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RESOLUÇÃO Nº 023, DE 23 DE MARÇO DE 2016. 

 

Define os parâmetros para inscrição de serviços, 

programas, projetos, benefícios socioassistenciais e ações 

de assessoramento, defesa e garantia de direitos no 

Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte 

– CMAS-BH. 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE– CMAS-BH no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei nº 10.836, de 29 de julho de 2015, que “Dispõe sobre a Política de 

Assistência Social no Município, institui o Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte e dá outras 

providências”, em sua 50ª Plenária Extraordinária realizada em 23 de março de 2016,  

 

considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências; 

 

considerando a Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que altera dispositivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

 

considerando o Decreto Federal nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, que regulamenta a contratação de 

aprendizes e dá outras providências; 

 

considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS; 

 

considerando a Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/Suas; 

 

considerando o disposto no Decreto Federal nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as 

entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, e dá outras providências; 

 

considerando o Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008, que regulamenta os artigos 3º, alínea 

“d”, e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT que trata da proibição das 

piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 

178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá 

outras providências; 

 

considerando o disposto na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
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considerando o disposto na Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a Promoção 

da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 

 

considerando o disposto na Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, que define a Habilitação 

e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da 

assistência social e estabelece seus requisitos; 

 

considerando a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 723, de 23 de abril de 2012, que disciplina 

a fiscalização das condições de trabalho no âmbito dos programas de Aprendizagem; 

 

considerando a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.005, de que altera a portaria nº 723, de 

23 de abril de 2012, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, destinado 

ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica; 

 

considerando o disposto na Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012 que institui o Programa 

Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS-TRABALHO; 

 

considerando a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/Suas; 

 

considerando o disposto na Resolução CMAS-BH nº 64, de 12 de dezembro de 2013, que regulamenta o 

procedimento para a inscrição e o acompanhamento de entidades de assistência social e de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 

Horizonte – CMAS-BH e dá outras providências”; 

 

considerando o disposto na Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014, que inclui na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 

2009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 

considerando o disposto na Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2015, que define os parâmetros 

nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social”; 

 

considerando a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

 

considerando a necessidade normatizar e fixar critérios para a inscrição das entidades de Assistência 

Social, bem como a inscrição de serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais;  
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Resolve:  

 

Art. 1º Definir os parâmetros para inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, das entidades ou organizações que atuam 

na área da Assistência Social.  

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 64, de 10 de novembro de 2010. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Belo Horizonte, 23 de março de 2016. 

 

 

 

Márcio Caldeira 

Presidente do CMAS-BH 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 
 
 
   

Rua Estrela do Sul, nº 156 – Bairro Santa Tereza – CEP: 31010-240 BH/MG 
Telefone: 3277-5688/5686 – e-mail: CMAS-BHbh@pbh.gov.br 

 

 ANEXO 

  

 INTRODUÇÃO 

  

As funções da Política de Assistência Social são asseguradas e efetivadas, também, por meio da 

organização e do funcionamento da rede socioassistencial, voltadas às situações de vulnerabilidade. 

Realizam-se por meio de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com o objetivo de 

enfrentar vulnerabilidades e riscos decorrentes das condições socioeconômicas e das situações de vida 

que resultam em pobreza, privação ou fragilização de vínculos familiares, sociais e comunitários. 

 

Em relação aos serviços socioassistenciais, a Resolução CNAS nº109/09 que aprova a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, tratou de especificar e organizar a oferta dos serviços afetos à 

Política de Assistência Social. No entanto, o mesmo não ocorre em relação aos programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais.  

 

A oferta de programas, projetos e benefícios socioassistenciais tende a variar de um município para outro 

em função das características, necessidades e entidades socioassistenciais presentes nos territórios.  

 

Somente poderão executar programas, projetos e benefícios socioassistenciais as entidades ou 

organizações inscritas no CMAS-BH. Para tal exige-se terminologia padronizada, parâmetros definidos 

que possibilitem, além da inscrição, a identificação da oferta da entidade ou organização pelos usuários 

da Política de Assistência Social.  

 

 CONCEITOS 

  

a) Serviços socioassistenciais: ações de caráter planejado e continuado, voltadas para o 

atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, visam à Proteção Social Básica que 

objetiva prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários ou à Proteção Social Especial, cujo objetivo é 

contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento 

das potencialidades e aquisições para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

 

Para fins de inscrição de serviços socioassistenciais no CMAS-BH será utilizada como parâmetro a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009. 

 

b) Programas socioassistenciais: entendem-se como programas socioassistenciais o conjunto de 

projetos/ações planejadas, articuladas, de caráter multi e interdisciplinar e integrados, com objetivos, 

tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e potencializar os serviços 

socioassistenciais ou territórios vulneráveis. Tem caráter orgânico-institucional, integração no território 

e/ou grupos populacionais com orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e a longo 

prazo.  
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c) Projetos socioassistenciais: ações planejadas, de curta duração, com objetivo específico, de 

caráter inovador, com vistas a qualificar programas e serviços socioassistenciais. 

 

d) Projetos de enfrentamento da pobreza: ações de enfrentamento da pobreza serão 

consideradas, para fins de inscrição no CMAS-BH, como atividade de assessoramento e defesa de 

direitos no campo do estímulo ao desenvolvimento integral sustentável de grupos ou comunidades, 

cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda, conforme descrito na Resolução 

CNAS nº 27/2011.  

 

e) Benefícios eventuais: apoio e auxílio direcionados às famílias e indivíduos sob riscos 

circunstanciais, por meio da oferta de bens de consumo, pecúnia ou prestação de serviço em caráter 

transitório. A prestação dos benefícios eventuais é operada pela rede pública e privada do Suas e deve 

ser articulada com os serviços socioassistenciais e com as demais políticas setoriais e ações 

socioeducativas de modo a ampliar a proteção social aos indivíduos e às famílias buscando sua 

autonomia e protagonismo. 

 

Para fins de inscrição de benefícios eventuais no CMAS-BH será utilizado como parâmetro o disposto na 

sua Resolução nº 53/2014 que regulamenta critérios e prazos dos Benefícios Eventuais, bem como nas 

orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. 

 

f) Assessoramento e defesa e garantia de direitos: as atividades de assessoramento e defesa e 

garantia de direitos compõem o conjunto das ofertas e atenções da política pública de assistência social 

articuladas à rede socioassistencial, por possibilitarem a abertura de espaços e oportunidades para o 

exercício da cidadania ativa, no campo socioassistencial, a criação de espaços para a defesa dos direitos 

socioassistenciais, bem como o fortalecimento da organização, autonomia e protagonismo do usuário. 

 

Para fins de inscrição de ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no CMAS-BH será 

utilizada como parâmetro a Resolução CNAS nº 27/2011 que caracteriza essas ações no âmbito da 

Assistência Social. 

 

DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS: 

 

1. PROGRAMA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL 

 

Descrição: o programa tem como finalidade a promoção da habilitação e reabilitação social de indivíduos 

e famílias, bem como sua integração à vida comunitária, identificando suas necessidades e 

potencialidades e promovendo de forma intersetorial o acesso aos direitos socioassistenciais e demais 

direitos de cidadania, por meio de acolhida, atendimento, orientação e encaminhamento, considerando as 

demandas específicas.  
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Usuários: pessoas com deficiência, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, doentes 

crônicos e dependentes, prioritariamente atendidos por serviços de proteção social básica e especial do 

Suas.  

 

Objetivos: 

 Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários com oferta própria ou 

encaminhando para a rede socioassistencial; 

 Propiciar o desenvolvimento de sociabilidade, independência e autonomia; 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de pessoas com deficiência e promover a sua 

inclusão social; 

 Promover o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais, bem como aos programas de 

transferência de renda; 

 Promover a aquisição de informações e orientações quanto ao acesso às políticas públicas 

disponíveis; 

 Desenvolver ações em rede para intercâmbio de informações e de serviços; 

 Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades das pessoas com 

deficiência e suas famílias, com uso de tecnologias assistivas adequadas às necessidades de cada 

indivíduo; 

 Estimular os usuários e suas famílias para a participação em instâncias de controle social e demais 

espaço da vida social. 

 

Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 

 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: Municipal  

 

2. PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA 

 

Descrição: tem por finalidade dotar pessoas de conhecimentos específicos, habilidades e atitudes, com 

vistas a promover integração do indivíduo ao mundo do trabalho. Essa integração é entendida como 

acesso digno ou decente ao mundo do trabalho, caracterizado por exercício de atividade laboral 

remunerada, seja por meio de emprego, de trabalho autônomo individual, ou coletivo (associativista ou 

cooperativista).  

 

Para o CMAS-BH caracterizar de forma clara o Programa de Inclusão Produtiva, também irá considerar 

enquanto requisitos básicos os mesmos que constam no art. 3º da Resolução CNAS nº 33/2011, que 

define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social, quais sejam: 



 

 
 
 
   

Rua Estrela do Sul, nº 156 – Bairro Santa Tereza – CEP: 31010-240 BH/MG 
Telefone: 3277-5688/5686 – e-mail: CMAS-BHbh@pbh.gov.br 

 

I. Referenciamento na rede socioassistencial, conforme organização do Sistema Único de Assistência Social 

- Suas; 

II. Articulação com as demais políticas públicas implicadas na integração ao mundo do trabalho; 

III. Atuação em grupos com foco no fortalecimento de vínculos e desenvolvimento de atitudes e habilidades 

para a inserção no mundo do trabalho com monitoramento durante este processo; 

IV. Promoção da formação político-cidadã desenvolvendo e/ou resgatando e/ou fortalecendo o protagonismo 

através da reflexão crítica permanente como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia, 

para o convívio social; 

V. Garantia da acessibilidade e tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, viabilizando a condição de seu alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, 

mobiliários, tecnologias, sistemas e meios de comunicação, conforme o conceito do desenho universal e as 

normas da ABNT; 

VI. Promoção dos apoios necessários às pessoas com deficiência e suas famílias para o reconhecimento e 

fortalecimento de suas potencialidades e habilidades à integração ao mundo do trabalho; 

VII. Execução de programas e projetos que qualifiquem os serviços e benefícios socioassistenciais; 

VIII. Articulação dos benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da integração ao mundo do 

trabalho. 

 

O Programa de Inclusão Produtiva pode ser executado nas seguintes modalidades: 

 

2.1 CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

a) INICIAL: carga horária variável de acordo com a área de formação. Habilita o indivíduo para atuação 

em determinada área do conhecimento/ocupação profissional. Caracteriza-se como ponto de partida para 

a entrada no mercado de trabalho. 

 

b) CONTINUADA: processo formativo permanente com vistas ao aperfeiçoamento e atualização das 

experiências profissionais adquiridas, onde o trabalhador tem a oportunidade de ampliar, aperfeiçoar e 

atualizar suas competências profissionais. 

 

Usuários: indivíduos a partir de 14 anos em situação de vulnerabilidade e risco social prioritariamente 

atendidos por serviços de proteção social básica e especial do Suas/BH. 

 

Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 

 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: Municipal  
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2.2 PROMOÇÃO DO TRABALHO PROTEGIDO  

 

2.2.1 ADOLESCENTE/JOVEM TRABALHADOR: 

 

Descrição: tem por finalidade a promoção do desenvolvimento pessoal, social e profissional de 

adolescentes e jovens por meio de oportunidades de trabalho e acompanhamento socioeducativo mediante 

contrato de trabalho, conforme legislação trabalhista. 

 

Usuários: adolescente na faixa etária de 16 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco social 

prioritariamente atendidos por serviços de proteção social básica e especial do Suas. 

 

Objetivos: 

 Proporcionar experiência profissional; 

 Propiciar formação para a construção de valores relativos ao mundo e as relações de trabalho; 

 Apoiar acesso e permanência na escola associado ao bom desempenho escolar; 

 Apoiar o convívio familiar, comunitário e social; 

 Propiciar formação socioeducativa com vistas à autonomia e protagonismo juvenil;  

 Elevar a possibilidade de colocação no mercado de trabalho após o desligamento; 

 Oferecer formação profissional e a inclusão digital do adolescente/jovem. 

 

Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 

 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: Municipal  

 

2.2.2 ADOLESCENTE/JOVEM APRENDIZ 

Programa de Aprendizagem 

Descrição: programa voltado para a inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, 

desenvolvido por meio de atividades de formação pessoal e profissional, voltadas para o exercício pleno da 

cidadania, para o protagonismo juvenil, para a capacitação profissional, para inclusão sociocultural, 

respeitando o princípio de proteção integral do adolescente e jovem e sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento mediante contrato de trabalho, conforme legislação trabalhista. 

 

Usuários: adolescente e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade e risco 

social prioritariamente atendidos por serviços de proteção social básica e especial do Suas. Em se 

tratando de pessoa com deficiência que esteja na condição de estudante, não haverá limite de idade 

máxima. 
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Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 

 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: Municipal  

 

2.3 ENCAMINHAMENTO PARA TRABALHO: 

 

Descrição: tem por finalidade a promoção do acesso a oportunidade do trabalho por meio de 

cadastramento, encaminhamento e monitoramento da trajetória de jovens e adultos em situação de 

vulnerabilidade. 

 

Usuários: pessoas com deficiência, dependentes químicos em reabilitação, adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas, egressos do sistema prisional, mulheres chefes de família, 

jovens que buscam o primeiro emprego, dentre outros segmentos com idade a partir de 16 anos 

prioritariamente atendidos por serviços de proteção social básica e especial do Suas.  

 

Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 

 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: Municipal  

 

2.4 AÇÕES FORMATIVAS DE APOIO PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO: 

 

Descrição: têm por finalidade a formação, orientação, sensibilização e mobilização para mundo do 

trabalho. Visa o desenvolvimento de habilidades e atitudes básicas para acesso e permanência no 

mundo do trabalho. São desenvolvidas palestras e oficinas temáticas que oferecem ao indivíduo estímulo 

e oportunidade de desenvolvimento da vocação profissional e competências gerais.  

 

Usuários: indivíduos a partir de 14 anos prioritariamente atendidos por serviços de proteção social 

básica e especial do Suas. 

 

Formas de acesso:  

 Encaminhamento pelo sistema de garantia de direitos; 
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 Encaminhamento pelas demais políticas públicas; 

 Encaminhamento pela rede socioassistencial; 

 Demanda espontânea.  

 

Abrangência: municipal  

 

 


