
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Relatório de Gestão 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 2020  

  



 

  
Mecanismos de participação e controle social 

  
Para cumprir sua função institucional de controle social, prevista na Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS, ao longo do exercício, o CNAS realizou um conjunto de 
atividades, sendo as principais elencadas a seguir.  
  

Reuniões do Colegiado 
  
A Plenária do CNAS apreciou, discutiu e deliberou assuntos de sua competência, conforme 
atribuições previstas no art. 18 da Lei Nº 8.742/1993 (LOAS) em reuniões ordinárias, 
descentralizadas e ampliadas, regionais e trimestrais. Além disso, os conselheiros 
participaram de diversos eventos durante o ano, representando o Conselho e discutindo 
assuntos relativos à Política Nacional de Assistência Social, o controle social e outras 
questões correlatas. A tabela seguinte informa as reuniões ocorridas durante o ano.  
  
Tabela 01 - Reuniões do CNAS e Encontros com CEAS e CAS/DF (2020)  

Sessão  Período  
Comissão Eleitoral da Sociedade Civil - Subcomissão de 
Habilitação  

04.03.2020 

284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS - 1ª Virtual  29 e 30.2020 
Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social 
- virtual  

28.04.2020 

Comissão de Normas da Assistência Social - Virtual   28.04.2020 
Conjunta da CP CBTR e CAC   28.04.2020 

285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS - 2ª Virtual  28 e 29.05.2020 
Reunião Virtual Conjunta da Comissão de Normas e 
Acompanhamentos aos Conselhos  

26.05.2020 

Reunião Virtual da Comissão de Acompanhamento aos 
Conselhos de Assistência Social  

26.05.2020 

Reunião Virtual da Comissão de Financiamento e Orçamento da 
Assistência Social   

26.05.2020 

Reunião Virtual da Comissão de Normas da Assistência Social  26.05.2020 

Reunião Virtual da Comissão de Política da Assistência Social  26.05.2020 

Reunião Virtual da Comissão Eleitoral da Sociedade Civil  25.05.2020 

Reunião Virtual da Mesa Diretora Ampliada com os CEAS e 
CAS-DF - COVID 19  

19.05.2020 

Reunião Virtual da Mesa Diretora do CNAS  26.05.2020 
1ª Reunião Extraordinária do CNAS  04.06.2020 

286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS  23 e 24.06.2020 

Assembleia de Eleição da Sociedade Civil do CNAS  02.06.2020 



Cerimônia de Posse dos Conselheiros da Gestão 2020-2022 do 
CNAS  

19.06.2020 

Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11ª 
Conferência Nacional de Assistência Social  

03.06.2020 

Comissão de Normas e Acompanhamentos aos Conselhos  03.06.2020 

Reunião Mesa Diretora - Comitê COVID-19  03.06.2020 
Reunião Virtual com a Sociedade Civil do CNAS  30.06.2020 
Reunião Virtual da Mesa Diretora do CNAS  30.06.2020 

287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS  15 e 
16.07.2020 

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos  14.07.2020 

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência 
Social  

13.07.2020 

Comissão de Financiamento  14.07.2020 
Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11 Conferência 
Nacional  

13.07.2020 

Comissão de Normas da Assistência Social  14.07.2020 

2º Reunião Extraordinária do CNAS 14/08/2020 
Oficina Virtual – Experiências de Interfaces entre o Programa 
Criança Feliz e o SUAS 

23/11/2020 

Reunião Trimestral do CNAS com CAS/DF e CEAS 29/05/2020 
288ª Reunião Ordinária do CNAS 19 e 

20/08/2020 
289ª Reunião Ordinária do CNAS 10 e 11/09/2020 
290ª Reunião Ordinária do CNAS 21 e 

22/10/2020 
Reunião do GT para Consolidação de Proposta de 
Aprimoramento do Programa Primeira Infância do SUAS.  
 

16/10/2020 

Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS e CAS/DF: Agenda 
de debates e ações em conjunto 

15/10/2020 

291ª Reunião Ordinária do CNAS 11 e 12/11/2020 
292ª Reunião Ordinária do CNAS 09 e 10/12/2020 
Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS 7 e 8/12/2020 
Painel: Análise da Política de Assistência Social sob a 
perspectiva do Controle Social no contexto da Pandemia. 
 

7/12/2020 

Fonte: CNAS  
  
As Reuniões Descentralizadas e Ampliadas (RDA) têm como objetivos tornar públicas e 
transparentes as ações do Conselho e ampliar a participação social e democrática de outros 
atores envolvidos com a política. São realizadas de forma rotativa, por região geográfica, 
oportunizando a participação de um maior número de municípios. Em 2020 foi realizada 1 
(uma) Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS com a participação dos Conselhos 
Estaduais de Assistência Social - CEAS, Conselhos Municipais de Assistência Social - 



CMAS e Gestores da Assistência Social. Em decorrência da Pandemia a reunião foi realizada 
virtualmente, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2020, que contou com mais de 250 participantes. 
Teve como tema “Análise da Política de Assistência Social sob a perspectiva do Controle 
Social no contexto da Pandemia”.  
  
As reuniões trimestrais têm por finalidade a definição de uma agenda positiva e coletiva da 
atuação dos Conselhos, considerando a importância de construir uma agenda de debates e 
ações em conjunto. As reuniões trimestrais ocorrem geralmente em Brasília-DF, no mesmo 
período da reunião ordinária do CNAS, que se responsabiliza pelo custeio dos representantes 
dos CEAS. As reuniões têm como público alvo o presidente e/ou o vice-presidente e as 
secretarias executivas dos CEAS e CAS/DF, na medida do possível, com representação 
paritária. Em 2020 ocorreram 3 reuniões trimestrais (marços, junho e setembro), em 
Brasília/DF.  
  
As reuniões regionais são uma iniciativa do CNAS, com os CEAS e CAS/DF, com o objetivo 
de discutir questões do controle social do SUAS, buscando atender às especificidades 
regionais do País. Neste ano, foram realizadas sete reuniões regionais, que trataram de temas 
relacionados Pactos de Aprimoramento no âmbito da Gestão e do Controle Social; e o Papel 
do Controle Social - Financiamento, Planos de Assistência Social e Funcionamento das 
Secretarias Executivas. A Reunião Regional Sul/Sudeste do segundo semestre não ocorreu 
pela dificuldade de agenda dos anfitriões.   
  
De acordo com o calendário: 
25 e 26/05/2020 
28 e 29/05/2020 
17 e 18/11/2020 
24 e 25/11/2020 
 
  
Orientações do CNAS aos Conselhos de Assistência Social - CAS  
  
Uma das atribuições do CNAS é zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social. Para tanto, o Conselho vem desenvolvendo orientações, 
organizadas pelas coordenações e comissões temáticas e aprovadas pela Plenária.  
  
A seguir são elencadas algumas dessas orientações, disponibilizadas no blog  do CNAS  
(www.blogcnas.com) e, considerando as mudanças de gestão, encaminhadas periodicamente 
aos demais Conselhos de Assistência Social, sendo ainda discutidas em reuniões regionais e 
trimestrais:  
  
� Relatórios CNAS sobre paridade nos CEAS e CMAS.  
  
  
Deliberações  
  
O conteúdo das 27 Resoluções aprovadas e publicadas em 2020, foram disponibilizados blog 
do CNAS, na pasta Legislação e Resoluções, e encontram-se relacionadas no Anexo 1.  



  
Transparência Ativa  
  
Em 2020 o CNAS manteve sua página atualizada até julho quando o site apresentou 
problemas na sua plataforma, para suprir essa necessidade foi criado um blog que foi 
alimentado com todas as deliberações, atas, legislação, notícias, orientações, agenda e pautas 
das reuniões. Com seguinte endereço: http://blogcnas.com  
  
Desde 2012, o CNAS tem utilizado de redes sociais e outros canais de comunicação eletrônica 
para disponibilizar informações:  
  
- Blog: www.blogcnas.com 
- Twitter:  @ConselhoCNAS  

- Facebook:  https://www.facebook.com/conselhocnas  

- Youtube:  https://www.youtube.com/user/CanalCNAS  

- Flickr:  https://www.flickr.com/photos/conselhocnas/  

- Instagram   @cnasoficial  
  
O blog é utilizado como suporte ao site do CNAS, tendo caráter menos formal e permitindo 
publicações de forma ágil, facilitando o acesso a textos, notícias, fotos, informações dos 
eventos, manifestações do CNAS, reuniões e seus parceiros. O blog funciona também como 
canal de comunicação direta com o cidadão e colaboradores da Assistência Social, permitindo 
comentários. Possui canal de contato (página específica com formulário).  
  
O boletim CNAS Informa tem sido importante ferramenta de envio de matérias diárias ou 
semanais, por e-mail, de informações relativas ao controle social e ao SUAS, para um público 
de aproximadamente 153.577 mil pessoas cadastradas. Em 2020 foram enviadas 30 edições 
do boletim.  

 
 
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NAS COMISSÕES TEMÁTICAS DO CNAS:  
  

Ø Comissão de Normas: 
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Em 2020 a Comissão de Normas se debruçou no alcance das metas previstas no Plano de 
Ação da Comissão de Normas, priorizando as ações de caráter permanente como por 
exemplo as apresentações do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – 
DRSP/MC dos Relatórios trimestrais e anual, sobre as informações sobre os processos 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, conforme disposto no art. 1º 
e art. 3º da          Resolução CNAS nº 18/2011. 
 
Entre as ações do Plano de Ação da Comissão de Normas cabe destacar: 
� A elaboração de minuta de Resolução a luz do processo de revisão da Resolução CNAS 
n° 237/2006, que dispõe sobre as diretrizes para a estruturação, reformulação e 
funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, iniciado em 2017 por meio de 
Reuniões Conjuntas entre a Comissão de Normas e a Comissão de Acompanhamento aos 
Conselhos; 
� O início do trabalho de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, 
conforme disposto pelo inciso III do Artigo 14 do Decreto Nº 10.139/2019. 
 
 
Por fim, a Comissão de Normas priorizou as ações de caráter permanente como por exemplo 
as apresentações do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – 
DRSP/MC dos Relatórios trimestrais e anual, sobre as informações sobre os processos 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, conforme disposto no art. 1º 
e art. 3º da  Resolução CNAS nº 18/2011. 

 
Entre as ações do Plano de Ação da Comissão de Normas cabe destacar: 
 
� A elaboração de minuta de Resolução a luz do processo de revisão da Resolução CNAS 
n° 237/2006, que dispõe sobre as diretrizes para a estruturação, reformulação e 
funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, iniciado em 2017 por meio de 
Reuniões Conjuntas entre a Comissão de Normas e a Comissão de Acompanhamento aos 
Conselhos; 

 
Entre os principais pontos discutidos pela Comissão de Normas, destacam-se: 
 
� Apresentação do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – 
DRSP/MC dos Relatórios Trimestrais/2019 e Relatório Anual/2019, com as informações 
sobre os processos Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, conforme 
disposto no art. 1º e art. 3º da Resolução CNAS nº 18/2011; 

 

Principais ações e temáticas debatidas pela Comissão: 

• Realização de debate sobre a realidade, dificuldades e obstáculos enfrentados pelas 
entidades de assessoramento e defesa e garantia de direitos no processo de inscrição junto 
aos Conselhos de Assistência Social. 

• Realização de Reunião Conjunta entre a Comissão de Normas e Comissão de 
Acompanhamento aos Conselhos (CN e CAC) para apresentação do II Relatório de 
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Monitoramento do Sistema de Registro de Informações das Organizações da Sociedade 
Civil no SUAS, conforme estabelece a Resolução CNAS n°26/2018, que trata dos 
parâmetros para a criação de sistema eletrônico nacional para o processo de inscrição das 
entidades e organizações de assistência social, bem como das ofertas dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social. 
Destaca-se que é um trabalho conjunto entre o CNAS e a SNAS. 

• Participação no Processo Eleitoral da Sociedade Civil no CNAS - Gestão 2020/2022. 

• Apreciação do Decreto n° 10.139/2019, que dispõe sobre a Revisão e Consolidação dos 
atos normativos inferiores a decreto, no âmbito do CNAS, com encaminhamento pela 
inclusão das etapas necessárias para a execução desta ação no Plano de Ação da Comissão 
de Normas. 

• Em maio, junho, outubro e novembro de 2020, foram realizadas reuniões conjuntas desta 
Comissão com a Comissão de Acompanhamento aos Conselhos. O tema foi a apreciação 
da minuta de revisão da Resolução CNAS nº 237/2006, tendo como principal 
encaminhamento: 

ü Recomendar à nova Gestão do Conselho Nacional de Assistência Social 
CNAS, a manutenção do compromisso com a finalização do processo de revisão da 
Resolução CNAS nº 237/2006 e que seja mantida como prioridade nos Planos de Ação da 
Comissão de Normas e da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência 
Social, considerando o acúmulo das discussões realizadas. E que ao final da sua revisão seja 
submetida à consulta pública para discussão dentro da Comissão de Normas e CAC. 

• Elaboração da primeira versão do Plano de Ação da Comissão, Gestão 2020/2022, a partir 
dos indicativos de prioridades proposto pela Gestão 2018/2020. 

• Análise dos aspectos normativos das Resoluções do CNAS n° 28/2019, 32/2019 e 
33/2019, que tratam de subcolegiados deste CNAS. 

• Finalização do Plano de Ação. 

• Apreciação do Relatório Final da Comissão de Normas. 

• Consolidação dos atos normativos do Decreto Nº 10.139/2019. 

• Apreciação do Ofício nº 223/2020-SEDES/GAB/CAS, que solicita reunião para tratar da 
aplicabilidade das normativas em vigor às entidades inscritas no Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal –CAS/DF. 

• E-mails dos CMAS, relativo à pauta de exigência de aceite pelos acolhimentos de 
atendimentos de usuários dependentes químicos internados em comunidade terapêutica 
com convênio junto a SENAPRED. 

 
Participação na elaboração dos seguintes documentos: 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 7, de 28 de maio de 2020- Altera a Resolução CNAS nº 38, de 
21 de novembro de 2019, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe sobre o 
processo eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS para compor a Gestão 2020-2022. 

• NOTA TÉCNICA 02/2020- Trata-se de pedido de orientação a Consultoria Jurídica do 
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Ministério da Cidadania – CONJUR/MC acerca da minuta de Resolução que altera o 
Calendário de Reuniões do CNAS para o exercício de 2020, aprovado pela Resolução nº 
39, de 15 de outubro de 2019, do CNAS, e dá outras providências. (Processo SEI: 
71000.026436/2020-29). 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 11, de 23 de julho de 2020- Prorroga por mais 60 (sessenta) dias 
o Grupo de Trabalho sobre os Povos Indígenas com o objetivo de contribuir no 
acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos, dos impactos sociais e do 
desempenho das ações da Rede Socioassistencial para os povos indígenas e propor 
parâmetros que favoreçam a equidade e diversidade nos atendimentos aos povos indígenas. 

• RESOLUÇÃO CNAS N°15, de 04 de setembro de 2020 - Dispõe sobre a instituição de 
Grupo de Trabalho para Consolidação de Proposta de Aprimoramento do Programa 
Primeira Infância no SUAS. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 14, de 04 de setembro de 2020 - Institui a Comissão de 
Consolidação e Avaliação Final das Ações de Implementação das Deliberações da 11ª 
Conferência Nacional de Assistência Social. 

• RESOLUÇÃO Nº 17, de 18 de setembro de 2020- Divulga a listagem completa das 
Resoluções vigentes do Conselho Nacional de Assistência Social em cumprimento ao art. 
12 do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

• RESOLUÇÃO Nº 18, de 3 de novembro de 2020- Altera o artigo 13 da Resolução CNAS 
nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das 
entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. 

• RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 23, de 16 dezembro DE 2020-Institui a Comissão de 
Normas da Assistência Social para subsidiar o Conselho Nacional de Assistência Social 
nas questões normativas afetas à Política de Assistência Social; 

• RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 24, de 16 dezembro DE 2020- Institui a Comissão de 
Política para subsidiar o Conselho Nacional de Assistência Social; 

• RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 22, de 17 dezembro DE 2020 -Institui a Comissão de 
Financiamento e Orçamento da Assistência Social, para tratar de assuntos relativos a essa 
temática, no âmbito da Política de Assistência Social; 

• RESOLUÇÃO Nº 21, de 16 de dezembro de 2020 Institui a Comissão de 
Acompanhamento aos Conselhos para subsidiar o Conselho Nacional de Assistência Social 
nas matérias relativas ao acompanhamento dos Conselhos de Assistência Social; 

• RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 27, de 31 de dezembro DE 2020- Institui a Comissão de 
Acompanhamento dos Benefícios da Política Nacional de Assistência Social e de 
Transferência de Renda; 

• RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 25, de 16 dezembro de 2020- Institui a Presidência 
Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social. 
 
  

Ø Comissão de Política da Assistência Social 
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 A Comissão de Política da Assistência Social – CPAS, instituída pela Resolução nº 29, de 
18 de setembro de 2019, realizou 11 (onze) reuniões em 2020, sendo que uma delas foi 
realizada conjuntamente com a Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 
Transferência de Renda e a Comissão de Acompanhamento aos Conselhos. 
 
 Em fevereiro, a SNAS/MC apresentou o Balanço da Situação da Rede 
Socioassistencial – Censo SUAS/2018: CRAS/Centros de Convivência/CREAS/Centro 
POP/Centro Dia e similares/Acolhimento/Família Acolhedora. Após o debate o CNAS 
recomendou à SNAS-MC a inclusão de uma oficina durante o Seminário Nacional da 
Vigilância Socioassistencial. 
 
 No período de fevereiro a dezembro, a Comissão se dedicou ao debate sobre o 
monitoramento do II Plano Decenal da Assistência Social, conforme prevê a Resolução 
CNAS nº 7/2016, que aprovou o II Plano Decenal da Assistência Social.  
Foram realizadas as seguintes ações: discussão da Comissão, juntamente com 
representantes da SNAS sobre a necessidade de definição de metodologia do 
monitoramento e controle social do II Plano Decenal; apresentação pela SNAS/MC de 
propostas de indicadores para viabilizar a mensuração do cumprimento das metas do II 
Plano Decenal, com a ressalva da dificuldade de mensuração de algumas metas; 
discussão dos indicadores apresentados pela SNAS e de indicadores propostos por 
integrantes da Comissão; realização de oficina sobre o monitoramento do referido plano 
na Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS em novembro de 2020. 
 
 Em março a SNAS/MC fez o informe sobre as ações do Governo Federal referentes 
ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como o informe sobre a 
construção dos acordos de Cooperação Técnica e Planos de Trabalho com o 
Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos. 
 
 Em abril de 2020 foi realizada uma reunião conjunta desta Comissão com a Comissão 
de Acompanhamento aos Conselhos e a Comissão de Acompanhamento de Benefícios 
e Transferência de Renda, cujo tema foi Posição do CNAS na Pandemia de COVID-
19, tendo como principais encaminhamentos realizados:  
 
• Instituição do Comitê COVID-19 para realizar, em caráter excepcional, no âmbito da Mesa 
Diretora, o acompanhamento das ações de enfrentamento da pandemia do COVID-19 em 
relação ao SUAS, em articulação com os conselhos de assistência social, representantes de 
todos os segmentos do CNAS e o FONSEAS, com a possibilidade de se convidar 
instituições de acordo com a necessidade. 
• Solicitar à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania um balanço detalhado do 
Auxilio Emergencial, incluindo a apresentação das dificuldades no processo de acesso à 
inscrição e concessão do benefício, as soluções para o público da assistência social. 
• Solicitar à SENARC/MC um balanço do Auxilio Emergencial em relação ao Bolsa Família, 
com o detalhamento da cobertura por Estado, DF, municípios e região. 
•  Realizar Reunião Virtual com os CEAS e CAS-DF em maio para tratar do Controle Social 
frente à Pandemia. 
 
 Em maio, foi realizada discussão sobre o acompanhamento dos serviços socioassistenciais 
e da prevenção e segurança da saúde dos trabalhadores e dos usuários do SUAS, tendo como 
convidados a SNAS/MC e representantes do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS – 
FNUSUAS e do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS – FNTSUAS.  
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A SNAS/MC fez informe sobre o estágio dos acordos de cooperação técnica da Relação do 
SUAS com o Sistema de Justiça, tendo como convidados a SNAS, CONGEMAS, 
FONSEAS, CNM, CNJ, DPU, CFESS, CFP, e como objetivo aprofundar/sensibilizar sobre 
a necessidade da definição de parâmetros gerais e fluxos nacionais da relação do SUAS com 
o Sistema de Justiça. 
A Comissão apreciou o documento “Orientação Metodológica para Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua” enviado pelo CONANDA e o 
CNAS fez contribuições ao documento, que futuramente será apreciada em reunião conjunta 
das Comissões de Política dos dois conselhos nacionais. 
 
 Em julho, sob nova gestão, a Comissão trabalhou na construção do seu Plano de Ação - 
Gestão 2020/2022, com os seguintes encaminhamentos: consultar a CIT sobre o estágio de 
discussão dos pactos de aprimoramento de gestão do SUAS de âmbito municipal, do DF e 
estadual; consultar a SNAS sobre o estágio de integração dos sistemas CADSuas e  CNEAS, 
de forma a viabilizar a Comissão de Política a promover o debate  sobre o reconhecimento 
das entidades e organizações integrantes da rede socioassistencial, por meio do “Vínculo 
SUAS”, em conjunto com a Comissão de Normas; e sobre o estágio de construção do Índice 
de Desenvolvimento do SUAS – ID SUAS, conforme estabelecido no Art. 28 da NOB 
SUAS/2012. 
 
Foi realizada uma reunião conjunta das Comissões de Política e de Acompanhamento 
aos Conselhos para discussão sobre os trabalhos realizados pelo GT Primeira Infância e 
o GT Indígena, com a proposta de recriação dos mesmos, visando concluir os trabalhos. 
 
 Em agosto a SNAS/MC fez o informe sobre a Relação do SUAS com o Sistema de 
Justiça e de Garantia  de Direitos: estágio dos acordos de cooperação técnica. 
 
 Em setembro, a Comissão apreciou a proposta de criação da Comissão, bem como seu 
relatório de atividades no período de Out/2019 a set/2020. 
 
Foi apresentado pela SNAS/MC o Balanço do Pacto de Aprimoramento do SUAS – 
Gestão Municipal – 2014/2017, tendo como encaminhamento a recomendação à 
Coordenação da CIT, com base na resposta do OFÍCIO Nº 4/2020/SECRETARIA 
TÉCNICA - CIT/MC – 01/09/2020, a retomada da discussão dos Pactos de 
Aprimoramento do SUAS de âmbito Municipal, Estadual e do DF, conforme prevê a 
NOB SUAS/2012, considerando o contexto atual, metas factíveis e definição de 
indicadores mensuráveis. 
 
A Comissão discutiu a programação e metodologia do encontro “Relação entre o SUAS 
e o Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos” em data a ser confirmada 
posteriormente.       Nessa discussão foi aprovado o encaminhamento de recomendar à 
SNAS a necessidade de aprofundamento e agilização para finalização dos termos de 
cooperação entre o SUAS e o Sistema de Justiça, que englobe protocolo, fluxos de 
atendimento gerais e educação continuada. 
   
 Em outubro, a SNAS/MC apresentou o status da atualização do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC . Esse plano traz 136 ações de curto, 
médio e longo prazos e 35 objetivos distribuídos em 4 eixos estratégicos: análise de 
situação e sistemas de informação; atendimento; marcos normativos e regulatórios; e 
mobilização, articulação e participação.  
A Comissão de Política do CNAS participou da Reunião Virtual Conjunta das 
Comissões de Política do CONANDA e do CNAS – dia 26 de outubro de 2020, quando 
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foram apresentados pelo IPEA os resultados preliminares do Processo de Avaliação em 
relação aos serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes ao longo dos anos 
subsequentes ao PNCFC.  
  
A Comissão emitiu parecer em relação ao PL 4012/2020, sobre o mérito da instituição 
de comissões temáticas de natureza permanente e os grupos de trabalho, de natureza 
temporária, por meio de Lei. 
 
 Em novembro, a SNAS/MC apresentou a situação atual do PETI, considerando o 
Plano Nacional de Erradicação do Trabalho  Infantil e perspectiva de orçamento para 
2021. Dentre os encaminhamentos, o CNAS solicitou à SNAS a identificação                                            das 
dificuldades dos estados e municípios em relação à utilização dos recursos das Ações 
Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI. 
 
 Considerando as mudança de gestão no Conselho Nacional de Justiça – CNJ e de que os 
novos juízes necessitam de tempo para se apropriarem do  Plano de trabalho relacionado ao 
Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNJ e o MC, foi realizada, em dezembro, 
uma reunião de representantes da SNAS/MC,  da Comissão de Política do CNAS e o CNJ 
para tratar do detalhamento do Plano de Trabalho do referido  Acordo de Cooperação 
Técnica. 
 
O Pleno do CNAS aprovou a RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 24, DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2020, que institui a Comissão de Política para subsidiar o Conselho Nacional de 
Assistência Social.  
 
 

 
Ø Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda 

 
 
 A Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda – CABTR, 
instituída pela Resolução nº 25, de 18 de setembro de 2019, realizou 4 (quatro) reuniões em 
2020, sendo que uma delas foi realizada conjuntamente com a Comissão de Política e a 
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos. 
 
 Em fevereiro, a partir da aprovação da Nota Técnica Conjunta SNAS-MC/INSS-
ME/CNAS com “Orientações sobre os procedimentos de atendimento na Rede 
Socioassistencial, relativos aos requerimentos de benefícios previdenciários e do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC, frente às novas formas de acesso 
implementadas pelo INSS”, o CNAS deu ampla divulgação à referida nota, 
encaminhando-a para a SNAS, INSS, FONSEAS, CONGEMAS, Conselhos, bem como 
divulgando nas mídias sociais do CNAS. Foi também recomendado à SNAS/MC a 
elaboração de um Caderno de Orientações Técnicas com base na Nota Conjunta 
INSS/MC/CNAS,  
 
 Em abril de 2020 foi realizada uma reunião conjunta desta Comissão com a Comissão 
de Política e a Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda, 
cujo tema foi a Posição do CNAS na Pandemia de COVID-19, tendo como principais 
encaminhamentos realizados:  
• Instituição do Comitê COVID-19 para realizar, em caráter excepcional, no âmbito da Mesa 
Diretora, o acompanhamento das ações de enfrentamento da pandemia do COVID-19 em 
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relação ao SUAS, em articulação com os conselhos de assistência social, representantes de 
todos os segmentos do CNAS e o FONSEAS, com a possibilidade de se convidar 
instituições de acordo com a necessidade. 
• Solicitar à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania um balanço detalhado do 
Auxilio Emergencial, incluindo a apresentação das dificuldades no processo de acesso à 
inscrição e concessão do benefício, as soluções para o público da assistência social. 
• Solicitar à SENARC/MC um balanço do Auxilio Emergencial em relação ao Bolsa Família, 
com o detalhamento da cobertura por Estado, DF, municípios e região. 
•  Realizar Reunião Virtual com os CEAS e CAS-DF em maio para tratar do Controle Social 
frente à Pandemia. 
 
 A SENARC apresentou, em agosto a atualização das Informações sobre o Auxílio 
Emergencial – AE aos beneficiários do Programa Bolsa Família – PBF, tendo como 
encaminhamento a proposta de que o CNAS se posicione em relação à necessidade da 
continuidade do Auxílio Emergencial enquanto persistir a pandemia. 
 Em outubro houve a apresentação pela SECAD e SENARC do Balanço do Auxílio 
Emergencial e a discussão sobre a  Indicação n°80/20 dirigida aos membros do CNAS, 
de autoria do Vereador Pedro Patrus, Câmara Municipal de Belo Horizonte, em defesa 
e sugestão de que o Auxílio Emergencial - AE seja estendido até o final deste ano, tendo 
como encaminhamento a aprovação da Nota Pública de Apoio à Prorrogação do 
Auxílio Emergencial, encaminhada ao Ministério da Cidadania, Ministério da 
Economia, Presidente da Câmara, Presidente do Senado,  Presidente da República e à 
presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Nely Aquino, bem como 
a disponibilização da mesma nas mídias sociais do CNAS. 
 
A SNAS/MC apresentou, em outubro, o Informe sobre a antecipação do Benefício de 
Prestação Continuada – BPC. 
 
 
A Secretaria Executiva fez o informe sobre a finalização do Curso EAD - Orientações aos 
Conselhos de Assistência Social sobre os benefícios socioassistenciais e a transferência de 
renda, construído pela SAGI, baseado no Caderno de Orientações aos Conselhos de 
Assistência Social para o Controle Social do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
Programa Bolsa Família (PBF) e Benefícios Eventuais da Assistência Social e teve a 
participação dos conselheiros da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 
Transferência de Renda e de técnicos do CNAS, SNAS e SENARC, com a proposta de 
lançamento para  03/11/2020. Houve a proposição de ampla divulgação do curso por meio 
do “CNAS Informa” e nas mídias sociais do CNAS, a ser veiculada na primeira semana de 
novembro. 
 
 
 Em dezembro, aconteceu o debate sobre critérios e prazos para a concessão dos 
Benefícios Eventuais.  
 
O Pleno do CNAS aprovou a RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 27, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020, que institui a Comissão de Acompanhamento dos Benefícios da Política 
Nacional de Assistência Social e de Transferência de Renda. 
 

Ø Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social 
 
O CNAS discutiu e aprovou os parâmetros para a Proposta Orçamentária da Assistência 
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Social, relativa ao exercício  2021 (Resolução CNAS nº 08/2020) e a aprovou a Proposta 
Orçamentária da Assistência Social, exercício 2021, elaborada pela SNAS/MC (Resolução 
CNAS Nº 12/2020). Também foram discutidos e aprovados os Relatórios de Execução 
Orçamentária e Financeira do FNAS referente ao exercício de 2019 (Resolução CNAS n° 
02/2020) e Relatórios Trimestrais de 2020 (Resoluções CNAS nº 6 , 13 e 19/2020). 
 
Destaca-se também a Resolução n° 22/2020, que institui a Comissão de Financiamento e 
Orçamento da Assistência Social, para tratar de assuntos relativos a essa temática, no âmbito 
da Política de Assistência Social. 
 
Dentre outros temas, a Comissão discutiu: 
 
• Aprovação dos Parâmetros da Proposta Orçamentária para a Assistência Social, relativa ao 
orçamento 2021 pela resolução CNAS nº 08, de 29 de maio de 2020;  
• Aprovação da Proposta Orçamentária da Assistência Social, exercício de 2021, pela 
resolução CNAS nº 12, de 27 de julho de 2020. 2.1.2  
• Aprovação do Relatório Final da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS), exercício de 2019, pela Resolução CNAS nº 02, de 07 de 
fevereiro de 2020;  
• Aprovação do Relatório da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS), exercício de 2020 – 1º trimestre, pela Resolução CNAS nº 06, 
de 04 de maio de 2020;  
• Aprovação do Relatório da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS), 2° trimestre - exercício de 2020, pela Resolução CNAS nº 13, 
de 27 de julho de 2020; 
• Analisar o Relatório de Execução Orçamentária e Financeira da Ação de Funcionamento 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS (Ação Orçamentária 8249 – 
Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social); 
• Monitoramento de execução das metas semestralmente, do Programa Nacional de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho; 
• Acompanhamento da LOA 2020 (Lei 13.978/2020, de 17 de janeiro de 2020);  
• Atualização do Manual de Emendas Parlamentares do CNAS – Contribuição para o 
fortalecimento da Política Nacional de Assistência Social por meio da Estruturação da Rede 
de Serviços de Proteção Social; 
• Apresentação de Minuta de Nota referente à recomposição do Orçamento da Assistência 
Social 2020 e propostas de encaminhamentos para apreciação do Plenário; 
• Apresentação de Minuta de Nota de apoio a PLOA 2021 da Assistência Social para 
apreciação do Plenário com encaminhamento da PLN 28/2020 e planilha comparativa 
referente as diferenças aprovadas pelo CNAS na resolução CNAS nº 12/2020; 
• Apresentação de planilha de Cortes no Orçamento da Assistência Social 2020 em relação à 
PLOA 2020 aprovada pelo CNAS, com atualização, e debate sobre Emendas e recomposição 
da PLOA 2020; 
• Envio ao plenário para debate quanto aos esclarecimentos e contribuições referente à 
regulamentação da Lei Federal 14.029/2020; 
• Apreciação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de 
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Assistência Social – FNAS, 3º trimestre (exercício 2020); 
• Apresentação do estudo de viabilidade de inclusão de ações referentes a estados e 
municípios na Ação 8893; 
• Orçamento 2020: Discutir sobre a situação da recomposição do orçamento 2020; 
• Apresentação do Plano Plurianual – PPA (2020-2023); 
• Apreciação do PL  4012 de 2020 – “que Altera a Lei nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, para incluir 
competências originárias do Conselho Nacional de Assistência Social”; 
• Apreciação do Plano de Ação da Comissão de Financiamento e Orçamento – Gestão 2020-
2022; 
• Discussão sobre a situação da Recomposição do Orçamento 2020; 
• Debate e encaminhamentos referentes ao monitoramento do PPA pelo CNAS; 
• Apreciação e discussão da nova proposta de modelo de distribuição dos recursos do 
cofinanciamento federal; 
• Elaboração de ciclo de debates para a Comissão (ação 8.1 do Plano de Ação); 
• Apreciação do Relatório da ação 8249 – Funcionamento dos Conselhos de Assistência 
Social, 3° trimestre, exercício 2020; 
• Discutir sobre o teor da Nota Técnica com esclarecimentos acerca do artigo 2° da Portaria 
Conjunta n° 2/2020 que trata dos recursos de incremento temporário regulamentados na 
Portaria n° 378/2020; 
 
Tendo a Resolução n° 22/2020, que disciplina a instituição da Comissão de 
Financiamento e Orçamento da Assistência Social para o monitoramento, avaliação e 
aprovação das matérias relativas ao orçamento e financiamento da Assistência Social, 
foram realizadas ações para discutir outros temas relevantes, a saber:  
 
• Reunião conjunta Comissão de Financiamento e Orçamento - CFO com a Comissão de 
Acompanhamento aos Conselhos – CAC, com a participação da Secretaria Nacional de 
Renda da Cidadania - SENARC/SNAS, para tratar de assuntos relacionados aos recursos do 
IGD Bolsa Família e a meta 6 do plano de ação da Comissão de Acompanhamento aos 
Conselhos - CAC – “Apoiar os CAS para que 100% discutam e aprovem a prestação de 
contas (recursos federais) da gestão da assistência social e aprimorar as orientações para o 
controle social das contas do fundo aplicados no território (recursos federais e 
descofinanciamento)”;  
• Debate sobre a Medida Provisória n° 953 de, 15 de abril de 2020, que abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00, para 
o fim que especifica, no Programa 5031 – Proteção Social no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, na ação 21C0 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus;  
• Debate sobre as Portarias MC n° 369 e n° 378 de 2020, dentre outros normativos que 
regulamentam o financiamento e orçamento de recursos em meio a pandemia do Coronavírus 
(COVID19);  
• Discussão sobre a Portaria MC n° 2.362, de 20 de dezembro de 2019, que estabelece 
procedimentos a serem adotados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
decorrentes do monitoramento da execução financeira e orçamentária realizada pelo Fundo 
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Nacional de Assistência Social para promover a equalização do cofinanciamento federal do 
Sistema Único de Assistência Social à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária 
Anual. 
 
  
  
  
� Comissão de Monitoramento das Deliberações das Conferências Nacionais de 
Assistência Social/ Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência 
Nacional de Assistência Social (após a publicação da Resolução CNAS nº 28/2019)  
 
Grupo de Trabalho para Consolidação de Proposta de Aprimoramento do 
Programa Primeira Infância no SUAS: 
 
 Cumprindo a recomendação proposta pelo GT Primeira Infância no SUAS anterior, o 
Pleno do CNAS aprovou, em setembro de 2020, a Resolução CNAS nº 15, que dispõe 
sobre a instituição de Grupo de Trabalho para Consolidação de Proposta de 
Aprimoramento do Programa Primeira Infância no SUAS. 
 
 Competências do GT: 
I.consolidar proposta de Aprimoramento do Programa Primeira Infância no SUAS e;  
II. apresentar ao Plenário do CNAS o relatório final das atividades até a primeira 
Reunião Ordinária subsequente ao encerramento das atividades previsto até 31 de dezembro 
de 2020. 
 
 Coordenação do GT: Conselheira Heloiza Egas, Coordenadora e Conselheiro 
Aguinaldo Humberto Leal, Coordenador Adjunto 
 
  Dentro do prazo de 4 (quatro) meses, o GT planejou e realizou 4 reuniões: 
 
Primeira reunião: 09/09/2020 
Foi apresentado o relato das ações realizadas pelos GTs anteriores; definido o 
cronograma de atividades do GT e aprovado o encaminhamento de disponibilização 
dos dois cadernos: “SUAS e o Programa Criança Feliz – Atuação integrada" e "Criança 
Feliz - a Intersetorialidade na Visita Domiciliar” para leitura e contribuições, 
principalmente dos novos conselheiros. 
 
Segunda reunião: 16/09/2020 
Foi apresentado o consolidado das contribuições aos dois cadernos: “SUAS e o 
Programa Criança Feliz – Atuação integrada" e "Criança Feliz - a 
Intersetorialidade na Visita Domiciliar”- Gestões 2018/2020 e 2020/2022 pela Sra. 
Ana Paula Gomes Matias, Diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância da 
Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, SNAPI/SEDS/MC; e foi construída 
a proposta de programação da Oficina Virtual com a apresentação de experiências de 
interfaces entre o Programa Criança Feliz e o SUAS. 
 
Terceira reunião: 23/11/2020 
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Foi realizada a Oficina Virtual: Experiências de Interfaces entre o Programa 
Criança Feliz e o SUAS, que contou com a apresentação de representantes dos 
municípios de Fortaleza, CE; Itupiranga, PA; e Sabará, MG, além de convidados da 
SNAS/MC e SNAPI/MC. 
 
Quarta reunião:  04/12/2020 
Foi construída a proposta de resolução que aprova recomendações de aprimoramentos 
ao Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social – Primeira 
Infância no SUAS. 
 
 
 O Grupo de Trabalho para consolidação de proposta de aprimoramento do Programa 
Primeira Infância no SUAS finalizou seu relatório final e a proposta de resolução que 
dispõe sobre as recomendações de aprimoramento ao Programa Primeira Infância no 
Sistema Único de Assistência Social – Primeira Infância no SUAS, que foi apreciada e 
aprovada pelo Pleno do CNAS em fevereiro de 2021, prazo estipulado na Resolução de 
sua criação. 
 

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos 
 
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência Social - CAC, foi instituída 
pela Resolução CNAS nº 21 de 16 de setembro de 2020, realizou 9 reuniões no período de 
outubro de 2020 a agosto de 2021. A Comissão tem caráter temporário e duração de 1 (um) 
ano e tem como competências: 
I - propor dentro da temática de acompanhamento aos conselhos da assistência social por 
meio 
de minutas de resolução para apreciação do plenário; 
II - planejar e articular as reuniões regionais, trimestrais, ampliadas e descentralizadas; 
III - fomentar e incentivar a estruturação e o aperfeiçoamento dos Conselhos de Assistência 
Social para o cumprimento das suas finalidades; 
IV - estimular a criação dos fóruns estaduais de conselhos municipais; 
V - subsidiar o plenário do CNAS no acompanhamento da definição dos critérios e 
processos de oferta e inscrição das entidades/organizações de assistência social nos 
Conselhos de Assistência Social - CAS; 
VI - orientar os Conselhos de Assistência Social acerca do papel do controle social na 
apreciação das contas do fundo de assistência social e no acompanhamento da 
implementação dos instrumentos de planejamento da assistência social; 
VII - identificar e divulgar experiências exitosas de atuação conjunta e coordenada de 
conselhos setoriais com os Conselhos de Assistência Social; e 
VIII-desenvolver ações para implementar as prioridades do CNAS, no biênio 2020/2022, 
no campo do Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social 
 
Assim, as principais ações realizadas pela Comissão nesse período foram: 
 
Ø Revisitou o seu Plano de Ação priorizando as seguinte metas: 
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Meta 1 - Apoiar os CEAS para que 100% alcancem a paridade na composição. 
 
Meta 3 - Apoiar os CMAS para a estruturação de 100% das secretarias executivas 
 
Meta 4 – Avançar na unificação de dados sobre entidades no SUAS (vinculado ao projeto 
de unificação de Inscrição nos CAS, CADSUAS, CNEAS, CEBAS) 
 
Meta 7 - Apoiar os CEAS para que 100% discutam e aprovem o Plano de Assistência Social 
 
Ø Reuniões Regionais:  
As reuniões regionais são uma iniciativa do CNAS, com os CEAS e CAS/DF, com o 
objetivo de discutir questões do controle social do SUAS, buscando atender às 
especificidades regionais do País (Norte /Nordeste / Centro-Oeste / Sul e Sudeste). 
As reuniões contaram com a participação dos CEAS das respectivas regiões e os CMAS 
das capitais, que ocorreram em ambiente virtual, administrado pelo CNAS, cada Reunião 
Regional aconteceu em um único dia por região sendo realizadas nos dias 17, 18, 24 e 25 
de novembro 2020, com o Tema|:”A importância do preenchimento do censo suas e CAD 
SUAS” vale ressaltar que o Censo SUAS é um processo de monitoramento fundamental 
para a qualidade dos serviços socioassistenciais e para a gestão e controle da política de 
assistência social, construindo um processo imprescindível para a organização 
descentralizada, participativa e integrada. 
 
Ø Reunião Trimestral do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS com os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social – CEAS e Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal– CAS/DF, ocorreu no dia 15 de outubro de 2020 de forma virtual, sendo 
transmitida pelo Youtube no canal do CNAS com o objetivo de debater ações em conjunto 
com os CEAS. 
 
Ø O Departamento de Monitoramento da SAGI dos Painéis de Monitoramento sobre 
Conselhos de Assistência Social, detalhando o CPF da Assistência Social (Conselho de 
Assistência Social, Plano de Assistência Social, e Fundos de Assistência Social) e o 
Acordão TCU nº 2404/2017, que determina ao MDS o condicionamento de repasses de 
valores federais fundo a fundo caso as condicionantes normatizadas no Artigo 30 da Lei 
Orgânica de Assistência Social não venham a ser superadas. 
 
Ø Elaboração de um formulário por meio do google forms com vista a fortalecer a 
articulação e acompanhamento aos conselhos estaduais e municipais e CAS-DF. •  
 
Ø Reunião (Virtual) Conjunta da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos 
com a Comissão de Normas - para a revisão da Resolução CNAS nº 237/2006; 
 
Ø Construção de agenda conjunta com o DGSUAS nas ações de monitoramento da 
Portaria 109/2020  que regulamenta o art. 30 LOAS. 
Ø Apresentação do Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS, da listagem de 
municípios notificados e as devidas providências quanto ao descumprimento do art. 30 da 
LOAS. 
Ø Apresentação das ações de acompanhamento e assessoramento (experiências 
exitosas)  apresentado pelos Conselhos Estaduais: Acre, Paraná, Pernambuco e Sergipe. 
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ANEXO 1  

  
Tabela 3 – Resoluções Aprovadas no ano de 2020 

ANO RESOLUÇÃO DATA DISPOSIÇÃO 

2020 

Resolução nº 27/2020 31/12/2020 

Institui a Comissão de Acompanhamento 
dos Benefícios da Política Nacional de 
Assistência Social e de Transferência de 
Renda. 

2020 
Resolução nº 26/2020 23/12/2020 

Aprova o Calendário de Reuniões do 
Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, para o exercício de 2021 

2020 Resolução nº 25/2020 16/12/2020 
Institui a Presidência Ampliada do 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

2020 Resolução nº 24/2020 16/12/2020 
Institui a Comissão de Política para 
subsidiar o Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

2020 Resolução nº 23/2020 16/12/2020 

Institui a Comissão de Normas da 
Assistência Social para subsidiar o 
Conselho Nacional de Assistência Social 
nas questões normativas afetas à Política 
de Assistência Social. 

2020 Resolução nº 22/2020 17/12/2020 

Institui a Comissão de Financiamento e 
Orçamento da Assistência Social, para 
tratar de assuntos relativos a essa 
temática, no âmbito da Política de 
Assistência Social. 

2020 Resolução nº 21/2020 16/12/2020 

Institui a Comissão de Acompanhamento 
aos Conselhos para subsidiar o Conselho 
Nacional de Assistência Social nas 
matérias relativas ao acompanhamento 
dos Conselhos de Assistência Social. 

2020 Resolução nº 16/2020 04/09/2020 

Compõe a Comissão de Consolidação e 
Avaliação Final das Ações de 
Implementação das Deliberações da 11ª 
Conferência Nacional de Assistência 
Social, o Grupo de Trabalho para 
Consolidação de Proposta de 
Aprimoramento do Programa Primeira 
Infância do SUAS e o Grupo de Trabalho 
sobre os Povos Indígenas. 

2020 Resolução nº 15/2020 04/09/2020 

Dispõe sobre a instituição de Grupo de 
Trabalho para Consolidação de Proposta 
de Aprimoramento do Programa 
Primeira Infância no SUAS. 
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2020 Resolução nº 14/2020 04/09/2020 

Institui a Comissão de Consolidação e 
Avaliação Final das Ações de 
Implementação das Deliberações da 11ª 
Conferência Nacional de Assistência 
Social. 

2020 Resolução nº 11/2020 23/07/2020 

Prorroga por mais 60 (sessenta dias o 
Grupo de Trabalho sobre os Povos 
Indígenas com o objetivo de contribuir 
no acompanhamento e avaliação da 
gestão dos recursos, dos impactos sociais 
e do desempenho das ações da Rede 
Socioassistencial para os povos indígenas 
e propor parâmetros que favoreçam a 
equidade e diversidade nos 
atendimentos aos povos indígenas. 

2020 Resolução nº 10/2020 20/07/2020 

Altera o Calendário de Reuniões do 
CNAS, para o exercício de 2020, 
aprovado pela Resolução nº 39, de 15 de 
outubro de 2019. 

2020 Resolução nº 09/2020 01/07/2020 
Composição dos subcolegiados do 
Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS, Gestão 2020 – 2022. 

2020 Resolução nº 07/2020 28/05/2020 

Altera a Resolução nº 38, de 21 de 
novembro de 2019, do Conselho 
Nacional de Assistência Social, que 
dispõe sobre o processo eleitoral da 
representação da sociedade civil no 
Conselho Nacional de Assistência Social - 
para compor a Gestão 2020-2022. 

2020 Resolução nº 05/2020 04/05/2020 

Suspende temporariamente a realização 
da Assembleia de Eleição da 
representação da sociedade civil no 
Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, para compor a Gestão 2020-2022, 
prevista na Resolução nº 38, de 21 de 
novembro de 2019, do Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

2020 Resolução nº 03/2020 11/03/2020 

Alterar a alínea "c" do art. 3º da 
Resolução nº 43, de 30 de dezembro de 
2019, que institui a Comissão Eleitoral de 
que trata os artigos 4º e 5º da Resolução 
nº 38, de 21 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre o processo de eleição dos 
Representantes da Sociedade Civil no 
CNAS, Gestão 2020/2022 

2020 Resolução nº 01/2020 22/01/2020 

Altera Resolução nº 34, de 27 de 
setembro de 2019 que compõe as 
Comissões do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS. 

 


