
MESA DIRETORA

COMITÊ COVID – 19



A reunião conjunta da Comissão de Política, da Comissão de

Acompanhamento aos Conselhos e da Comissão de

Benefícios e Transferência de Renda em maio/2020 pautou a

“Posição do CNAS na Pandemia de COVID-19”, quando foi

proposta a realização, em caráter excepcional, no âmbito da

Mesa Diretora, o acompanhamento das ações de

enfrentamento da pandemia do COVID-19 no âmbito do

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.



Integrantes da MD – COVID – 19 - Gestão 2018/2020:

• Aldenora Gomes González, Presidente do CNAS
• Andre Rodrigues Veras, Vice-Presidente do CNAS
• Heloíza de Almeida Prado Botelho Egas, Coordenadora da

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos
• Margareth Alves Dallaruvera, Coordenadora da Comissão de

Política da Assistência Social
• Norma Suely de Souza Carvalho, Coordenadora da Comissão

de Normas da Assistência Social



Integrantes da MD – COVIT – 19 - Gestão 2018/2020 
(Cont.): 

• Sandra Regina Ferreira Barbosa, Coordenadora da Comissão de 
Monitoramento das Deliberações das Conferências

• Solange Teixeira, Coordenadora da Comissão de 
Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda

• Vanda Anselmo Braga dos Santos, Coordenadora da Comissão 
de Financiamento e Orçamento

• Célia Maria de Souza Melo Lima, representante do FONSEAS



No âmbito da Secretaria Executiva do CNAS, a Mesa
Diretora – MD – COVID – 19 conta com a assessoria técnica
e operacional dos servidores:

• Maria das Mercês Avelino de Carvalho Filgueiras, Secretária
Executiva do CNAS

• Bianca Lazarini Cunha, Coordenadora da Coordenação de
Normas

• Maria Auxiliadora Pereira, Coordenadora da Coordenação de
Política

• Maria Cristina Lima, Coordenadora da Coordenação de
Acompanhamento aos Conselhos

• Mirelle Dantas, Coordenadora da Coordenação de Financiamento



AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA MD – COVID - 19:

• Solicitação à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania de
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 - pessoas
analfabetas e com outras dificuldades e a possibilidade de correção
dos dados, ampliando, dessa forma, o acesso aos usuários que
tiveram dificuldades no preenchimento.

• Solicitação à SENARC/MC de balanço do Auxilio Emergencial em 
relação ao Bolsa Família, com o detalhamento da cobertura por 
Estado, DF, municípios e região.

• Reiterar ao Ministério da Saúde as reivindicações de vacinação da 
H1N1 e EPIs para os trabalhadores do SUAS.



• Instituir como ponto de pauta permanente o acompanhamento
das ações de enfrentamento à COVID-19 no SUAS.

• Em maio/2020 a Mesa Diretora – Comitê COVID-19 se reuniu
com os representantes dos CEAS e CAS/DF para um diálogo e
apresentou o resultado do levantamento realizado sobre o controle
social do SUAS em meio à crise da pandemia do novo Coronavirus.
Os 27 conselhos de assistência social da Federação participaram,
respondendo questões sobre:

 O funcionamento do CEAS ou CAS/DF.
 O controle social realizado nesse momento de pandemia.
 As principais demandas que têm chegado ao conselho em tempos

de COVID-19.
 Quais as demandas do conselho para melhorar o controle social

em tempos de COVID-19.



• Em junho /2020, a MD – Comitê COVID-19, avaliou os
apontamentos resultantes do diálogo com os CEAS e CAS/DF, das
contribuições propostas durante a reunião da Comissão de Política
da Assistência Social e da Carta do Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Assistência Social e CAS DF – FONACEAS, com os
seguintes encaminhamentos:

1. AUXÍLIO EMERGENCIAL  - AE:

 Necessidade de se retomar o diálogo entre os Entes Federados 
por meio da CIT para aprimorar a governança das ações do MC.



2. BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS:
2.1 Benefício de Prestação Continuada – BPC:

 Solicitar à SNAS a produção de Nota Técnica com orientação sobre o 
acesso à antecipação do BPC. 
 Solicitar à SNAS a disponibilização para os gestores e conselhos da 

relação dos requerentes ao BPC. 

2.2 Benefícios Eventuais:
 Que os Benefícios Eventuais sejam objeto de discussão na Comissão 

de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda - CABTR 
na próxima gestão.
 Sugestão para discussão no âmbito da CIT do papel dos estados na 

liberação de recursos para os Benefícios Eventuais.



2.2 Benefícios Eventuais (cont.):

 Que seja divulgado no âmbito dos CMAS, CEAS e CAS/DF a
PORTARIA nº 58/2020, que aprova a Nota Técnica nº 20/2020, com
orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de
benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da
pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



3. ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1 Recursos Ordinários:

 Sugerir a continuidade da discussão do orçamento 2020 e da proposta
orçamentária de 2021 no âmbito da Comissão de Financiamento e
Orçamento do CNAS - CFO.
 Que a SNAS/MC, a CIT e o CNAS deem continuidade ao

acompanhamento do cumprimento das metas do Pacto de Aprimoramento
da Gestão Estadual do SUAS.

3.2 Recursos Extraordinários (COVID 19):
 Sugerir a continuidade da discussão dos recursos extraordinários no

âmbito da Comissão de Financiamento e Orçamento do CNAS - CFO,
principalmente em relação à Portaria Conjunta nº 2 (art. 2º) e às portarias
nº 369 e nº 378.
 Sugerir a realização de um Mapeamento da rede SUAS em

funcionamento, com a participação do CONGEMAS, FONSEAS e SNAS.
 Divulgar periodicamente o Blog do CNAS para os CMAS, CEAS e CAS/DF

os normativos editados.



4. TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE AO COVID 19 (garantia da proteção
dos trabalhadores do SUAS, tais como: vacinação H1N1; testagem; e EPIs):

 Que a SNAS, por meio da Coordenação Geral de Gestão do Trabalho e Educação
Permanente avalie os apontamentos apresentados na reunião do CNAS com os CEAS e
CAS/DF, da comissão de política e carta do FONACEAS, de forma a emitir orientações e
notas técnicas dirigidas aos trabalhadores do SUAS.

 Sugestão de solicitar manifestação da SNAS sobre a garantia de EPIs para os
trabalhadores e os gestores da Rede Socioassistencial - pública e privada.

 Sugestão de convidar um representante do Ministério da Saúde para dialogar com o
MD – Comitê COVID 19.

 Que o CNAS oriente os CMAS, CEAS e CAS/DF para realizar o controle social dos
recursos emergenciais no geral e em relação à proteção dos trabalhadores no
atendimento dos usuários do SUAS.

 Recomendar à SNAS que seja retomada a Mesa Nacional de Gestão de Trabalho no
SUAS.

 Que a SNAS/MC intensifique a incidência junto aos municípios, estados e DF para que
a atualização no CADSUAS e do CadÚnico de dê de forma regular, sistemática e
permanente.



5. CIT / CNAS:
 Diálogo entre os Entes Federados por meio da CIT e do CNAS, de

forma a contribuir para o aprimoramento da governança do SUAS.

6. Demandas diversas referentes à implementação do SUAS:
 Sugerir que a próxima gestão retome a MD – Comitê Covid 19

para dar continuidade ao acompanhamento de ações realizadas no
âmbito do SUAS referentes à pandemia e pós pandemia.

 O Pleno aprovou o envio dos encaminhamentos acima à SNAS
para conhecimento e providências.



Obrigada!

Mesa Diretora – Comitê COVID – 19

E-mail: cnas@cidadania.gov.br

mailto:cnas@mds.gov.br

