões da Mesa e das Câmaras Temáticas, por meio da utilização de 

ferramentas de comunicação a distância, preferencialmente via meet; 

1.2 Para a participação das reuniões a Secretaria Executiva da Mesa entrará em contato com 

todas e todos representantes para se informar se há alguma necessidade especial para a participação 

nas reuniões on line e dará os devidos encaminhamentos para mitigar qualquer problema 

apresentado, inclusive questões referentes a acesso a internet; 

1.3 As reuniões da Mesa ocorrerão conforme o calendário definido previamente na reunião da 

Mesa. Para o ano de 2020 foi definido em dezembro de 2019, que retornou às atividades em 

outubro do corrente ano. Já para 2020, o calendário será definido em novembro, sendo sempre toda 

última quinta feira de cada mês, no horário de 14h às 18h; 

1.4 Conforme Regimento Interno, as reuniões da Mesa serão convocadas pelo coordenador com 

pelo menos 7 dias de antecedência (art. 12 do RI); 

1.5 Tanto as reuniões da Mesa, bem como as reuniões das Câmaras Temáticas serão convocadas 

por meio de endereço eletrônico, agenda Google; e grupo de WhatsApp, criado para repasse de 

informações pela coordenação e secretaria executiva da Mesa;  

1.6 As reuniões da Mesa de Diálogo, bem como as atividades das Câmaras Temáticas deverão 

priorizar suas pautas, observando as definições pactuadas em reunião de fevereiro de 2020 e a sua 

relevância frente ao contexto da pandemia; 

1.7 Todas as reuniões da Mesa serão registradas em ata, assim como as reuniões das Câmaras 

Temáticas serão registradas por meio de memórias de reunião, as quais serão encaminhadas aos 

participantes via e-mail (art. 17 do RI), visando apreciação. Porém, em tempos de pandemia e a 

necessária realização de reuniões on line, solicitamos o “de acordo” prévio e, caso tenham 

considerações a fazer, que envie com antecedência para conhecimento de todas e todos os 

representantes, via endereço eletrônico drgd.mesadedialogo@pbh.gov.br,visando dar maior 

celeridade a este processo de aprovação nas reuniões virtuais;    

1.8  Os participantes poderão solicitar os registros e atas, oficiando a secretaria executiva da 

Mesa por meio do endereço eletrônico drgd.mesadedialogo@pbh.gov.br. 

 

2. Do registro da participação e manifestações nas reuniões 

 

2.1 Ressalta-se que, para fins de pactuação de protocolos e outras ações com este caráter, o 

registro da concordância compete ao representante titular ou na titularidade; 

2.2 Todos os participantes deverão registrar presença por meio do chat, para registro da 

secretaria executiva da Mesa, o mesmo se aplica às reuniões das Câmaras Temáticas; 

2.3 Para participar da Mesa enquanto convidado especialista, a coordenação formalizará o 

convite, conforme art. 15 do Regimento Interno; 

2.4 Cabe ressaltar que o Protocolo deve ser encaminhado ao Pleno da Mesa de Diálogo com a 

anuência dos integrantes e convidados especialistas; 

2.5 Para manifestação nas reuniões, tanto da Mesa, bem como nas Câmaras Temáticas, deve-se 

registrar o pedido para manifestação/destaque no chat, permitindo assim o registro pela secretaria 

executiva e o consequente repasse ao coordenador da reunião para a chamada do integrante à 

manifestação.  

 

3. Definição das pautas 
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3.1 As pautas das reuniões da Mesa serão definidas em suas respectivas reuniões, considerando os 

pontos de discussões apresentados pelas Câmaras Temáticas, conforme definido no Regimento 

Interno (art. 16); 

3.2 Conforme o §5º do art. 9º as Câmaras Temáticas tratarão de questões afetas à Assistência 

Social e outras que se apresentarem necessárias, apontando propostas de pautas ao Pleno.  

4. Câmaras Temáticas 

4.1 Conforme art. 9º do Regimento Interno, a Mesa de Diálogo institui as Câmaras Temáticas 

visando analisar, estudar e apresentar propostas sobre temáticas socioassistenciais, sendo 

distribuídas conforme especificidades e estas têm como objetivo subsidiar as decisões do Pleno e, 

de forma preliminar, indicar as possíveis tratativas e soluções.  

4.2 Conforme §6º do art. 9º semestralmente é apresentado pela Secretaria Executiva da Mesa de 

Diálogo o levantamento e análise dos temas a serem encaminhados e tratados em Câmaras 

Temáticas e, serão consideradas, para a continuidade dos trabalhos as pactuações realizadas em 

reunião do mês de fevereiro, quando foram definidas as Câmaras temáticas para o primeiro 

semestre de 2020, a saber: 

4.2.1 Câmara Temática: Parâmetros para Cumprimento dos Registros para Oferta de Programas 

para Crianças e Adolescentes no CMDCA. 

4.2.2 Câmara Temática: Conselho Tutelar. 

4.2.3 Câmara Temática: Disque 100. 

4.2.4 Câmara Temática: Acolhimento Institucional Emergencial de Crianças e Adolescentes. 

 

4.3 As Câmaras temáticas deverão definir, em reunião, o planejamento de suas ações prioritárias 

para o período de pandemia, considerando que o prazo para a entrega dos resultados dos trabalhos 

realizados continua a ser de seis meses, conforme §7º do art. 9º do regimento interno, e os objetivos 

estabelecidos pelo plenário da Mesa de Diálogo; 

4.4 As pautas das Câmaras Temáticas deverão considerar o planejamento das atividades 

previamente definidas;  

4.5 Conforme Regimento Interno (§9º do art.9º) as Câmaras Temáticas devem apresentar o registro 

nas reuniões mensais da Mesa de Diálogo, para pactuação e direcionamento; 

4.6 Conforme §3º do art. 13 do RI, para as reuniões das Câmaras Temáticas as convocações 

também serão encaminhadas a todas e todos os representantes, sendo garantida a participação dos 

titulares, bem como dos suplentes; 

4.7 Conforme o §8º do art. 9º, as Câmaras Temáticas serão compostas a partir da afinidade dos 

representantes com os respectivos temas e coordenada por um de seus membros, entendendo-se por 

afinidade a escolha feita pelo representante no momento da composição da Câmara Temática; 

4.8  Os membros das Câmaras Temáticas, durante o regular desenvolvimento dos seus trabalhos, 

podem avaliar que o tema discutido guarda relação e/ou tem implicações em outras áreas. Uma vez 

identificada a necessidade de participação de outros representantes da Mesa no debate, pode-se 

formalizar convite a estes, caso ainda não integrem a respectiva Câmara.  Tal convite se dará no 

intuito de contribuir para a construção do Protocolo, sempre mediante discussão interna e consenso 

prévio entre os integrantes da Câmara Temática; 



4.9 O Coordenador ou coordenadora das Comissões deverão solicitar a anuência e a concordância 

de seus integrantes relativos às decisões tomadas nas reuniões, por meio do chat e ou manifestação 

oral, de forma a garantir a participação no processo de construção dos trabalhos a serem 

apresentados nas reuniões da Mesa até o produto final que é o protocolo; 

4.10 Também nas reuniões das Câmaras Temáticas os componentes deverão confirmar presença via 

e-mail e/ou via agenda Google, tendo em vista a organização dos trabalhos. 

5. Do funcionamento das reuniões 

5.1 As atas serão encaminhadas previamente por e-mail para apreciação de seus componentes, e 

visando agilizar o processo de organização da reunião, solicita-se que seja respondido o respectivo 

e-mail com uma manifestação de “de acordo” e em caso de considerações podem-se ser 

encaminhadas por e-mail previamente e/ou apresentadas na reunião; 

5.2 A secretaria executiva fará o registro dos pontos a serem deliberados no chat e todos os 

participantes na titularidade deverão em seguida se manifestarem por estar de acordo ou não, com 

justificativas, caso entenda ser necessário, para fins de registro. 

6. Funcionamento e organização da Secretaria Executiva  

6.1 Considerando que a equipe da secretaria executiva da Mesa encontra-se em regime de 

teletrabalho, as formas de comunicação serão especificamente por meio do endereço eletrônico 

drgd.mesadedialogo@pbh.gov.br ou via celular da coordenadora técnica ou da Diretora, vide grupo 

do WhatsApp; 

6.2 A secretaria executiva da Mesa manterá um constante diálogo com os membros da Mesa e 

Câmaras Temáticas, tendo em vista manter a todas e todos informados sobre assuntos pertinentes e 

relacionados aos temas discutidos.   

7. Considerações finais  

Este Informativo está sujeito a alterações e revisões, de acordo com os desdobramentos da situação 

de emergência em saúde pública, declaradas em razão da necessidade de ações para conter a 

propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o COVID-19.  

A Coordenação da Mesa chama a todas e todos a prezarem por suas vidas, garantido as medidas de 

distanciamento ou isolamento social, sempre que possível, tendo em vista a necessidade de redução 

de contágio, para que tão logo possamos retomar nossas atividades presenciais.  

Estaremos juntos nesta luta pela vida e na defesa e proteção dos usuários do Suas e demais cidadãos 

em nossa cidade. 

 

José Ferreira da Crus 

Coordenador da Mesa de Dialogo do Suas 
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