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APRESENTAÇÃO
O ano de 2013 marca os 25 anos de promulgação da Constituição de 1988, em 
vigor, e 20 anos da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 
nº 8.742 de 07/12/1993.

A Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida como a “Constituição 
Cidadã” ou “Constituição Democrática”, trouxe-nos uma nova consciência de 
democracia e cidadania. Não que não tivéssemos a noção do significado de tão 
importantes vocábulos da língua portuguesa, mas essa Carta Magna tornou-
se um divisor de águas, um marco, deixando para trás vinte anos de ditadura e 
autoritarismo. 
A Constituição agrega um conjunto de direitos individuais, sociais e coletivos que, 
embora previstos em Constituições anteriores, não tinham aplicabilidade devido 
à ausência de instrumentos processuais adequados para a sua garantia, com 
exceção da Lei n.4717/65 - Ação Popular, ainda com previsão no artigo 5º, inciso 
LXXIII da Constituição (é o instrumento jurídico para pleitear a anulação de atos 
lesivos ao patrimônio público), e da Lei n.7347/85 ), e da Lei n.7347/85 (com suas 
modificações posteriores - pela Lei nº 12.529, de 2011, Lei nº 11.448, de 2007 , Lei nº 
10.257, de 10.7.2001 e pela Lei nº 8.078, de 1990) -- Ação Civil Pública, igualmente 
prevista no artigo 129, inciso III da Constituição (é o instrumento que envolve os 
atos de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor 
e aos bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico). 

Fato é que, só a partir da Carta Magna de 1988, é que tivemos um novo olhar 
para a questão democrática e social, com a positivação de direitos que há muito 
requeriam a devida atenção da sociedade e do Estado brasileiro. Foi a partir desse 
grande marco que muitos desses direitos foram regulamentados, a exemplo do 
direito à Assistência Social.
Inserida no capítulo que trata da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e 
a Previdência Social, a Assistência Social, conforme explicitam os artigos 203 e 
204 da Constituição, é entendida como uma política pública de inclusão social, 
que visa a defesa e a garantia dos direitos sociais básicos para aqueles que deles 
necessitem. 

As diretrizes dessa política, expressas no artigo 204, bem demonstram o novo 
formato previsto para a Assistência Social, a exemplo do inciso I do referido artigo, 
que trata da descentralização de suas ações nas diferentes esferas de governo, e do 
inciso II, que dispõe sobre a participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação e no controle das ações dessa política. 



6 7

Como desdobramento dos dispositivos constitucionais, após cinco anos da 
promulgação da Constituição, em 07 de dezembro de 1993, foi promulgada a Lei 
Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS. Ao dispor que a Assistência 
Social é direito do cidadão e dever do Estado, a LOAS bem demarca o intento de 
substituir o antigo modelo de Assistência Social marcado pelo assistencialismo e 
clientelismo, por uma nova forma de se entender e fazer Assistência Social, desta 
feita, sob a égide da Proteção Social.
Enquanto a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, 
NOB/SUAS, a Assistência Social é considerada como o conjunto de ações, cuidados, 
atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do 
impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e 
à família, como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional (NOB/
SUAS, 2005, p. 18-19). 

A NOB SUAS 2012 prevê no seu Art. 1º A política de assistência social, que tem 
por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, 
organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS).Segundo 
esta norma a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 
prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e 
deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social.

A partir da LOAS, portanto, e dos posteriores decretos e das normas 
regulamentadoras dos direitos e das garantias nela previstos, a exemplo do SUAS, 
a sociedade tem em suas mãos um dos principais instrumentos para o exercício 
do Controle Social e, em consequência, para a garantia da formulação de políticas 
públicas inclusivas, com fundamento no princípio Constitucional da democracia 
participativa e na consolidação do Estado democrático de direito. 

Esta cartilha, centrada na proposta constitucional da democracia participativa, 
tem a pretensão de fornecer subsídios ao esclarecimento da sociedade e suas 
organizações quanto ao seu papel no exercício do CONTROLE SOCIAL das 
ações de atendimento realizadas pelo Estado e suas instituições no âmbito da 
Assistência Social.

Para tanto, esta Cartilha está dividida em três partes.  Na primeira discute-se a 
questão do CONTROLE SOCIAL, razão pela qual as perguntas e respostas tratam 
de seu conceito, objetivos, fundamentos, instrumentos para o seu exercício, 
abrangência, e sua importância na 

consolidação do Estado Democrático brasileiro.

Os Conselhos de Assistência Social, previstos na LOAS tendo como eixo 
estruturante a participação popular na condução da política de Assistência Social 
foram implantados e implementados em todo Brasil desde a aprovação dessa lei, 
têm sido um dos espaços privilegiados para que a sociedade exercite o Controle 
Social e trabalhe pela garantia da formulação de políticas públicas inclusivas, 
afiançadoras dos mínimos sociais. 
Ainda nesse item que trata do CONTROLE SOCIAL destacamos os órgãos de 
fiscalização do cumprimento da política de Assistência Social, tais como o 
Tribunal de Contas e o Ministério Público, e instrumentos de exigibilidade de 
direitos sociais, tais como a Ação Popular e a Audiência Pública. Esses órgãos e 
instrumentos afiançadores da cidadania, em conjunto, contribuem sobremaneira 
para o efetivo cumprimento dos princípios constitucionais.

Na segunda parte a Cartilha apresenta a ASSISTÊNCIA SOCIAL propriamente dita, 
e, em relação à primeira edição amplia-se a abordagem de aspectos referentes 
à Política de Assistência Social em vigor.  As perguntas e respostas que dela 
tratam, almejam oferecer conteúdos que possam contribuir para uma melhor 
compreensão acerca da recente estruturação da Política de Assistência Social no 
Brasil, nos moldes do SUAS.

Cabe relembrar que, em sua trajetória no Brasil, a Assistência Social pautou-
se em um enfoque tradicional, baseado na perspectiva da ajuda, da prestação 
de serviços pontuais e descontínuos, bem como na concessão de benefícios 
voltados para o atendimento de carências identificadas como sendo individuais. 
Em decorrência deste enfoque, foram sendo estabelecidas graduações na 
pobreza, devendo ser atendidos aqueles que apresentavam problemas que 
exigiam ações emergenciais. O atendimento desenvolvido pelas instituições, 
técnicos, profissionais e voluntários expressou em muitos momentos uma prática 
fragmentada que se orientava pelas manifestações dos problemas e não por suas 
causas. Tais práticas contribuíram para reiterar a situação das classes subalternas, 
o que atualmente se busca redimensionar e transformar. 

O conjunto de perguntas e respostas relativas à ASSISTÊNCIA SOCIAL tem como 
objetivo apresentar   os novos parâmetros que norteiam essa política. Bastante 
distintos dos formatos que a orientaram no contexto das práticas pontuais e 
descontínuas antes destacadas, esses novos parâmetros bem demonstram os 
grandes desafios que se tem a enfrentar para que a Assistência Social alcance os 
objetivos a que se propõe.
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Assim é que a segunda parte desta Cartilha procura elucidar questões como 
Proteção Social, sua relação com a Assistência Social, o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), os benefícios assistenciais para os Estados, os destinatários e as 
garantias afiançadas por esse novo modelo de Assistência Social.

Faz-se relevante destacar que as Conferências de Assistência Social, bem como 
os Planos de Assistência Social, igualmente tratados nessa segunda parte da 
Cartilha, são instrumentos de vital importância ao exercício do Controle Social.
A terceira parte desta Cartilha tem como tema AS ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS (ONGs) E O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  

Como as demais partes que compõem esta Cartilha, esta tem como objetivo 
ampliar o leque de conhecimentos sobre esse novo campo de inserção da 
sociedade civil no campo das políticas públicas, em especial no campo da 
Assistência Social.

As perguntas e respostas, que aqui se discute, abordam, a partir do Código Civil em 
vigor, conceitos referentes ao terceiro setor, Organizações não Governamentais 
(ONGs), associações, fundações, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs), além de temas como isenções tributárias, entre outros temas 
igualmente relevantes.

Ao final mostrou-se pertinente incluir 03 (três) anexos objetivando ampliar o 
conhecimento e agregar informações de interesse coletivo acerca das matérias 
tratadas

Espera-se que os temas e conteúdos abordados nesta Cartilha, por meio 
desse conjunto de perguntas e respostas, contribuam sobremaneira para o 
aprimoramento e a qualificação dos cidadãos interessados e envolvidos no 
exercício do Controle Social da Assistência Social. 

Afinal, após 20 anos de promulgação da LOAS, permanece o desafio de se 
consolidar a Assistência Social como política pública voltada ao atendimento das 
necessidades dos cidadãos, em consonância com os fundamentos constitucionais 
da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 

No momento em que tais pressupostos exigem que se construam políticas públicas 
mais transparentes e afinadas com os interesses e anseios da população, a OAB de 
Santa Catarina espera estar contribuindo efetivamente para o fortalecimento e 
ampliação da cidadania e da democracia participativa.

Florianópolis, 07 de dezembro de 2013 
Arlete Carminatti Zago

Presidente Comissão de
Assistência Social – OAB/SC
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1. CONTROLE SOCIAL: Perguntas e Respostas

01.  O que é Controle Social?    
02.  Quem exerce o Controle Social? 
03.  Qual é o objetivo do Controle Social? 
04.   Quais são os elementos que compõem o Controle Social?
05.  Como deve ser exercido o Controle Social? 
06.  O que são Conselhos de Políticas Públicas? 
07.  Qual é a finalidade dos Conselhos?
08.  Qual é o poder dos Conselhos?
09.  O que significa exercer o Controle Social nos Conselhos?
10.  Pode o Controle Social garantir os direitos do cidadão? 
11.  O que é Participação Social?
12.  Quais são as formas de Participação Social? 
13.  Quais são as diferentes formas de Controle Público?
14.  O que é Política Pública?
15.  Como construir Políticas Públicas?
16.  Quais são os princípios devem nortear o Sistema de Avaliação e Monitoramento das
        Políticas Públicas, no sentido do exercício do Controle Social? 
17.  O que é o Controle Institucional?
18.  Qual é a principal crítica aos instrumentos de participação adotados no País?  E qual a 
        proposta da Comissão de Assistência Social da OAB-SC?
19.  Qual é a importância da publicização das ações do Governo?
20.  Quais são os elementos da vontade política do Estado que asseguram a construção da 
        democracia participativa e de uma esfera pública consistente e visível, com a participação
        de Conselhos? 
21.  Quais são as principais propostas da sociedade civil para tornar mais eficazes os
        mecanismos de Controle Social?
22.  O que faz o Tribunal de Contas e como ele pode se relacionar com o Conselho?
23.  O que é o Ministério Público, o que faz e como pode ser relacionar com o Conselho?
24.  O que é uma Audiência Pública? 
25.  O que é uma Ação Popular?

1. Considera-se que a expressão Controle democrático na perspectiva das classes subalternas, designa o tipo de atuação de fóruns, con-
selhos, associações, cidadãos contra a privatização das políticas públicas. A utilização desta terminologia objetiva fugir das amarras e con-
tradições que envolvem a expressão Controle Social, remanescente do contexto da ditadura. Contudo, independentemente de qualquer 
designação proposta, destaca-se que o que tem caracterizado as lutas sociais em espaços em processo de democratização é a articulação 
de forças sociais, antes de certa forma com atuação isolada, em torno de uma agenda única para as políticas de assistência Social, saúde, 
educação entre outras, inserindo-as no contexto mais amplo das lutas anticapitalistas. Para informações complementares sugere-a a 
leitura de Bravo e Correia (2012). 
2. Os Conselhos de Direitos ou Conselhos de Políticas Públicas ou Conselhos Gestores de Política Públicas Setoriais, são órgãos colegiados, 
permanentes, paritários e deliberativos, com a incumbência de Formulação, Supervisão e Avaliação das Políticas Públicas

01. O que é Controle Social ?

 A juventude, a pessoa idosa, pessoa com deficiência, a mulher, o trabalhador, 
enfim, o cidadão, deseja e quer colaborar na construção de uma sociedade mais 
justa, na qual todos tenham acesso aos direitos afiançadores da cidadania – social, 
política, econômica.
 Essa participação do cidadão é garantida pela Constituição da República 
Federativa do Brasil e por leis ordinárias, tais como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da 
Assistência Social, entre outras, e pode ocorrer, na prática, junto aos conselhos , a 
exemplo dos Conselhos do Idoso e dos Conselhos de Assistência Social.
 Esses conselhos, dos quais a sociedade civil pode participar, por intermédio 
de entidades representativas, possibilitam ao cidadão o debate acerca da 
definição de políticas públicas e projetos sociais que atendam às reais demandas 
da população e o exercício do Controle das ações governamentais em execução.
 O Controle Social é um dos elementos constitutivos e instituintes da esfera 
pública, o que supõe que todos os cidadãos são, a princípio, detentores do poder 
de controlar. Isso inclui a apropriação, tanto pelo conhecimento, quanto pela 
participação das decisões e ações públicas. 
 Controle Social, portanto, é um exercício de trazer as questões e decisões 
referentes à elaboração, operação e gestão das políticas públicas para mais 
interlocutores, bem como o de extrapolar os espaços de fiscalização e construir 
espaços de negociação. Por isso, o Controle Social não pode limitar-se a regular 
os serviços existentes, mas deve ampliar-se no sentido de garantir as conquistas 
obtidas no âmbito das políticas públicas, bem como incidir na sua construção e 
efetivação (Oliveira, 2001).
 No caso da Assistência Social, Controle Social significa, ainda, capacidade para 
avaliar e apontar as distorções do sistema descentralizado e participativo dessa 
política, bem como propor a defesa dos interesses públicos acerca das demais 
políticas, ações de atendimento, orçamentos, entre outras questões relevantes. 
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02.  Quem exerce o Controle Social?

 O Controle Social é exercido pela sociedade civil organizada que tem 
presença garantida nos conselhos e nas conferências de políticas públicas, por 
intermédiode organizações sociais. 
 O Controle Social também é exercido pela Assembleia Legislativa, Câmara de 
Vereadores, pelos Conselhos Regionais de Classe, como por exemplo, o Conselho 
Regional de Serviço Social -CRESS 12ª Região , OAB/SC, pelos Centros de Defesa 
de Direitos Humanos, pelo Fórum Permanente da Assistência Social, Fórum 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DCA), Fórum pelo Fim da 
Violência, Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, enfim, pelas organizações que 
lutam pela cidadania.
 Os Fóruns funcionam como produtores de conhecimento, pois são os 
locais de estudo, discussão, apreciação de indicativos e proposição de políticas 
públicas a serem encaminhados, pela via da representação popular, junto aos 
conselhos. Também funcionam como indutores da articulação da sociedade 
civil representada nos Conselhos, para que esta aja, controle e faça funcionar 
adequadamente o sistema de acompanhamento e avaliação dessas políticas. 
 O Fórum Permanente de Assistência Social em Santa Catarina, composto por 
organizações não governamentais, é resultado da articulação social, política e 
técnica da sociedade civil e de suas diversas organizações sociais.

03.  Qual é o objetivo do Controle Social?

 Tornar transparentes as ações governamentais (benefícios, serviços, 
programas e projetos sociais) e garantir a aplicação dos recursos públicos nas 
finalidades estabelecidas por lei.
 Para este fim, o conselho pode utilizar-se de parcerias para avaliação das 
Políticas Públicas (Nacional, Estadual, Municipal) envolvendo Universidades, 
Institutos de Estudos e Pesquisas e ONGs, no sentido de acompanhar o ‘sistema 
de monitoramento e avaliação’ das ações voltadas à Proteção Social em cada 
esfera de governo.
 As ações de atendimento devem se dar de forma integrada às demais políticas 
que possuam interface com a Proteção Social visando possibilitar ao cidadão, 
em especial aos idosos, crianças e adolescentes e portadores de necessidades 
especiais, saúde, alimentação, trabalho, renda, salário e condições dignas de 
sobrevivência. 

  

5. Estado: poder político, espaço de organização do poder e de interesses de classe. Governo: poder público a serviço da Nação, deve con-
tribuir para a garantia e ampliação do Estado democrático de Direito instituído pela Constituição; Sociedade Civil: espaço de organização 
do poder e da vontade dos cidadãos para garantir e melhorar a vida de todos; é quem dever dar o sentido, deliberar e controlar o Estado, 
o(s) governo(s) nas diferentes esferas (federal, estadual e municipal). É nessa triangulação que se instituem os novos espaços democráti-
cos, tais como os Conselhos, que deixam de ser meramente delegativos para serem participativos.  
6. DEFENSORIA PÚBLICA: - A Defensoria Pública exerce a advocacia gratuita para o cidadão que dela necessitar. 

04.  Quais são os elementos que compõem o Controle 
Social?

 O Controle Social envolve a capacidade de acompanhar e avaliar as políticas 
públicas no sentido de garantir o interesse público na sua gestão e execução. 
 Para tanto, o exercício do Controle Social exige a presença de, pelo menos, 
cinco elementos:

(a) Conhecimento de indicadores sociais, econômicos e contábeis;
(b) Acesso aos processos que informam as decisões no âmbito 
governamental;
(c) Acompanhamento do processo de tomada e implementação das 
decisões, por intermédio da avaliação dos serviços, programas e projetos;
(d) Busca da eficiência (processo), eficácia (resultado) e efetividade 
(atendimento na quantidade e qualidade desejada) das políticas públicas.
(e) Conhecimento do Orçamento e do Financiamento das políticas 
públicas em questão. 

 

05.  Como deve ser exercido o Controle Social?

 O processo de construção democrática das políticas públicas, estabelecido 
pela Constituição Federal de 1988 e incorporado pela Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, dentre outras legislações (Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Estatuto do Idoso, e outras), tem identificado a avaliação das políticas públicas 
como um mecanismo que se mostra cada vez mais saudável.
 O Controle Social, nesse sentido, prepara e legitima a intervenção direta da 
sociedade civil organizada sobre as ações de atendimento desenvolvidas pelas 
organizações e entidades governamentais e não governamentais, para constatar 
se, de fato, a legislação está sendo cumprida, e em que medida o direito social 
vem sendo assegurado e qual seu impacto na qualidade de vida das pessoas 
atendidas.

1. CONTROLE SOCIAL: Perguntas e Respostas
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 O monitoramento e avaliação das ações de atendimento podem ocorrer por 
intermédio de:

(a)  Reuniões sistemáticas dos Conselhos de Políticas Públicas;
(b)  Acompanhamento da execução de programas, com base em banco de 
dados integrados;
(c)  Análise de relatórios, estatísticas e avaliações dos órgãos oficiais do 
governo e da sociedade civil ;
(d)  Análise de Planos de Ação dos conselhos, bem como de relatórios, 
estatísticas e avaliações de resultado;
(e)  Reuniões sistemáticas do conselho, com instâncias governamentais de 
orçamento e finanças;
(f)  Reuniões sistemáticas dos conselhos com o Judiciário, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública .

 Os conselhos de políticas públicas podem ser espaço de diálogo, negociação 
e disputa entre governo e sociedade para realização do que se apreende como 
sendo o dever do Estado, os direitos do cidadão, a natureza e os objetivos da 
política pública. Nesse sentido, a capacitação do cidadão torna-se um imperativo 
para que os conselhos colaborem efetivamente na consolidação da democracia 
participativa.

06. O que são Conselhos de Políticas Públicas?

 São órgãos de deliberação coletiva criados por lei municipal, estadual ou 
federal, do qual participam organizações governamentais (Secretarias e órgãos 
vinculados) e organizações não governamentais (eleitas para representação 
nos conselhos pela sociedade civil organizada, por meio dos fóruns de políticas 
públicas).  Estes órgãos encontram-se vinculados às Secretarias Municipais 
e Estaduais e Ministérios da República. 
 Esses novos mecanismos participativos, como os Conselhos gestores, “têm o 
papel de instrumento mediador na relação sociedade/Estado e estão inscritos na 
Constituição de 1988 e em outras leis do país, na qualidade de instrumentos de 
expressão, representação e participação da população” (GOHN, 2001, p.25).
 Essas novas estruturas “...inserem-se na esfera pública e, por força de lei, 
integram-se com os órgãos públicos vinculados ao poder Executivo, voltados para 
políticas específicas, responsáveis pela assessoria e suporte ao funcionamento 
das áreas onde atuam, Eles são compostos, portanto, por representantes do 
poder público e da sociedade civil organizada” (GOHN, 2001, p.30).

 Na condição de conselhos deliberativos e normativos, que todos são, eles 
estabelecem as prioridades e as diretrizes gerais das ações de atendimento que 
vão compor as políticas públicas.
 Os conselhos são, igualmente, os controladores das ações desenvolvidas por 
entidades e organizações governamentais e não governamentais, com o intuito 
de garantir a efetividade destas ações, para que atendam, na quantidade e na 
qualidade, as necessidades dos cidadãos.

08. Qual é o poder dos Conselhos?

 Os Conselhos, dentre eles, o de Assistência Social, nascem com o respaldo da 
Constituição Federal e dela extraem o seu poder (art. 204, inciso II). 
 Os constituintes optaram por um modelo de democracia que tem como 
sujeito, além dos partidos políticos, as entidades representativas da sociedade 
civil (usuários, prestadores de serviços, categorias profissionais) no processo 
decisório governamental (art. 1º, parágrafo único, CF). Os Conselhos, portanto, 
não têm caráter meramente apreciativo ou consultivo, mas deliberativo. 
 Assim, as deliberações geradas pela democracia participativa, por intermédio 
dos Conselhos, têm a mesma fundamentação daquelas geradas pelos processos 
de democracia representativa ou direta (câmaras municipais, assembleias 
legislativas, câmara de deputados).

09. O que significa exercer o Controle Social nos 
Conselhos?

 Significa que, por intermédio dos Conselhos, a sociedade civil interage 
com o poder público realizando atribuições que anteriormente eram exclusivas 
deste último, visando o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos e a 
garantia e defesa do acesso aos direitos sociais.

7. Compõe-se de organizações que fazem acontecer o direito: Abrigos, Asilos, Creche, APAES, outras.
8. Compreendem as entidades que fazem a vigilância, a fiscalização do direito: Vigilância Sanitária, Câmara de Vereadores, Conselhos, Corpo 
de Bombeiros, Sindicatos, Universidades, Associações, OAB, outras.
9. Integram este eixo do sistema aquelas organizações que tem poder para responsabilizar, ou seja, o Ministério Público, a Vigilância San-
itária, a OAB, entre outras.
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10. Pode o Controle Social garantir os direitos do 
cidadão?

 Sim, a partir do momento em que a sociedade civil desempenhar o seu 
papel de forma a garantir a criação de novos direitos, bem como o acesso aos já 
existentes. São componentes do sistema de garantia de direitos, as organizações 
que promovem o direito , as que exercem o Controle  dos direitos e as que efetuam 
a defesa  dos direitos.
 Exemplificando o funcionamento do sistema de garantia de direitos: se uma 
criança tem direito à educação infantil, é necessário existir entidades de educação 
infantil para promover este direito; devem existir entidades que se voltem ao 
controle das ações desta política, de forma a diagnosticar as deficiências e/ou 
omissões; e, deve haver instituições que possam responsabilizar aqueles que são 
obrigados a garantir a existência de vagas para acesso à educação infantil.

11. O que é Participação Social?

 A Participação Social está relacionada com a influência dos cidadãos nos 
diversos espaços da sociedade. Como tal, tem uma relação com a vida associativa 
e sociocomunitária, como a participação na vida escolar, nos clubes, nos bairros. 
Pode, ainda, incluir a deliberação em causas e iniciativas voluntárias, e em lutas 
sociais. A participação social pode se transformar em ampliação das possibilidades 
de acesso das classes populares aos atos de gestão, se vista numa perspectiva de 
exercício da cidadania e de fortalecimento dos processos de democratização das 
políticas sociais, da sociedade e do país.
 A Constituição Federal estabelece no artigo 1o, parágrafo único, que 
‘todo poder emana do povo e em seu nome será exercido por intermédio de 
representantes eleitos (democracia representativa) ou na forma que dispuser esta 
Constituição (democracia participativa).’ Combinado com o texto do artigo 204, 
inciso II, o artigo 1o fundamenta a democracia participativa no país.
 No artigo 204, II, está estabelecido o direito dos cidadãos de formular 
políticas e controlar as ações da Assistência Social, por intermédio de entidades 
representativas, ou seja, mediante os conselhos, conforme regulado em leis 
ordinárias. Assim, a democracia participativa está presa ao mesmo princípio 
constitucional da democracia representativa, sendo expressão destas, as leis e 
resoluções, as quais possuem o mesmo peso específico, com a diferença de que 
uma é de ordem jurídica (representativa) e a outra é de ordem administrativa 
(participativa).

 Assim, a Participação Social, além de um direito constitucional, de convivência 
familiar e social, viabiliza-se também no espaço político dos conselhos, onde os 
atores sociais tornam-se protagonistas de sua cidadania.

12. Quais são as formas de Participação Social?

 No poder Legislativo, os cidadãos podem participar por meio do voto. Ao 
eleger seus representantes, você está confiando a ele o papel de lutar pelos seus 
direitos de cidadão.
 No poder Judiciário, a participação popular pode ocorrer quando você é 
convocado a participar de um júri popular para julgar crimes dolosos contra a 
vida.
 No poder Executivo, a participação popular ocorre por meio dos conselhos e 
comitês gestores de políticas públicas. 
 O conselho do qual você faz parte só existe porque esse espaço foi conquistado 
e hoje a maioria das políticas e programas implementados pelo Governo exige o 
Controle Social para garantir o acesso das pessoas para as quais os programas 
foram criados.

13. Quais são as diferentes formas de Controle 
Público?

 As ações do governo estão sujeitas ao controle público que pode ser o 
Controle Social ou o controle institucional. 
 O Controle Social é o controle das ações do Estado pela sociedade civil que 
pode participar dos processos de elaboração, implementação e fiscalização das 
políticas públicas, por meio de conselhos e comitês. Cabe esclarecer, contudo, 
que a sociedade civil não é homogênea. Nela estão presentes interesses das 
classes antagônicas, interesses particulares e coletivos, públicos e privados. 
 A grande contribuição dos conselhos é a possibilidade de eles darem maior 
transparência às ações do Estado e favorecer uma justa distribuição dos recursos 
públicos, com menos desperdício e maior eficiência nos serviços prestados. 
Outros exemplos de Controle Social são as conferências, as audiências públicas, a 
ação popular e a ação civil pública.
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14. O que é Política Pública?

 As Políticas Públicas têm por finalidade garantir ao cidadão a satisfação de 
suas necessidades humanas.
 O Estado age por intermédio de um conjunto de ações denominadas políticas 
públicas. Tanto é assim que, quando percebemos a inexistência de creche em um 
determinado município, dizemos: – “Neste município não há política pública para 
a criança”.
 O Estado é uma figura jurídica que deve ter como objetivo buscar a proteção 
do homem, de sua família, da comunidade, a segurança Social, enfim, a igualdade 
e a liberdade.
 Para cumprir esta missão pela mobilização, organização e reivindicação da 
sociedade, foram sendo constituídos um conjunto de leis, instituições, políticas, 
programas e projetos, que pode se dizer que estão aglutinadas em Setores 
(Saúde, Educação, Trabalho). Embora cada setor se preocupe com determinados 
direitos do cidadão, eles têm como desafio uma abordagem que contemple um 
atendimento integral e universal das necessidades desses cidadãos. 
 Entende-se, atualmente, que as políticas públicas é direito de todos os 
cidadãos e dever do Estado. Tais políticas são aquelas direcionadas ao atendimento 
das demandas coletivas da sociedade; sua implementação envolve tanto o poder 
público estatal como a sociedade organizada nos conselhos e fóruns próprios. 
 Paulo César Maia Porto (1999) classifica as políticas públicas como: 

(a) Políticas Sociais Básicas Estruturais – destinadas a crianças e adolescentes, 
independentemente de sua condição. São políticas públicas relativas à saúde, 
educação, transporte, habitação, etc.;
(b) Política Social Básica de Assistência Social – direcionada a grupos, como os 
de idosos, crianças e adolescentes e outros, que, por falta de mínimos sociais, 
apresentam-se em estado de carência e vulnerabilidade social;
(c) Políticas de Garantia de Direitos – atendem às crianças e aos adolescentes 
(também idosos) que se encontrem em situação ameaçada ou com direito 
violado.

 Não se faz política pública para atender aos interesses de um grupo de 
pessoas, de um partido político ou de uma igreja. Os destinatários de uma política 
pública são todos os cidadãos, sem exceção.  
 Na realidade, precisamos questionar, argumentar e entender o que está 
afetando a participação da sociedade civil nos conselhos de direitos. É importante 
gerar condições econômicas, sociais, culturais e, acima de tudo, políticas para que 
as lutas contra as desigualdades alcancem resultados sustentáveis.

15. Como construir as Políticas Públicas?

 Cada cidadão pode contribuir fazendo parte, na sua comunidade, dos 
conselhos comunitários, conselhos de segurança, além de participar da escola 
dos filhos, de entidades não governamentais.
 Precisamos trabalhar a igualdade de gênero, a igualdade social para erradicar 
a pobreza, proporcionando um meio ambiente saudável, o acesso à terra para 
quem nela vive e trabalha, lutar para a melhoria da saúde dos idosos e das crianças, 
dotando o Estado de mecanismos mais rápidos de atendimento e combatendo 
qualquer forma de discriminação.

16. Quais princípios devem nortear o Sistema de Avaliação e 
Monitoramento das Políticas Públicas, no sentido do 
exercício do Controle Social?

 Amplos segmentos da sociedade brasileira reivindicam uma maior relação 
de transparência e de participação nas decisões acerca de alternativas políticas e 
programáticas. 
Assim, implantar um Sistema de Avaliação e Monitoramento das políticas públicas 
implica na adoção de princípios e requisitos básicos, tais como:

(a)  Visibilidade Social – entendida como princípio ético que implica na 
prestação de contas a todos os envolvidos nos programas sociais, de forma 
a identificar e apresentar os resultados e produtos obtidos, sinalizando os 
caminhos que ainda devem ser percorridos;
(b)  Responsabilidade Compartilhada – no sentido de identificar a parcela de 
contribuição de cada segmento envolvido na obtenção de resultados, o que 
induz ao compromisso com a busca e implementação de ações de constante 
aperfeiçoamento;
(c)  Legitimidade – a avaliação constitui-se de regras e procedimentos 
voltados a compromissos, em constante aperfeiçoamento;
(d)  Continuidade – indica que o sistema de avaliação deve repetir-se e 
aperfeiçoar-se, possibilitando o acompanhamento dos objetivos e das metas 
que compõem os programas sociais. Esse processo deve envolver medidas 
inovadoras e de melhoria que venham a ser adotadas pelos diversos níveis de 
governo e pelos responsáveis pela gestão desses programas.
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 O acompanhamento e a avaliação da execução e do desempenho das ações 
de atendimento e de resultados financeiros devem atender a outros princípios 
de ordem administrativa, que dizem respeito à simplicidade, significância, 
oportunidade e operacionalidade.
 O monitoramento e a avaliação têm que ser planejados como um processo 
uno, contínuo e permanente que abarque o projeto, o programa e o serviço, desde 
a sua concepção até a concretização de seus resultados. Estas etapas devem se 
dar num processo construído coletivamente, com a participação, inclusive, de 
seus beneficiários potenciais (idoso, criança, família, portador de necessidades 
especiais), possibilitando espaços de aprendizado.
 Enfim, o monitoramento e a avaliação devem ser entendidos como 
instrumentos e mecanismos colocados à disposição do ‘Controle Social’, que é 
exercido, na democracia participativa, pelos conselhos de políticas públicas.

17. O que é Controle Institucional?

 O Controle Institucional está previsto nos artigos 70 e 71 da Constituição 
Federal de 1988, e é formado por instituições internas e externas. As internas são 
as ouvidorias e os setores de Controle interno como a Controladoria-Geral da 
União; as externas são os Tribunais de Contas. Segundo o artigo 70: “A fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante Controle externo, e pelo sistema de Controle 
interno de cada Poder”. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que: “Prestará 
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
 Já o artigo 71 estabelece que “O Controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (...)”. É 
importante conhecer as instâncias e os instrumentos de Controle público e saber 
como os conselhos podem se articular com eles. Cada um deles tem funções 
específicas determinadas pela lei e a existência de um não anula a do outro. Pelo 
contrário, eles se complementam.

18. Qual é a principal crítica aos instrumentos de 
participação adotados no País? E qual a proposta da 
Comissão de Assistência da OAB-SC?

 A maior crítica aos instrumentos de participação, na concepção de Arildo da 
Silva Oliveira (2002), aponta para a forma como eles são instituídos e operados, já 
que é necessário distinguir a legítima participação da mera manipulação, ou ainda, 
formas válidas de cooperação entre Estado e sociedade, da simples cooptação ou, 
o que é mais grave, da pseudoparticipação. 
 Ainda para Arildo da Silva Oliveira (2002), a cidadania só estará completa ‘se do 
lado da sociedade existir uma participação consciente – capaz de compreender 
a importância e os limites de suas decisões com independência e preparação 
suficientes para negociar com isenção e defender com energia os interesses da 
coletividade. Por isso, a necessidade de uma busca contínua de maior espaço e 
de novos e aperfeiçoados instrumentos para a gestão e fiscalização dos recursos 
públicos.
 Quando a participação é concedida, sem que qualquer empenho tenha sido 
feito nessa direção, dificilmente se verifica um processo de internalização em que 
uma ação educativa e conscientizadora tenha lugar; é seu esvaziamento ou, o 
que é pior, sua apropriação por parte de alguns poucos, que passam a fazer a 
política pessoal e manipular o poder em nome da coletividade. Nessas condições, 
da mesma forma como concedida, a participação pode ser retirada (Tenório; 
ROZEMBERG, 1997, p.104).
 Nesse sentido, Arildo da Silva Oliveira (2002) afirma que os meios existentes 
de Controle Social no país são ainda, em sua grande maioria, concedidos. Entende 
o autor, porém, que à medida que esses meios passarem a exibir benefícios mais 
visíveis, adquirirão prestígio e legitimidade para justificar sua existência como 
imprescindíveis à melhora na prestação dos serviços disponíveis à população e 
à correta aplicação dos recursos públicos – exercendo com isso influência não 
apenas sobre a administração, mas ainda sobre o parlamento e os tribunais.
 É a partir desta e de outras reflexões que surgem, entre alguns dos objetivos 
prioritários da Comissão de Assistência Social da OAB-SC, o de colaborar com os 
conselhos setoriais e de direitos no exercício do Controle Social, bem como, o de 
incentivar a criação de instâncias de participação da sociedade civil nos fóruns de 
Assistência Social, de modo a assegurar a aplicação das normas constitucionais 
referentes à essa política e consolidar a Lei Orgânica da Assistência Social. 
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19. Qual é a importância da publicização das ações do 
Governo?

 A publicidade dos atos de Governo é importante, não apenas para permitir 
ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder, e assim controlá-los, “mas 
porque a publicidade é uma forma de controle, um expediente que permite 
distinguir o que é lícito do que não é”. (BOBBIO,1990). 
 O Controle do que é público é necessário à democracia, como advento 
do governo visível.  Todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja 
máxima não é possível de se tornar pública, são injustas. KANT, apud BOBBIO, 
1990, p. 28)

20. Quais são os elementos da vontade política do 
Estado que asseguram a construção da democracia 
participativa e de uma esfera pública, com a participação 
de conselhos?

 Os elementos componentes dessa vontade política do Estado, inseridos no 
processo de construção da democracia participativa, segundo Raichelis (1998), 
podem ser identificados como sendo:

(a)  Visibilidade: transparência dos discursos e das ações dos tomadores de 
decisões e para os implicados nessas mesmas decisões (o povo); 
(b) Controle Social: participação da sociedade civil organizada na arbitragem 
e acompanhamento das decisões, segundo critérios pactuados;
(c) Representação: constituição de sujeitos sociais ativos, mediadores de 
demandas coletivas;
(d) Democratização: interlocução pública capaz de articular acordos e 
entendimentos que orientem decisões coletivas, extrapolando os condutos 
tradicionais de representação e incorporando novos protagonistas;
(e) Cultura pública: superação da tutela, para que os usuários da Assistência 
Social tenham autonomia e se coloquem como sujeitos portadores de direitos 
legítimos.

21. Quais são as principais propostas da sociedade 
civil para tornar mais eficazes os mecanismos de 
Controle Social?

 As propostas que estão mais presentes nas discussões dos fóruns de debates 
sobre políticas públicas são as seguintes:

(a) organização, mediante fóruns da sociedade civil, para acompanhar a 
implementação da política e os debates nos conselhos, nos três níveis; 
(b) qualificação dos conselheiros nos três níveis de governo para maior 
capacidade de intervenção no processo decisório sobre as ações e os 
orçamentos;
(c) capacitação dos gestores na elaboração dos Planos, proposição 
orçamentária, gestão dos fundos e prestação de contas.

22. O que faz o Tribunal de Contas e como ele pode se 
relacionar com o Conselho?

  Criado pela Constituição (artigos 70 e 71), O Tribunal de Contas é órgão 
supremo de fiscalização das despesas públicas. Fiscaliza as contas do Poder 
Executivo (federal, estadual e municipal) e também dos órgãos, empresas e 
fundações que fazem parte do poder público. Pode punir os responsáveis 
por irregularidades, mas sua decisão é administrativa e, portanto, pode ser 
questionada na justiça comum. 
 Caso exista suspeita de irregularidades no uso dos recursos públicos, os 
conselhos podem encaminhar uma denúncia por escrito (resolução ou parecer), 
juntando todas as informações para que a investigação possa ter bons resultados. 
A denúncia é analisada e, se verdadeira, o TC pode responsabilizar o administrador 
que cometeu o delito ou enviar a decisão ao Ministério Público.

23. O que é o Ministério Público, o que faz e como 
pode se relacionar com o Conselho?

 Criado pela Constituição (artigos 127-130), o MP é um órgão autônomo que 

1. CONTROLE SOCIAL: Perguntas e Respostas



28 29

tem como objetivo defender e fiscalizar a aplicação das leis, representando os 
interesses da sociedade. O Ministério Público zela pelo respeito aos poderes 
públicos e pela garantia dos serviços públicos. Para realizar seus objetivos, pode 
atuar em conjunto com o Poder Judiciário. Por defender os direitos sociais, o 
Ministério Público é um parceiro dos conselhos. Como tal, ele pode acompanhar 
as eleições do conselho; verificar e apurar denúncias sobre o mau uso de verbas 
públicas; garantir que os conselhos funcionem como previsto na lei; e, ainda, 
propor a ação civil pública contra aqueles que violaram os interesses coletivos. 
Pode realizar também o inquérito civil público para verificar se determinado 
direito foi violado. 

24. O que é uma Audiência Pública?

 A audiência pública, nas palavras de Soares (2002), é uma das formas de 
participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e 
Democrático de Direito. Ela propicia ao particular a troca de informações com o 
administrador, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do 
devido processo legal. Seus principais traços são a oralidade e o debate efetivo sobre 
matéria relevante, comportando sua realização sempre que estiverem em jogo 
direitos coletivos. A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública 
para realização da função administrativa, dentro do processo administrativo, 
por qualquer um dos Poderes da União, inclusive nos casos específicos que 
versam sobre meio ambiente, licitações e contratos administrativos, concessão 
e permissão de serviços públicos, serviços de telecomunicações e agências 
reguladoras. Constitui, ainda, instrumento de realização da missão institucional 
do Ministério Público e subsídio para o processo legislativo e para o processo 
judicial nas ações de controle concentrado da constitucionalidade das normas.
 A audiência pública é um espaço importante no processo de planejamento 
de ações voltadas à cidadania, pois permite ampliar a discussão sobre os planos, o 
detalhamento das ações e os critérios de contratação de serviços. Ela pode ocorrer 
por demanda da própria população e é obrigatória na demonstração e avaliação 
do cumprimento das metas fiscais de responsabilidade do poder executivo para 
cada quadrimestre. 

25. O que é uma Ação Popular?

 Prevista no artigo 5° da Constituição Federal, faz parte do Direito brasileiro 
desde 1934. Permite que qualquer cidadão, desde que seja eleitor, recorra ao 
Poder Judiciário para exercer diretamente a função de fiscalização dos atos do 
poder público. O uso desse instrumento contribui para a atuação dos conselhos 
na medida em que amplia o campo de pessoas comprometidas com o Controle 
Social. A ação popular não tem nenhum custo para o cidadão.
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2. ASSISTÊNCIA SOCIAL: Perguntas e Respostas

01. O que é Proteção Social e qual sua relação com a Assistência 
Social?
02. O que é Assistência Social, a partir da Constituição de 1988? 
03. Qual é o paradigma da Assistência Social e sua função, a partir 
da Constituição Federal e Legislação ordinária?
04. O que é Sistema Único de Assistência Social?
05. O que é preciso saber sobre a Gestão da Assistência Social?
06. Quais são os atores e protagonistas do Sistema de Garantia 
de Direitos, na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social 
(SUAS)?
07. O que é Plano de Assistência Social?
08. O que é Conferência, no âmbito das políticas sociais?
09. O que é o Pacto para aprimoramento da Gestão?
10. O que é Proteção Social Básica?
11. Como deve ser o Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e a composição de sua equipe?
12. O que é Proteção Social Especial (PSE)?
13. Como deve ser a composição da equipe de referência do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
14. Como devem ser dimensionados os Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS)?
15. Qual deve ser o perfil do Coordenador do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
16. Quais são suas principais atribuições do Coordenador do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
17. Qual deve ser o perfil do técnico de nível superior do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
18. Quais são as principais atribuições do técnico de nível superior 
dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS)? 
19. Qual deve ser o perfil do orientador social do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
20. Quais são as principais atribuições do orientador social do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?

21. Qual deve ser o perfil do auxiliar administrativo do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
22. Quais são as principais atribuições do auxiliar administrativo 
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)?
23. Quais legislações e planos nacionais o profissional que atua no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
deve conhecer?
24. Qual deve ser a carga horária do profissional do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
25. Onde encontrar os cadernos e cartilhas do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)?
26. Como ter acesso à Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais?  
27. O que são benefícios assistenciais?
28. O que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social (BPC)?
29. O que são benefícios eventuais?
30. Como é a regulamentação dos Benefícios Eventuais?
31. Quais são as modalidades dos Benefícios Eventuais?
32. O acesso às necessidades básicas do cidadão são efetivamente 
direitos, na ótica da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)? 
Quais são os mecanismos de exigibilidade dos direitos sociais?
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01. O que é Proteção Social e qual sua relação com a 
Assistência Social?

 Uma distinção imediata se impõe, ou seja, delimitar campos conceituais: o 
da Proteção Social e o da Assistência Social. A Proteção Social faz parte de um 
conjunto de práticas históricas de longa duração, de diferentes formações sociais, 
tempo e lugares diversos; desta forma, diferentes grupos humanos, dentro de suas 
especificidades culturais, políticas e econômicas manifestam, nos modos variados 
de vida, mecanismos de defesa grupal de seus membros, diante da ameaça ou de 
perda eventual, ou permanente de sua capacidade quanto à sobrevivência e bem-
estar Social. A Proteção Social envolve desta forma iniciativas públicas e privadas. 
Cabe ressaltar, contudo, que, em termos de abrangência e responsabilidades, 
a Proteção Social expressa, sobretudo, na atualidade, o conjunto das políticas 
existentes (trabalho, emprego, previdência, saúde, habitação, segurança etc.), 
podendo estas, portanto, terem um caráter universal, ou não. A Assistência 
Social expressa uma modalidade de Proteção Social (FREITAS, 2012). Para a 
Política Nacional de Assistência Social, Proteção Social é a garantia de inclusão 
a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou em 
situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local. A Proteção Social 
é hierarquizada em Básica e Especial.

02. O que é Assistência Social a partir de 1988? 

 De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a Assistência Social, direito do 
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”.
 A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência 
Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em dezembro de 1993, como política 
Social pública, a Assistência Social inicia seu trânsito para um campo novo: o dos 
direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. A LOAS cria 
uma nova matriz para a política de Assistência Social, inserindo-a no sistema do 
bem-estar social brasileiro. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993, 
estabelece os objetivos, princípios e as diretrizes das ações dessa política (MDS, 
2013).

03. Qual é o paradigma da Assistência Social e sua 
função, a partir da Constituição Federal e legislação 
ordinária?

 A Constituição Federal de 1998 estabelece a Assistência Social como política 
pública, integrante da Seguridade Social, reconhecida como direito do cidadão e 
dever do Estado. Ao garantir à Assistência Social a condição de política pública, 
a Constituição estabelece uma mudança conceitual fundamental: a Assistência 
Social deixa de ser favor, caridade ou concessão do Estado para tornar-se um 
direito social.
 A própria Constituição estabeleceu como diretrizes da política de Assistência 
Social a descentralização políticoadministrativa e a participação popular 
na formulação e no Controle das políticas e ações, através de organizações 
representativas. A consolidação desta política ocorreu com a edição da Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993) - 
com a Norma Operacional Básica/2005 (MDS b,2005) e com a Política Nacional de 
Assistência Social, ambas aprovadas na Resolução n° 207, do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS).
 Os destinatários da Política de Assistência Social são pessoas pertencentes 
à classe trabalhadora inseridas de forma subalternizada na sociedade. São 
segmentos excluídos involuntariamente das políticas sociais básicas e das 
oportunidades de acesso a bens e aos serviços produzidos pela sociedade e de 
seus centros decisórios. 
 A vulnerabilidade pessoal é aquela própria do ciclo da vida e atinge, 
principalmente, crianças e idosos, além, é claro, das pessoas com deficiência. A 
vulnerabilidade está ligada a condições de desvantagem pessoal, resultante de 
deficiências e incapacidades.
 A vulnerabilidade social decorre de situações circunstanciais e conjunturais, 
tais como: pobreza; abuso e exploração comercial sexual; moradores de rua; 
migrantes; drogadictos; vitimizados; abandonados; flagelados. 
 Para o acesso a benefícios e alguns serviços, a política de Assistência Social, 
por não ter um caráter universal de atendimento, estabelece um ‘quantum’ para 
o seu usuário - àqueles com renda familiar correspondente a (-) ¼ sal. mínimo 
percapita. 
 As pessoas em situação de vulnerabilidade, segundo o MDS (2013), são, pois, 
aquelas que não possuem condições de prover sua própria subsistência ou de tê-
la provida por sua família, devendo ser investidos de direitos e responsabilidades. 
 A Assistência Social tem sua ação voltada para a cidadania, sendo seus 
destinatários, como mencionado anteriormente, aqueles excluídos dos bens e 
serviços existentes, bem como dos centros decisórios. A função da Assistência 
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Social é:  

 (a) Inserção

• Incluir os destinatários da Assistência Social nas políticas sociais básicas 
(propiciar o acesso a bens, serviços e direitos usufruídos pelos demais 
segmentos da população);

(b) Prevenção
• Esforços da ação programática nas diversas políticas no sentido de criar 
apoio nas situações circunstanciais de vulnerabilidade (evitar perda da renda 
ou acesso aos bens e serviços, garantindo direitos);
(c) Promoção
• Promover a cidadania (eliminar relações clientelistas, que não se pautem no 
direito);
(d) Proteção 
• Atenção às populações excluídas e vulneráveis socialmente (ação de 
redistribuição de renda, direta e indireta);

04. O que é Sistema Único de Assistência Social?

 A LOAS determina que a Assistência Social seja organizada em um sistema 
descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade 
civil. A IV Conferência Nacional de Assistência Social deliberou, então, a 
implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Cumprindo essa 
deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
implantou o SUAS, que passou a articular meios, esforços e recursos para a 
execução dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais.
 O SUAS organiza a oferta da Assistência Social em todo o Brasil, promovendo 
bem-estar e proteção Social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas 
com deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem. As ações são 
baseadas nas orientações da nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em 2004.
 A gestão das ações socioassistenciais segue o previsto na Norma Operacional 
Básica do SUAS (NOB/SUAS), que disciplina a descentralização administrativa do 
Sistema, a relação entre as três esferas do Governo e as formas de aplicação dos 
recursos públicos. Entre outras determinações, a NOB reforça o papel dos fundos 
de Assistência Social como as principais instâncias para o financiamento da PNAS. 
(MDS b, 2005)

05. O que é preciso saber sobre Gestão da Assistência 
Social?

 A gestão da Assistência Social brasileira deve ser acompanhada e avaliada 
tanto pelo poder público e pelas suas organizações governamentais, quanto pela 
sociedade civil, diretamente por seus membros, bem como, quando a sociedade 
está representada nos conselhos nacional, do Distrito Federal, estaduais e 
municipais de assistência Social. Esse Controle Social consolida um modelo de 
gestão transparente em relação às estratégias e à execução da política.
 A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços 
e benefícios socioassistenciais, promovidas por esse modelo de gestão 
descentralizada e participativa, vem consolidar, definitivamente, a responsabilidade 
do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a 
participação complementar da sociedade civil organizada, através de movimentos 
sociais e entidades de assistência Social.

06. Quais são os atores e protagonistas do Sistema de 
Garantia de Direitos, na perspectiva do Sistema Único 
da Assistência Social (SUAS)?

 Segundo Filho e Freitas (2011), a pesquisa realizada pelo CEAS/SC em 2005, 
permite inferir, a partir de seus indicativos (conferências municipais), a identificação 
do conjunto de atores sociais que, na percepção dos conferencistas, possam 
contribuir com a implantação e implementação do Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD).
 O universo dos atores identificados para realização do mutirão SUAS e a 
articulação do SGD, existentes no cenário externo ao Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), estão a seguir apresentados consoante o seu eixo de 
importância, no SGD.
 Dentre os atores elencados, aquele que se apresenta mais vezes nas citações, 
é o Ministério Público, o que torna perceptível o interesse dos conferencistas em 
criar condições para realização de um compromisso formal dos gestores para com 
as políticas da Assistência 

2. ASSISTÊNCIA SOCIAL: Perguntas e Respostas



40 41

SUAS

EIXOS ATORES

Promoção
(entidades que fazem acon-
tecer o direito)

Governo Federal 
Ministério do Desenvolvimento Social
Governo Estadual
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional
Secretaria Estadual da Fazenda
Secretaria Estadual Gestora da Política de 
Assistência Social
Gestor Municipal de Assistência Social
CRA’s – Centro de Referência de Assistência 
Social
Associação de Municípios
Empresas privadas
Organizações de Assistência Social

Controle Social
(entidades que fazem a 
vigilância, para que o direito 
aconteça)

Movimentos Sociais
Tribunal de Contas
Poder Judiciário
Corregedoria de Justiça
Câmara Municipal de Vereadores
Fóruns Municipais
Conselhos de Políticas Públicas (de Direitos e 
Setoriais)
Escolas
Universidades
Cooperativas
Movimentos Sociais
Conselhos de Desenvolvimento Regional 
COGEMAS
Comissão Intergestora Bipartite (CIB)
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Frente Parlamentar Federal
Sindicatos
Instituições Religiosas
Associações de Classe
Clubes de Serviço

SUAS

EIXOS ATORES

Defesa de Direitos
(entidades que demandam 
em juízo, restabelecendo o 
direito)

Ministério Público
Defensoria Pública
Organizações de Defesa de Direitos

Social, ou seja, com o comprometimento da vontade política da Administração 
Pública.
 Oportuno salientar, a pouca visibilidade que se têm quanto a outros parceiros, 
na busca da exigibilidade de direitos, tais como, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/SC) e os escritórios modelos das Universidades, os quais podem patrocinar 
demandas para solução de interesses coletivos e individuais, em razão da ofensa 
ou omissão a direitos sociais para com pessoas em situação de vulnerabilidade 
social.

Fonte: Filho, Freitas (2009, p.30)

07. O que é Plano de Assistência Social?

 Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 
2013), o Plano de Assistência Social, mais do que um documento burocrático 
elaborado para o cumprimento de exigências legais, deve ser compreendido com 
uma importante ferramenta de gestão para alcance dos objetivos propostos e 
para a administração das organizações envolvidas, bem como um instrumento 
político fundamental para a implementação da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e a garantia do orçamento público para seu financiamento.
 A Norma traz um capítulo dedicado especialmente aos Planos de Assistência 
Social, que são reconhecidos como um instrumento estratégico que organiza e 
norteia a execução da PNAS, na perspectiva das SUAS. A responsabilidade pela 
elaboração dos planos é do órgão gestor da política, que deve submetê-los à 
aprovação do conselho de Assistência Social. Os planos devem ser elaborados a 
cada quatro anos, de acordo com os períodos de elaboração do Plano Plurianual 
(PPA). 
 Segundo a NOB, os Planos de Assistência Social devem conter as prioridades 
e metas municipais e/ou estaduais, bem como observar as deliberações das 
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conferências de Assistência Social e as metas nacionais pactuadas, que expressam 
o compromisso para o aprimoramento do SUAS. 
 O Plano de Assistência Social organiza, regula e norteia a execução da 
Política de Assistência Social aprovado pelo respectivo Conselho. Deve conter os 
objetivos gerais e específicos; as diretrizes, as prioridades, as ações e estratégias, 
as metas estabelecidas; os resultados e impactos esperados; os recursos materiais, 
humanos e financeiros, fontes de financiamento, a cobertura da rede prestadora 
de serviços, os indicadores de monitoramento e avaliação e o espaço temporal de 
execução, dentre outros. 

08. O que é Conferência, no âmbito das políticas 
sociais?

 Criada por leis complementares à Constituição, as conferências, no âmbito 
das políticas públicas, tem como objetivo reunir governo e representantes da 
sociedade civil para debater um tema de interesse comum e decidir as prioridades 
daquela política pública para os próximos anos. 
 São convocadas pelo poder executivo ou pelo conselho responsável e servem 
para definir princípios e diretrizes; para dar voz e voto a vários segmentos; discutir 
e deliberar sobre os conselhos; avaliar e propor instrumentos de participação 
popular e fazer indicações para a formulação da referida política pública. 
 As conferências são lugares de tomada de decisão que servirão de referência, 
indicando caminhos que os conselhos nacional, estadual, municipal deverão 
seguir. Pela sua grande capacidade de mobilização, as conferências podem 
também prever um momento próprio para eleição dos conselheiros da sociedade 
civil10 .

10.  Em 2013, após a realização das Conferências Municipais e Estaduais realizar-se-á em Brasília, Distrito Federal, no período de 16 a 19 
de dezembro de 2013, a IX Conferência Nacional de Assistência Social, que terá como tema “A Gestão e o Financiamento na efetivação do 
SUAS”. O debate sobre os seus seis eixos é considerado central para a compreensão do atual estágio de organização do SUAS, no que tange 
aos aspectos de gestão e financiamento às necessidades de aprimoramento do Sistema. O que está em tela é o pretendido e necessário 
aperfeiçoamento do SUAS na direção da efetivação dos direitos socioassistenciais, por meio de práticas na área da gestão e do financia-
mento do SUAS, considerando: O cofinanciamento obrigatório da assistência Social (Eixo 1); A Gestão do SUAS: Vigilância Socioassistencial, 
processos de planejamento, monitoramento e avaliação (Eixo 2); A Gestão do Trabalho (Eixo 3); A Gestão dos Serviços, Programas e Proje-
tos (Eixo 4); A Gestão dos Benefícios no SUAS (Eixo 5); A Regionalização (Eixo 6). Estes eixos de sustentação do tema central da Conferência 
Nacional abarcam importantes campos onde se constroem as condições para o aprimoramento e a qualificação do SUAS.
11. As metas estão disponíveis no endereço: http://www.mds.gov.br/assistenciaSocial/cit-define-prioridades-e-metas-municipais-pa-
ra-o-periodo-2014-2017. Acesso em: 12 nov. 2013.

09. O que é o Pacto para aprimoramento da Gestão?

 Conforme estabelece o artigo 23 da NOB-SUAS/2012, o Pacto de 
Aprimoramento do SUAS é o instrumento pelo qual se materializam as metas 
e prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de 
indução de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 
 A primeira pactuação das prioridades e metas para os Municípios, conforme 
estabeleceu a NOB-SUAS, será feita no exercício de 2013, com vigência para o 
quadriênio de 2014/2017. Esta determinação motivou a realização, no dia 3 de 
julho, em Brasília, de reunião com a diretoria do Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) e presidentes dos Colegiados 
Estaduais de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), com o 
objetivo de definir proposta a ser pactuada pela CIT. Apresentadas e pactuadas 
na 124ª reunião da CIT, as prioridades e metas para a gestão municipal do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, se aplicam ao quadriênio 2014-201711 .

10. O que é Proteção Social Básica?

 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) promove 
o acesso à Assistência Social das famílias em situação de vulnerabilidade, como 
prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Articulada nas três esferas 
de governo, a estratégia de atuação está hierarquizada em dois eixos: a Proteção 
Social Básica e a Proteção Social Especial.
 A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco, 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em 
situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário 
ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 
 Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos 
locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, 
conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços 
e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em 
rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas.  Os Benefícios Eventuais e 
os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem a Proteção Social Básica, 
dada a natureza de sua realização.
 Os programas qualificam e incentivam os benefícios e serviços 
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socioassistencias, como o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 
do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO, que busca a autonomia das famílias usuárias 
da política de Assistência Social, por meio do incentivo e da mobilização para 
integração no mundo do trabalho.
 A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre 
elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede 
de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os 
Centros de Convivência para crianças, jovens e idosos. 

11. Como deve ser o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e a composição de sua 
equipe?

 Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos 
- relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero 
ou por deficiências, dentre outras).
        A Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS) os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
  O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) deve ter: uma estrutura 
para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento 
dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e dos benefícios 
eventuais, com equipe profissional composta por, no mínimo, um profissional de 
serviço social; (NOB/SUAS, item 2.1), e uma equipe profissional, responsável pela 
organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e especial, é composta, de acordo com o porte do município, dos 
seguintes profissionais: (NOB-RH/SUAS, item IV)

CRAS:
(a) Pequeno Porte I (até 2.500 famílias referenciadas): 
2 técnicos de nível superior, sendo um profissional assistente social e outro 
preferencialmente psicólogo; 
          2 técnicos de nível médio.

(b)Pequeno Porte II (até 3.500 famílias referenciadas): 

3 técnicos de nível superior, sendo dois profissionais assistentes sociais e 
preferencialmente um psicólogo; 
2 técnicos nível médio.

(a) Médio Porte, Grande Porte, Metrópole e DF (a cada 5.000 famílias 
referenciadas): 
4 técnicos de nível superior, sendo dois profissionais assistentes sociais, um 
psicólogo e um profissional   que compõe o SUAS; 
4 técnicos de nível médio.

            A equipe de referência do CRAS, independentemente do porte do município, 
tem um coordenador com o seguinte perfil profissional: técnico de nível superior, 
com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, 
serviços e benefícios socioassistenciais; (NOB-RH/SUAS, item IV).

12. O que é Proteção Social Especial (PSE)?

 A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. 
Para integrar as ações da Proteção Especial é necessário que o cidadão esteja 
enfrentando situações de violações de direitos, em ocorrência de violência 
física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou 
fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar.
 Diferentemente da Proteção Social Básica que tem um caráter preventivo, a 
PSE atua como natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento 
familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam 
encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem 
qualidade na atenção.
 As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis de 
complexidade (média ou alta) e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou 
família. Os serviços da PSE atuam diretamente ligados com o sistema de garantia 
de direito, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo. Cabe 
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em parceria 
com governos estaduais e municipais, a promoção do atendimento às famílias ou 
aos indivíduos que enfrentam adversidades.
 O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) é a unidade 
pública estatal que oferta serviços de proteção especializados e continuados, 
gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação 
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de direitos. Além da oferta de atenção especializada, o CREAS tem o papel de 
coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de Assistência Social 
e as demais políticas públicas. 

13. Como deve ser a composição da equipe de 
referência do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS)?

      Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade 
do trabalho do CREAS. A vinculação dos profissionais do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) com a família/indivíduo constitui um 
dos principais elementos para a qualificação na oferta da atenção especializada.
      Com o amadurecimento da implantação do SUAS, a Portaria Nº 843, de 28 
de dezembro de 2010, ao dispor sobre a composição das equipes de referência 
do CREAS, passou a considerar, para além do nível de gestão, disposto na NOB-
RH/SUAS (2006), o porte dos municípios como um elemento fundamental no 
planejamento da capacidade de atendimento e da definição das equipes do 
CREAS.

Vejamos:   
 • Municípios em Gestão Inicial e Básica (capacidade de atendimento de 
50 pessoas/indivíduos): 
1 coordenador; 1 assistente social; 1 psicólogo; 1 advogado; 
2 profissionais de nível superior ou médio (abordagem dos usuários); 
1 auxiliar administrativo;

• Municípios em Gestão Plena e Estados com Serviços Regionais 
(capacidade de atendimento de 80 pessoas/indivíduos): 
1 coordenador; 2 assistentes sociais; 2 psicólogos; 1 advogado; 4 profissionais 
de nível superior ou médio (abordagem dos usuários);
2 auxiliares administrativos.

           A equipe de servidores das entidades e das organizações de assistência 
social compõe-se de profissionais: conforme a alta complexidade exige para o 
desenvolvimento de atendimento em Pequenos Grupos (abrigo institucional, 
casa-lar e casa de passagem); família acolhedora, república, Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI’s). (NOB-RH/SUAS, item IV)

14. Como devem ser dimensionados os Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)?

 A partir dos parâmetros da equipe de referência do CREAS prevista na 
NOB/RH, os recursos humanos de cada CREAS devem ser dimensionados, de 
acordo com os serviços ofertados pela Unidade, demanda por atendimento, 
acompanhamento e capacidade de atendimento das equipes. Assim, a equipe 
de referência do CREAS, indicada na NOB/RH, deve ser ampliada de acordo a 
realidade do município e capacidade de atendimento de cada Unidade.
 Em razão da complexidade das situações atendidas no CREAS, a equipe 
deverá ter qualificação técnica e reunir um conjunto de conhecimentos e 
habilidades que sejam compatíveis com a natureza e os objetivos dos serviços 
ofertados, bem como com as atribuições pertinentes à função exercida no CREAS.
 Além de psicólogos, assistentes sociais e advogados, os CREAS devem contar, 
em sua equipe, com outros profissionais de nível superior ou médio, cuja área de 
formação e perfil (conhecimentos teóricos, habilidades metodológicas, postura 
profissional) deve ser definida com base nos serviços ofertados pela unidade, 
observado o disposto na Resolução CNAS nº 17/2011.
 É preciso reconhecer as reais dificuldades dos profissionais na realização do 
acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, por violação de direitos, nos serviços do CREAS, em decorrência 
das situações complexas com as quais se deparam e do impacto que este trabalho 
causa nos trabalhadores. Nessa direção, cabe à coordenação do CREAS assegurar 
momentos de integração em equipe, troca de experiências, reflexão e discussão 
de casos. Cabe ao órgão gestor, por sua vez, o planejamento e desenvolvimento 
de ações de capacitação continuada e educação permanente, incluindo até 
mesmo momentos com assessoria de profissional externo, além de medidas 
preventivas voltadas à saúde e segurança dos trabalhadores dos CREAS.

15. Qual deve ser o perfil do Coordenador do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)?

Perfil
• Escolaridade de nível superior de acordo com a NOB/RH/2006 e com a 
Resolução do CNAS nº 17/2011; 
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• Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes;
• Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, 
direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos 
(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.);
•  Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas 
públicas e órgãos de defesa de direitos, do território;
• Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de 
conflitos, organização de informações, planejamento, monitoramento e 
acompanhamento de serviços.

16. Quais são suas principais atribuições do 
Coordenador do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS)?

• Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e 
seu (s) serviço (s), quando for o caso;
• Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os 
recursos humanos da Unidade;
• Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação 
dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das 
articulações necessárias;
• Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de 
vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social;
• Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas 
ao CREAS no seu território de abrangência;
• Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e 
serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, 
na sua área de abrangência
•  Coordenar o processo de articulação cotidiana comas demais políticas 
públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão 
gestor de Assistência Social, sempre que necessário;
• Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem 
desenvolvidos na Unidade;
• Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas 
teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho;
• Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS;
• Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de 

articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, 
encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS;
• Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades 
de participação dos profissionais e dos usuários;
• Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo 
o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações 
desenvolvidas;
• Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o 
envio regular de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, 
encaminhando-os ao órgão gestor; - Contribuir para a avaliação, por parte do 
órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS;
• Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor 
de Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando 
solicitado;
• Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou 
capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 
• Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento.

17. Qual deve ser o perfil do técnico de nível superior do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)?

Perfil
• Escolaridade mínima de nível superior, com formação em Serviço Social, 
Psicologia, Direito;
• Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, 
direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos 
(crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.);
• Conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos 
de defesa de direitos;
•  Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico 
necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento 
individual, familiar e em grupo);
• Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe 
interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos;
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• Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das famílias/
indivíduos.

18. Quais são as principais atribuições do técnico de nível 
superior dos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS)?

Principais Atribuições:
• Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta 
de informações e orientações;
• Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de 
acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades 
e particularidades de cada um;
• Realização de acompanhamento especializado, por meio de 
atendimentos familiar, individuais e em grupo;
• Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, 
quando necessário;
• Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de 
direito;
• Trabalho em equipe interdisciplinar;
• Orientação jurídico-social (advogado);
• Alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas;
• Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho;
• Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades 
correlatas;
• Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos 
e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
• Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 
procedimentos.

19. Qual deve ser o perfil do orientador social do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)?

Perfil
• Escolaridade mínima de nível médio completo;
• Conhecimento básico sobre a legislação referente à política de Assistência 
Social, de direitos socioassistenciais e direitos de segmentos específicos;
• Conhecimento da realidade social do território e da rede de articulação 
do CREAS;
• Habilidade para se comunicar com as famílias e os indivíduos;
• Conhecimento e experiência no trabalho social com famílias e indivíduos 
em situação de risco.

20. Quais são as principais atribuições do orientador 
social do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS)?

Principais Atribuições
• Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS;
• Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território;
• Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;
• Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS.

21.  Qual deve ser o perfil do auxiliar administrativo 
do CREAS?

Perfil
• Escolaridade mínima de nível médio completo;
• Conhecimento sobre rotinas administrativas;
• Domínio de informática e internet;
• Desejável conhecimento sobre gestão documental.
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22. Quais são as principais atribuições do auxiliar 
administrativo do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS)?

Principais Atribuições
• Apoio aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas 
da Unidade;
• Recepção inicial e fornecimento de informações aos usuários;
• Agendamentos, contatos telefônicos;
•  Rotinas administrativas da unidade, relacionadas a seu funcionamento 
e relação com o órgão gestor e com a rede;
• Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;
•  Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS.

23. Quais legislações e planos nacionais o profissional 
que atua no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) deve conhecer?

• Constituição da República Federativa do Brasil;
•  Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993);
•  Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004);
•  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – 
NOB/SUAS (2005);
•  Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006);
• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
e suas alterações: Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008);
•  Política Nacional do Idoso (Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994);
•  Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência (1999);
•  Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil 
(2000);
•  Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003);
•  Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Trabalhador Adolescente (2004); 
•  Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

– CIF. Organização Mundial de Saúde (2004); 
•  Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006); 
•  Lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 2006); 
•  Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006);
•  Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher (2007);
•  Legislações referentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC): 
Decreto Nº 6.214, de 26 de setembro de 2007;
•  Decreto Nº 6.564, de 12 de setembro de 2008 e Portaria MDS Nº 44, de 
25 de fevereiro de 2009;
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2008);
• Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. (2009);
•  SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (2009);
•  Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de 
renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (2009);
• Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS Nº 
109, de 11 de novembro de 2009;
• Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) (2009);
• Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
(2009);
•  Estatuto de Promoção da Igualdade Racial (2010);
•  Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Decreto nº 
7.179, de 20 de maio de 2010;
•  Legislações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais e o Programa 
Bolsa Família;
•  Instrução Operacional SENARC/SNAS Nº 07, de 22 de novembro de 2010. 
Orientações aos municípios e ao DF para a inclusão de pessoas em situação 
de rua no Cadastro Único para Programas Sociais;
•  Cadernos de orientação técnicas sobre o PETI – Gestão e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (2010);
•  “Lei do SUAS”. Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a LOAS e 
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
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24. Qual deve ser a carga horária do profissional do 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS)?

 Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 2009 e de 
acordo com o “Caderno Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social”, publicado em 2011, o CREAS deve funcionar para 
atendimento ao público, no mínimo cinco dias por semana, por oito horas 
diárias, totalizando quarenta horas semanais, assegurada a presença de equipe 
profissional de nível superior, além dos demais profissionais necessários ao bom 
funcionamento dos serviços.
 É importante destacar que no CREAS poderá ter profissionais com jornadas 
de trabalho inferiores a quarenta horas semanais, inclusive em razão de legislação 
ou regime de trabalho específico. Nesses casos, faz-se necessário que o órgão 
gestor disponha de planejamento que assegure, nas quarenta horas semanais de 
funcionamento mínimo da Unidade, a presença de profissionais de nível superior, 
além dos demais profissionais necessários para não comprometer a qualidade do 
atendimento.

25. Onde encontrar os cadernos e cartilhas do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)?

 Os cadernos e as cartilhas produzidas pelo Departamento de Proteção Social 
Especial já estão disponíveis no Portal do MDS para consulta:

• Cadernos: www.mds.gov.br/gestaodainformacao/biblioteca/
secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos
• Cartilhas: www.mds.gov.br/gestaodainformacao/biblioteca/
secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cartilhas

26. Como ter acesso à Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais? 

 A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais poderá ser acessada 

através do seguinte caminho no Portal do MDS no seguinte caminho: www.mds.
gov.br - Assistência Social (canto superior esquerdo) => Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais (canto inferior direito).

27. O que são benefícios assistenciais?

 Os Benefícios Assistenciais integram a política de Assistência Social e se 
configuram como direito do cidadão e dever do Estado. São prestados de forma 
articulada às seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social, por meio 
da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos serviços socioassistenciais e de 
outras políticas setoriais, ampliando a proteção Social e promovendo a superação 
das situações de vulnerabilidade e risco Social.
 Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas 
a públicos específicos: o Benefício Institucional de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais.

28. O que é o Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC)?

 O BPC garante a transferência mensal de um salário mínimo vigente ao idoso, 
com idade igual ou superior a 65 anos, e à pessoa com deficiência, de qualquer 
idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de 
prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.
 O acesso aos Benefícios Assistenciais é um direito do cidadão. Devem ser 
concedidos primando-se pelo respeito à dignidade dos indivíduos que deles 
necessitem. Todo recurso financeiro do BPC provém do orçamento da Seguridade 
Social, sendo administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio 
do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. A prestação e o financiamento 
dos benefícios eventuais são de competência dos municípios e do Distrito Federal, 
com responsabilidade de cofinanciamento pelos Estados.
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29. O que são benefícios eventuais?

 Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter suplementar e 
provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
 Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 
07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela 
Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
 Os Benefícios Eventuais, no âmbito da Política de Assistência Social, 
configuram-se como direitos sociais instituídos legalmente. Visam o atendimento 
das necessidades humanas básicas e devem ser integrados aos demais serviços, 
programas, projetos e benefícios de Assistência Social no município, contribuindo, 
dessa forma, com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares.
 Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS pela Lei Nº 
12.435/2011, a concessão e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal e previstos nas respectivas leis 
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos estabelecidos pelos 
respectivos Conselhos de Assistência Social.

30. Como é a regulamentação dos Benefícios 
Eventuais?

 O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por meio da Resolução 
Nº 212, de 19 de outubro de 2006, e a União, por intermédio do Decreto Nº 
6.307, de 14 de dezembro de 2007, estabeleceram critérios orientadores para a 
regulamentação e provisão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política Pública 
de Assistência Social pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Para tanto, os Municípios devem estruturar um conjunto de ações, tais como:
(a) Regulamentar a prestação dos Benefícios Eventuais;
(b) Assegurar, em lei orçamentária, os recursos necessários à oferta destes 
benefícios;    
(c) Organizar o atendimento aos beneficiários.

 Os Estados também têm como responsabilidade na efetivação desse direito 
a destinação de recursos financeiros aos Municípios, a título de cofinanciamento 
do custeio dos Benefícios Eventuais (MDS, 2013).

31. Quais são as modalidades dos Benefícios 
Eventuais?

Na LOAS estão previstas quatro modalidades de Benefícios Eventuais: 
(a) Natalidade - para atender preferencialmente: 1. Necessidades do bebê 
que vai nascer; 2. Apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou 
morre logo após o nascimento; 3. Apoio à família no caso de morte da mãe.
(b) Funeral - para atender preferencialmente: 1. Despesas de funerária, 
velório e sepultamento; 2. Necessidades urgentes da família advindas da 
morte de um de seus provedores ou membros; 3. Ressarcimento, no caso da 
ausência do Benefício Eventual no momento necessário. 
(c) Vulnerabilidade Temporária - para o enfrentamento de situações 
de risco, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e 
podem decorrer em consequência de: falta de acesso a condições e meios 
para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, 
principalmente a de alimentação; falta de documentação; falta de domicílio; 
situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; perda 
circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares; da presença de 
violência física ou psicológica na família ou por situações de ameaça à vida; 
desastres e calamidade pública; outras situações sociais que comprometam 
a sobrevivência.
(d) Calamidade Pública - para o atendimento das vítimas de calamidade 
pública, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia 
delas. 

 É o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda 
de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, 
desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade 
afetada.

32. O acesso às necessidades básicas do cidadão são 
efetivamente direitos, na ótica da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS)? Quais são os mecanismos de 
exigibilidade dos direitos sociais?

 A LOAS significou a superação do dever moral de ajuda, passando-se a 
entender o acesso às necessidades humanas como dever legal de garantia de 
benefícios e serviços sociais, ou seja, como direito assegurado pelo Estado.

2. ASSISTÊNCIA SOCIAL: Perguntas e Respostas
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 Em sendo direito, há obrigatoriedade legal para sua implementação, amparo 
legal para reclamação por parte dos cidadãos usuários. 
 Como direito gratuito e não contributivo, o direito assistencial não se vincula 
a qualquer tipo de contribuição; as entidades que os viabilizam, mesmo sendo 
privadas, não podem auferir lucros.
 A LOAS definiu dois tipos de direitos: na forma de prestações monetárias 
continuadas e eventuais; e, na forma de serviços, programas e projetos, cuja 
natureza tende a ser mais coletiva, já que rompem com a perspectiva contratual 
imposta pela lógica da capacidade ou incapacidade para o trabalho.
 Na visão legal, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 75, estabelece que a 
todo direito cabe uma ação que o assegure. Nesse sentido, identificado o fato 
como ensejador do direito, enquadrado o fato nos requisitos legais estabelecidos 
para a conquista destes direitos, imperativo se torna o seu acesso pelo cidadão.
 Impedido o acesso ao direito, poderá o cidadão utilizar-se da Justiça para 
fazer valer o seu interesse. Assim, estão disponíveis a ele, a Ação Civil Pública e 
o Mandado de Segurança. Poderão ser acionados não só o Advogado particular, 
como também o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, entre 
outras instituições, dependendo da situação envolver direito individual ou 
coletivo.
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01. O que é uma Organização Não Governamental (ONG)?
02. O que é o Terceiro Setor?
03. Após o advento do Código Civil Brasileiro/2002, como as 
organizações da sociedade civil estão classificadas juridicamente?
04. O que é uma associação?
05. Como se deve proceder para criar uma associação?
06. O que é uma fundação?
07. Como se deve proceder para criar uma fundação?
08. Qual é a responsabilidade da associação perante os atos dos 
seus administradores?
09. Como se estabelecem as relações entre os associados de uma 
associação?
10. Que regras deverão ser disciplinadas no Estatuto Social da 
associação? 
11. Sendo uma associação, quais os caminhos a serem seguidos 
para receber isenções tributárias e tratamento diferenciado por 
parte do Estado?
12.  O que é uma associação filantrópica? 
13.  Qual é a diferença entre uma associação e uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)?
14. Como se deve proceder para obtenção do título de 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)?
15. O que é uma Organização Social (OS)?
16.   Como podem ser definidas a imunidade e a isenção tributárias 
nas entidades denominadas do Terceiro Setor?

3. AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGs) E O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:  
Perguntas e Respostas

12.  Maria Helena Diniz em sua obra Teoria Geral do Direito (2012) muito contribui para a conceituação das organizações da sociedade civil, 
sugerindo-se como leitura complementar.
13.  Cumpre esclarecer que não há unanimidade entre os Doutrinadores no que concerne ao conceito de Terceiro Setor e a sua abrangência, 
o que tem gerado muitos debates no mundo acadêmico, sem consenso sobre a matéria.

01. O que é uma Organização Não Governamental 
(ONG)?

 É a expressão genérica que identifica o campo político de organizações 
privadas que atuam no terceiro setor com a perspectiva comum de transformação 
Social . As ONGs não integram o Estado nem estão diretamente ligadas ao 
Governo e tão pouco tem a intenção de substituí-los. Não as encontramos no 
Código Civil ou em outra lei. A sigla ONG expressa, genericamente, o conjunto de 
organizações do terceiro setor, tais como, associações, cooperativas, fundações, 
institutos, etc.
 Há que se ressaltar que, ainda que as pessoas jurídicas atuantes neste 
setor sejam identificadas como ONG (organização não governamental), OSCIP 
(organização da sociedade civil de interesse público), OS (organização Social), 
Instituto, Instituição e outras denominações, estas entidades são juridicamente 
constituídas sob a forma de associação ou de fundação, na forma que prevê o 
Código Civil Brasileiro/2002.
 Entretanto, as designações OSCIP e OS são qualificações que as associações 
e fundações podem receber, desde que preenchidos os requisitos legais, assim 
como ocorre com as titulações de Utilidade Pública Municipal (UPM), Estadual 
(UPE) e Federal (UPF) e o Certificado de entidade beneficente de assistência Social 
(CEBAS).
 Para que as ONGs sejam reconhecidas é preciso que recebam declaração de 
sua utilidade pública, na esfera Federal, Estadual ou Municipal. Preenchidos os 
requisitos previstos nos artigos. 3º e 4º da Lei nº 9.790/99 dá-se o reconhecimento 
através de Portaria do respectivo Ministério a que se acham vinculadas.

02. O que é o Terceiro Setor?

 O Terceiro Setor é o universo Social formado por todas as associações e 
entidades que não correspondam nem aos organismos públicos nem aos 
organismos de mercado. É compreendido por ações realizadas tanto por pessoas 
físicas quanto por pessoas jurídicas de direito privado, sendo coadjuvante do 
Estado na consecução das atividades sociais. 
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14. Na concepção liberal, sociedade civil é considerada homogênea e portadora de interesses universais, implicando práticas sociais que 
visam superar os antagonismos de classes, estabelecendo-se negociações e parcerias entre Estado e sociedade para resolver problemas 
que se apresentam como universais, formando-se relações colaboracionistas baseadas em consensos interclasses (CORREIA, 2005). Nesta 
perspectiva, os conselhos e as conferências são espaços de pactuações em torno das dificuldades das gestões, e tendem a formar consensos 
em torno das propostas para um suposto “bem comum” da sociedade. Os conselheiros tendem a ser responsabilizados pela gestão da 
saúde, como, por exemplo, em inúmeros casos se veem pressionados a aprovar prestações de contas pouco transparentes, sob o argumento 
dos prejuízos ao município ou Estado com a não aprovação delas (BRAVO, 2006).
15. Enunciado 144 do CEJ (Centro de Estudos Judiciários): “A relação das pessoas jurídicas de Direito Privado, constante do art. 44, inciso I 
a V, do Código Civil não é exaustiva”

 Esta denominação tem origem na expressão inglesa Third Sector, utilizada 
para definir as diversas organizações que não possuem vínculos com o Primeiro 
Setor - representado por entes da Administração Pública e o Segundo Setor - 
representado pelas empresas com finalidade lucrativa.
 Ele se compõe de tecido Social dos cidadãos reunidos de modo organizado, 
desempenhando as mais diversas atividades, que vão desde associações 
comunitárias, ONGs (organizações não governamentais), associação de pais 
e professores, entidades assistencialistas, serviços sociais autônomos, OSCIPs 
(organizações da sociedade civil de interesse público), movimentos sociais, etc.
 Neste sentido, o Terceiro Setor objetiva colaborar com o Estado, naquilo em 
que este se mostra impossibilitado de fazer, e com a sociedade, naquilo em que ela 
se mostra incapaz de obter sem um esforço coletivo, de maneira que a sociedade, 
por seus cidadãos, assumam tarefas que, no Estado do Bem-Estar Social, estavam 
delegadas à Administração Pública. 

03. Após o advento do Código Civil Brasileiro/2002, como 
as organizações da sociedade civil estão classificadas 
juridicamente?

 Entende-se por Sociedade Civil  o universo das organizações e instituições 
cívicas e voluntárias, constituídas livremente por cidadãos, que formam a base de 
uma sociedade em funcionamento.
 Conforme se observa no art. 44 do Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002), 
existe cinco formatos de pessoas jurídicas privadas no Direito Brasileiro . São 
elas: as associações e fundações (formatos jurídicos das ONGs), organizações 
religiosas, partidos políticos e as sociedades. As sociedades, caracterizadas pelos 
fins econômicos e partilha dos lucros entre os sócios, podem assumir diversos 
formatos, como sociedades cooperativas, sociedades limitadas e sociedades 
anônimas.

04. O que é uma associação?

 Segundo o artigo 53 do Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002), as 
associações se constituem na união de pessoas que se organizam na forma de 
uma pessoa jurídica, devido à existência de objetivos comuns e com fins não 
econômicos ou lucrativos. São pessoas jurídicas de direito privado, cuja renda de 
suas atividades deve ser revertida para a destinação prevista nos seus estatutos 
sociais. 
 Cabe ressaltar que, entre os associados, não há direitos e obrigações 
recíprocos; somente entre os associados e a associação.
 Importante distinguir duas palavras que podem gerar confusão: finalidade 
com atividade. A finalidade diz respeito ao objeto da associação, que pode ser, 
por exemplo, amparo a menores carentes. Atividade está relacionada com as 
formas e os meios de atingir aquela finalidade.
 A associação congrega serviços, atividades e conhecimentos em prol de 
um mesmo objetivo, buscando a consecução de determinado fim, com ou sem 
capital e sem finalidade lucrativa.
 Neste sentido, recomenda-se que as Associações, nos seus Estatutos, façam 
referências à seguinte expressão: “é uma associação civil de direito privado sem 
fins lucrativos ou econômicos”.

05. Como se deve proceder para criar uma 
associação?

 O principal requisito para criar uma associação é encontrar pessoas com 
o mesmo objetivo. Depois, faz-se necessária a elaboração de um estatuto que 
irá regular a existência desta associação, e que deve ser redigido observando-
se a inclusão de alguns requisitos obrigatórios (previstos nos artigos 54 a 61 do 
Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002). 

O estatuto das associações deverá obrigatoriamente conter: 
(a) A denominação, os fins e a sede;
(b) Os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados;
(c) Direitos e deveres dos associados;
(d) Fontes de recursos para sua manutenção;
(e) O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos;
(f) As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 
dissolução da entidade;
(g) A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas;
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(h) Os critérios de eleição dos administradores;
(i) Modo de representação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;
(j) Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações 
sociais;
(k) Destino do patrimônio, em caso de dissolução;
(l) Forma e quórum para convocação da assembleia geral.

 Após o estatuto ser homologado por todos Após o estatuto ser homologado 
por todos os associados, mediante a realização de uma assembleia, com a 
elaboração de uma ata e com a assinatura dos participantes, este estatuto deve 
ser levado ao Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas e registrado. Após esta 
formalidade, a entidade passa a existir no mundo jurídico como pessoa jurídica. 
O próximo passo é solicitar à Receita Federal a inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ).     
 Existem algumas espécies de associações que, para seu funcionamento, 
precisam também de autorização ou aprovação do Poder Executivo Federal, 
como os Sindicatos, as Sociedades Cooperativas e outras, na forma que prevê o 
artigo 1123 do Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002).

06. O que é uma fundação?

 É uma pessoa jurídica que tem origem diferenciada das demais formas de 
organizações. Ao invés de surgir a partir de um grupo de pessoas que se dispõem 
a trabalhar em conjunto para atingir um fim comum, ela surge da vontade de 
uma só pessoa (física ou jurídica), que destina parte de seu patrimônio (dinheiro, 
bens móveis ou imóveis, investimentos) para realizar determinados objetivos e 
atividades com finalidade não econômica. Portanto, resulta da destinação, por 
alguém, de um patrimônio vinculado a um fim específico. 
 Quando as fundações são instituídas por indivíduos ou empresas privadas, 
passam a ter personalidade jurídica de direito privado, devendo obedecer 
integralmente às normas e regras do Código Civil Brasileiro . 
 Segundo o que determina o parágrafo único do artigo 62 do CCB/2002, a 
fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou 
de assistência.
 A pessoa que destina seu patrimônio é chamada legalmente de “instituidor”. 
Dessa forma, podemos dizer que uma fundação é um patrimônio que se 

16. Art. 62 e seguintes do Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002).
17. Ato entre vivos – realizado enquanto o instituidor está vivo.
  Ato após a morte – efetivado após o falecimento do instituidor.

transforma em pessoa jurídica através de doação feita por seu instituidor, que 
lhe destina um objetivo específico.
 As fundações podem também ser instituídas pelo Poder Público, sendo 
denominadas fundações de direito público. Nesse caso, o Estado destina 
patrimônio público para realizar atividades sociais como saúde, educação, cultura 
e outras, vinculada a um ente da Administração Indireta (autarquias, empresas 
públicas e sociedades de economia mista).

07. Como se deve proceder para criar uma fundação?

 O instituidor deve registrar em cartório um documento pelo qual ele declara 
doar um conjunto de bens, especificando o fim a que se destina e declarando, 
se quiser, a forma como esse patrimônio deve ser administrado. A partir deste 
momento, ele deixa de ser o proprietário desses bens, que passam a ser da 
fundação. Neste documento, também pode estar estabelecida a estrutura da 
fundação, ou seja, quais os seus órgãos de funcionamento. Nessa ocasião, o 
instituidor da fundação deve nomear as pessoas responsáveis pela administração 
do patrimônio doado. Tanto o documento de doação como o Estatuto, que deve 
ser elaborado, necessitam ser previamente aprovados pelo Ministério Público 
para que a fundação venha a ser formalmente criada. 

Há duas hipóteses para se constituir uma fundação:
(a) por ato inter vivos  – através de escritura pública, com interveniência do 
Ministério Público;
(b) por ato causa mortis  – por testamento, sendo imprescindível a presença 
do Ministério Público nos autos do inventário.

 O Código de Processo Civil Brasileiro, nos artigos 1.199 a 1.204, estabelece os 
requisitos para a organização das fundações.

08. Qual é a responsabilidade da associação perante 
os atos dos seus administradores?

 A associação somente responde pelos atos dos seus administradores até os 
limites previamente estabelecidos pelo estatuto .  Caso se verifique ações dos 
administradores que excedam os limites dispostos no estatuto, estes responderão 
diretamente pelos excessos cometidos, atos fraudulentos e abusos de direito, 
devendo a associação ficar isenta de quaisquer responsabilidades e/ou ônus.
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09. Como se estabelecem as relações entre os 
associados de uma associação?
 O Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002) é bastante flexível neste aspecto, 
deixando a cargo do estatuto estabelecer os tipos de associados, seus direitos e 
deveres, possibilitando a diferenciação entre associados com direitos e deveres 
distintos (com vantagens especiais). Porém, devem constar obrigatoriamente 
os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados, bem como 
seus direitos e deveres e demais requisitos contidos no artigo 54 do Código Civil 
Brasileiro/2002 (CCB/2002).

10. Que regras deverão ser disciplinadas no Estatuto Social 
da associação?

 O Estatuto Social de uma associação deve conter: os poderes da entidade 
(geralmente expressos pela Assembleia Geral, Conselho de Administração 
e Conselho Fiscal), atribuições de cada poder, tempo de mandato dos 
administradores, processo eletivo para renovação dos poderes, fontes de 
recursos para a sua manutenção, modo de constituição, funcionamento e gestão 
administrativa, forma de alteração do estatuto e forma de extinção da associação, 
além de outras disposições que se entender necessárias.

11. Sendo uma associação, qual o caminho a 
ser seguido para receber isenções tributárias e 
tratamento   diferenciado por parte do Estado?

 Ser uma associação filantrópica ou declarada como organização da sociedade 
civil de interesse público (OSCIP).

12. O que é uma associação filantrópica?

 O conceito de entidade filantrópica é relativamente antigo e foi consolidado 
na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Resumidamente, uma entidade é 
considerada filantrópica quando não tem finalidade econômica, presta serviços à 
sociedade e não cobra os serviços prestados a beneficiários carentes.

19. Art. 47 do Código Civil Brasileiro/2002 (CCB/2002).

 Para ser reconhecida como filantrópica pelos órgãos públicos, a entidade 
precisa comprovar ter desenvolvido, no mínimo pelo período de três anos, 
atividades em prol dos mais desprovidos, sem distribuir lucros e sem remunerar 
seus dirigentes. Os títulos que terá de conquistar para ser reconhecida como 
filantrópica pelo Estado são: Declaração de Utilidade Pública (federal, estadual 
ou municipal) e o de Entidade Beneficente de Assistência Social, adquirido no 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
 A certificação de entidades beneficentes de assistência Social está prevista 
na Lei nº 12.101, de 30 de novembro de 2009, e no Decreto nº 7.237, 20 de julho 
de 2010. A validade da certificação é de três anos e, após a primeira concessão, 
a entidade deve solicitar a renovação seis meses antes do vencimento da 
certificação anterior. Ao protocolar o pedido de renovação dentro do prazo, a 
entidade assegura a continuidade dos efeitos da certificação até a publicação da 
nova decisão.
 Considera-se entidade beneficente de assistência Social a pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins econômicos e que atue no sentido de:

(a) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
(b) Amparar crianças e adolescentes carentes; 
(c) Promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 
portadoras de deficiências; 
(d) Promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde; 
(e) Promover a integração ao mercado de trabalho; 
(f) Promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiários da Lei 
Orgânica da Assistência Social e a defesa e garantia dos seus direitos.

13. Qual é a diferença entre uma associação e uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP)?

 As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) serão 
necessariamente sempre uma associação, mas nem toda associação pode ser 
uma OSCIP. O título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público surgiu 
com a promulgação da Lei nº 9790/99. Corresponde a uma qualificação outorgada 
pelo Ministério da Justiça, conferida àquelas associações que preencherem alguns 
requisitos exigidos na lei supramencionada. 
 Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) a pessoa jurídica de direito privado, constituída sem fins lucrativos 
(associações e fundações), desde que seus objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos enumerados na Lei 9.790/99.
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 A obtenção do título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) tem como vantagens a de permitir a dedutibilidade do Imposto de Renda 
das pessoas jurídicas doadoras e a remuneração de dirigentes, sem a perda de 
benefício fiscal, além de possibilitar a celebração de Termos de Parceria com a 
Administração Pública.

14. Como se deve proceder para obtenção do título de 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP)?

 Para requerer a qualificação como de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), a entidade interessada deverá atender aos requisitos 
da Lei nº 9.790/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99. 
 O Ministério da Justiça, que é o órgão competente para declaração do título de 
OSCIP, exige uma série de requisitos. Estes requisitos são de dois tipos: requisitos 
estatutários, ou seja, condições especiais que devem estar expressamente 
instituídas no estatuto, conforme disposto na Lei nº 9790/99 (art. 4º.); e, requisitos 
documentais (art. 5º.), que são: requerimento de qualificação como OSCIP 
endereçado ao Ministério da Justiça, estatuto registrado, ata de eleição da atual 
diretoria, inscrição no CNPJ, balanço patrimonial e demonstração de resultado do 
exercício, declaração de isenção de imposto de renda e declaração da entidade 
atestando que os membros da diretoria não exercem ou ocupam cargo ou função 
pública. Todos esses documentos devem ser enviados ao Ministério da Justiça, 
por intermédio do correio, o qual, atendidas as exigências, outorgará o título.

15. O que é uma Organização Social (OS)?

 Trata-se de uma qualificação que a administração pública outorga a pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas 
ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 
e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, atendidos os requisitos 
previstos na Lei nº 9637/98. A obtenção desta qualificação torna possível às 
entidades celebrarem contratos de gestão com a Administração Pública e permite 
a administração de recursos materiais, financeiros e humanos oriundos do Poder 
Público, de forma mais simplificada, ou seja, com menos formalidades.

16. Como podem ser definidas a imunidade e a 
isenção tributárias nas entidades denominadas do 
Terceiro Setor?

 No campo tributário, as entidades do terceiro setor podem usufruir de 
imunidade ou de isenções, que são benefícios fiscais decorrentes do exercício 
das funções tidas como públicas e complementares às do Poder Público. 
 A imunidade é assegurada pela Constituição Federal a determinadas 
entidades, na forma do artigo 150, inciso VI, alínea “b” e “c”, parágrafos 2º.,3º e 4º. 
 Com o advento da Lei 9.532/1997 foi condicionado o gozo da imunidade 
fiscal às entidades sociais e educativas, atendidos os requisitos do artigo 12 da 
referida Norma Legal.
 Estabelece, ainda, a Constituição Federal, no § 7º do artigo 195, que são 
isentas de contribuição para a seguridade Social as entidades beneficentes de 
assistência Social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
 Ainda que a Constituição Federal denomine como isenção este benefício, ele 
tem caráter de imunidade, por se tratar de não incidência de tributo. 
 Importante destacar que a mencionada imunidade se dá apenas a entidades 
que possuam o título de Utilidade Pública Federal (Decreto nº 3.415/00) ou o 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, emitido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) -Decreto nº 3.504/00.
 No que tange à isenção, esta pode ser conceituada como a renúncia ao 
recebimento de um determinado tributo, observados os requisitos legais, 
enquanto que a imunidade é um ato constitucional, somente sendo instituída 
ou modificada mediante alteração na Constituição Federal. 
 Já a isenção depende de lei declarando a associação como entidade de 
caráter filantrópico ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Para gozar de isenção do imposto de renda, a associação deve obedecer 
aos requisitos previstos na legislação, conforme art. 14 do Código Tributário 
Nacional (CTN), sem praticar atos de natureza econômico-financeira. 
       Mostra-se pertinente, definir as principais diferenças entre imunidade e 
isenção:

I – Imunidade:
(a) Regida pela Constituição Federal;
(b) Não pode ser revogada, nem mesmo por Emenda Constitucional;
(c) Não há o nascimento da obrigação tributária, pois decorre da proibição 
do poder público de instituir o tributo;
(d) Não há o direito de cobrar o tributo.
II – Isenção:
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(a) Regida por legislação infraconstitucional;
(b) Pode ser revogada a qualquer tempo;
(c) A obrigação tributária nasce, mas a entidade é dispensada de pagar o 
tributo;
(d) Existe o direito de cobrar, mas não há o seu exercício;

 As entidades do Terceiro Setor que não estão enquadradas na imunidade 
constitucional devem recorrer às isenções, reguladas por lei ordinária e que 
variam de acordo com a natureza da atividade e do local onde a entidade está 
sediada. 
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www.mds.gov.br – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

www.mds.gov.br/assistenciaSocial/redesuas - Rede Suas

www.mds.gov.br/cnas - Conselho Nacional de Assistência Social

www.sst.sc.gov.br – Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação

www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas - Secretaria de Assistência Social de 
Florianópolis

www.cultura.gov.br - Ministério da Cultura. 

http://www.mec.gov.br/ - Ministério da Educação. 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ - Ministério da Saúde. 

www.mj.gov.br - Ministério da Justiça (Utilidade Pública Federal e OSCIP) 

www.portaltransparencia.gov.br – Portal da Transparência do Governo Feder-
al

www.tcu.gov.br - Tribunal de Contas da União 

www.cgu.gov.br – Controladoria Geral da União

www.agu.gov.br – Advocacia Geral da União

www2.planalto.gov.br/presidencia/legislação – Portal do Planalto – Legis-
lação Federal 

www.receita.fazenda.gov.br – Receita Federal

www.tce.sc.gov.br – Tribunal de Contas de Santa Catarina

www.mpsc.mp.br – Ministério Público do Estado de Santa Catarina

www.alesc.sc.gov.br - Assembleia Pública do Estado de Santa Catarina

www.oab-sc.org.br - Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Santa Catarina 
(Comissão de Assistência Social) 

www.oabsp.org.br - Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo 
(Comissão de Direito do Terceiro Setor) 

www.eaesp.fgvsp.br - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (Centro de Estudos do Terceiro Setor - CETS) 

www.integracao.fgvsp.br – Integração – Revista Eletrônica do Terceiro Setor 
do Centro de Estudos do Terceiro Setor – CETS – da EAESP / FGV 
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6. ANEXO C - Deliberações na IX Conferência Nacional de Assistência Social21

21. A edição 5 de fevereiro, do Diário Oficial da União, traz publicada a Resolução nº 1/2014 do CNAS, com as deliberações que foram 
aprovadas na IX Conferência Nacional de Assistência Social, realizada nos dias 16 a 19 de dezembro de 2013, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília, com o tema. A publicação segue o mesmo roteiro utilizado em todo o processo da IX Conferência, com o 
tema “A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS” dividido em seis eixos temáticos, que são: O Cofinanciamento Obrigatório da 
Assistência Social (Eixo 1); Gestão do Suas: Vigilância Socioassistencial, Processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (Eixo 2);  
Gestão do Trabalho (Eixo 3);  Gestão dos Serviços, Programas e Projetos (Eixo 4);  Gestão dos Benefícios no Suas (Eixo 5) e Regionalização 
(Eixo 6). O CNAS irá, a partir de agora, comunicar o ente responsável pelo cumprimento de cada uma das deliberações e monitorar sua 
implementação.

EIXO 1: O COFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Que o governo federal, através de legislação própria, destine 10% do fundo 
social do pré-sal, para investimento na Política Pública de Assistência Social.
2.  Realizar estudo em âmbito nacional de responsabilidades dos entes para 
levantamento do custo dos serviços socioassistenciais da Proteção Social 
Básica e Especial, bem como da gestão da Política de Assistência Social, 
respeitando as especificidades e particularidades por porte e diferenças 
regionais.
3. Que as despesas da Assistência Social (Lei 8742/93) não sejam objeto 
de limitação de empenho nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), por constituírem 
obrigações constitucionais ou legais da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, o que lhes confere natureza de despesa obrigatória.
4. Ampliação do cofinanciamento para os serviços de alta complexidade 
assegurando critérios de partilha que contemplem o repasse efetivo para 
toda a rede socioassistencial governamental e não governamental.
5.Garantir o recurso para implementação efetiva do sistema de vigilância 
socioassistencial em todo território nacional, bem como, equipe 
multidisciplinar para avaliação e interpretação dos dados.
6. Garantir que nos repasses dos recursos de cofinanciamento sejam 
considerados, não somente o porte, como também o diagnóstico 
socioassistencial do município.

EIXO 2: GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS DE 
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Regulamentar e implantar as equipes de referência da vigilância 
socioassistencial dos Estados e Municípios considerando seus portes.

2. Construir indicadores de qualidade da oferta de serviços que expressem a 
participação e organização dos usuários como um dos resultados do trabalho.
3.  Criar sistema de acompanhamento das metas pactuadas para o 
aprimoramento da gestão do SUAS.
4.  Garantia de apoio técnico e recurso financeiro específico e permanente do 
governo federal para a implementação dos núcleos municipais de Vigilância 
Socioassitencial.

EIXO 3: GESTÃO DO TRABALHO

1. Instituir em Decreto o Programa Nacional de Capacitação do SUAS – 
CapacitaSUAS, em consonância aos princípios e diretrizes da Política Nacional 
de Educação Permanente – PNEP/SUAS, atendendo inclusive ações de 
capacitação para todos os trabalhadores do SUAS para o atendimento às 
pessoas com deficiência.
2. Propor alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar que 
as ações de natureza continuada da Política de Assistência Social, definidas 
em legislação orçamentária ou normas específicas da área, possam admitir 
recursos humanos concursados fora dos limites percentuais com gasto de 
pessoal, estabelecidos por lei para os respectivos entes.
3. Implantar e implementar a Escola Nacional de Educação Permanente do 
SUAS vinculada ao MDS.
4. Estabelecer fluxos e parcerias entre a gestão do trabalho do SUAS, nos três 
entes federados, organizações de classe e os conselhos de classe das categorias 
profissionais de nível superior, reconhecidas pela resolução 17/2011 do CNAS, 
visando esclarecer as áreas e contribuições de cada categoria profissional 
para qualificação dos serviços socioassistenciais.
5. Instituir no âmbito da gestão e financiamento da PNAS setor especifico 
para gestão do Trabalho do SUAS.
6.  Estabelecer fluxos operacionais da relação do SUAS com o Sistema de 
Garantia de Direitos - SGD, garantindo as atribuições e competências dos 
trabalhadores do SUAS na proteção socioassistencial nas situações de 
ameaças ou violação de direito.

EIXO 4: GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS



88 89

1. Garantir que a União, os Estados e Municípios participem efetivamente 
da agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil 
para ampliar, fortalecer e regionalizar essa agenda. Considerando sua 
importância para o financiamento de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais.
2. Ampliar o cofinanciamento e instalar Centros Dia na rede pública 
municipal, para acolhimento de pessoas idosas, de forma a dar suporte às 
famílias que não tem possibilidades de cuidar de seus idosos durante o dia 
e nem condições de contratar cuidadores.3. Criar e fortalecer com estrutura, 
equipamentos multidisciplinar, núcleos de atendimentos aos agressores que 
cometem violência contra a mulher, construindo metodologias preventivas, 
promovendo ações socioassistenciais em todos os municípios brasileiros 
com garantia de cofinanciamento nas três esferas de governos, para inclusão 
do agressor no atendimento para o fortalecimento de vínculos.
3.  Ampliar os recursos e a oferta dos cursos do Pronatec e o Programa Acessuas 
Trabalho garantindo   a prioridade do acesso para beneficiários do Programa 
Bolsa Família e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
4. Extensão para os municípios de pequeno porte, com alto índice de pessoas 
com deficiências e que não atinjam a meta populacional para aderir ao 
programa “residência inclusiva” do MDS.
5. Estabelecer protocolo em nível nacional para o atendimento de famílias 
e indivíduos nos serviços de proteção social especial de média e alta 
complexidade para promover o aprimoramento do fluxo de integração com 
as diversas políticas públicas.

EIXO 5: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS

1.  Garantir maior transparência e clareza no processo de seleção das famílias 
para o Programa Bolsa Família e aumentar a renda per capita limite para a 
concessão de benefícios do Programa Bolsa Família para meio salário mínimo.
2.  Que sejam feitos urgentes, amplos e efetivos esforços por parte do MDS 
para que a Caixa Econômica Federal corrija com estabelecimento de tempo 
previamente determinado, as diversas inconsistências, indisponibilidades 
e erros dos seus sistemas informatizados, com prioridade para os erros e 
inconsistências que provocam os frequentes cancelamentos, bloqueios e 
concessões indevidas de benefícios do PBF que se avolumam mensalmente 
aos milhares em todo território nacional.
3. Garantir aos beneficiários do BPC pessoa com deficiência, que comprovem a 
necessidade de acompanhante, um acréscimo de 25% ao benefício recebido.
4. Revisão do BPC Trabalho, no sentido de promover a sua redução gradativa 

após o ingresso no mercado de trabalho formal do beneficiário que receba 
entre 1 e 3 salários mínimos.
5.  Melhorar e tornar mais efetivos os canais de atendimento (via telefone, 
e-mails, ofícios) aos gestores e usuários, tanto por parte do MDS quanto por 
parte da Caixa Econômica Federal, e não mais por empresas terceirizadas, 
e que terá prazo mínimo para a apresentação de soluções e correções de 
erros e inconsistências de todos os sistemas relacionados ao Cadastro Único 
e ao Bolsa Família (por exemplo, bloqueios e cancelamentos indevidos de 
benefícios).

EIXO 6: REGIONALIZAÇÃO

1. Implantar CRAS e CREAS indígena, respeitando suas especificidades, a 
diversidade cultural, étnica, social e geográfica.
2.  Garantir que os serviços regionalizados sejam implantados, coordenados 
e executados diretamente pelos governos estaduais, com equipes técnicas 
concursadas e com cofinanciamento da União.
3.  Estabelecer sanções relacionadas à impossibilidade do Estado receber 
qualquer recurso federal da Assistência Social quando do descumprimento 
de suas responsabilidades na regionalização conforme o art. 15 inciso IV da 
NOB-SUAS/2012, que trata das responsabilidades dos Estados.
4. Garantir que os estados criem e implementem estruturas administrativas 
regionais e as dotem de equipe técnicas especializadas volantes de forma a 
assessorar, monitorar e avaliar os serviços regionais e municipais.
5. Com base na vigilância socioassistencial realizar diagnóstico das 
comunidades ribeirinhas, indígenas e tradicionais de cada município, assim 
como da população em vulnerabilidade social, separando-os por zonas, 
identificando, capacitando e contratando moradores dessa zona para apoiar 
equipe técnica do SUAS na interlocução com a comunidade local.

Conselho Nacional de Assistência Social
Blog: http://www.blogcnas.org/
Facebook: http://www.facebook.com/conselhocnas
Twitter: http://www.twitter.com/conselhocnas
You Tube: http://www.youtube.com/user/canalcnas




