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Ementa: Socializar, analisar e discutir as principais demandas e desafios do orçamento e
financiamento na atual conjuntura política, social e econômica, bem como definir
estratégias e possibilidades de superação desses desafios, na perspectiva de afiançar as
seguranças socioassistenciais a todos (as) que necessitam da Política de Assistência
Social.

Coordenadora: Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima – Coordenadora da
Comissão de Financiamento e Orçamento.

Mediador: Conselheiro Carlos Nambu – Conselheiro Nacional, membro da Comissão de
Financiamento e Orçamento.

Convidada: Professora Doutora Jucimeri Silveira, Professora da PUC/PR no Mestrado em
Direitos Humanos e Políticas Públicas e do curso de Serviço Social.

Relator (a): Conselheira Penélope Andrade – Conselheira Nacional, membro da
Comissão de Financiamento e Orçamento.



PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA: Contextualização

✔Através da análise de dados históricos do SUAS a partir de 2016, considerando a
variação de recebimento de recursos, é possível observar uma redução sistemática
de recursos destinado à Assistência Social no Brasil.

✔Para o ano de 2023 o cenário é alarmante pois as áreas basilares do SUAS, como a
Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, sofreram corte de
aproximadamente 96% de seu orçamento, apontado para uma realidade de extinção
do SUAS, sobretudo diante da priorização de compromissos outros, a exemplo de
programas e projetos que não integram organicamente Política Nacional de
Assistência Social.

✔ É necessário considerar que o SUAS entrou em pandemia já sucateado e fragilizado
pela ausência de orçamento adequado, e dados recentes do IPEA apontam que a
partir das reduções de recursos sofridas pelo SUAS pode-se observar uma redução
no Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro.



PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA: Desafios
✔ Para a construção de estratégias de enfrentamento às problemáticas de financiamento hoje

vivenciadas, é necessário construir uma articulação nacional para recomposição do orçamento
previsto pra 2023 e, ainda, compor o orçamento de 2022, e aprovação da PEC 383/17. Para tanto,
consideremos:

• Emenda Constitucional 95, que limita os gastos primários por 20 anos, impõe uma redução
de recursos nas despesas discricionárias.

• Portaria 2362/19, que se mostra incompatível com a conjuntura e a realidade que envolvem
as frequentes reduções orçamentárias, sobretudo no contexto pós pandemia que demanda
ações estruturais.

✔ A despeito do momento de crise ora atravessado, em que as demandas para a Assistência Social
são cada vez mais crescentes, o orçamento da Assistência Social encontra-se em queda livre e as
intervenções para assegura-lo não tem sido eficazes.

• O CNAS empreendeu esforços no sentido de dialogar com relatoria da Comissão Mista de
Orçamento da Câmara dos Deputados, mas não obteve êxito.

• O CNAS, em articulação com as demais instancias que compõem o SUAS, tem denunciado os
cortes orçamentários através de notas e resoluções.



PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA: Possibilidades

✔ É necessário pensar novos caminhos para enfrentar esse cenário insustentável de
destruição do SUAS, considerando que seu desmonte representa um dos maiores
retrocessos da nossa democracia. Para isso, é necessário unir esforços no sentido de:

• Retomar o comando único da assistência social no país;
• Garantir a permanência de programa de transferência de renda;
• Aprovação da PEC 383/17;
• Revogação da Emenda Constitucional 95;
• Denunciar a inconstitucionalidade das emendas de relator que distribuem

recurso de forma desproporcional e desrespeitam a lógica do pacto federativo;
• A defesa de um orçamento condizente com a garantia de renda básica para a

população brasileira deve ser um compromisso do CNAS.



PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA: Encaminhamentos

✔ Realização de Movimentação Nacional, com prazo até a primeira quinzena de
novembro, envolvendo CNAS, FONACEAS, FONSEAS, CONGEMAS, FNTSUAS,
MNEAS, FNUSUAS, dentro de suas capacidades de mobilização, para incidência
política presencial em Brasília de modo a sensibilizar o Congresso Nacional para
recomposição orçamentária de 2022, não aprovação do corte orçamentário de
aproximadamente 96% previsto para o SUAS constante no PLN 32/22 e aprovação
da PEC 383/17.

✔Realização de reunião de planejamento com as representações das instâncias e
órgãos envolvidos para melhor organização e estruturação da movimentação
nacional, de modo a criar uma agenda única de estratégias.

✔Utilizar linguagem acessível e objetiva na elaboração do material para
compartilhamento e massificação da informação.

✔ Inserção da Manifestação Nacional na pauta da CFO para apreciação e deliberação
do Pleno do CNAS.
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