Apresentação do Relatório de paridade referente
aos Conselhos de Assistência social
Portaria nº 109 de 2020
Brasília - DF, 16 de novembro de 2020

Lei Orgânica da Assistência Social
Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que
trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:
I.
II.
III.

Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência
Social;
Plano de Assistência Social.

Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social,
alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999. (Incluído pela Lei
nº 9.720, de 30.11.1998)

Determinação TCU 2404/2017
 Determinação 9.1.1 - condicionar o repasse de recursos ao efetivo funcionamento dos conselhos de assistência
social, conforme dispõe o art. 30, caput, da Loas, dando relevância, neste condicionamento, ao efetivo exercício das
diversas competências dos conselhos relacionadas à função controle dos respectivos FAS conforme dispõe o art. 30,
II, da Loas.
 Determinação 9.1.2: condicionar o repasse de recursos à observância da paridade entre as representações do
governo e da sociedade civil na composição dos conselhos de assistência social, conforme dispõe o art. 30, I, da Loas,
bem como a razoabilidade da composição tripartite da representação da Sociedade Civil nos CAS.
 Determinação 9.1.3: condicionar o repasse de recursos à efetiva existência e conformidade dos planos de
assistência social dos entes cofinanciados, conforme dispõem o art. 30, III, da Loas e a Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social

Portaria n°109/2020 – Regulamenta a averiguação do art. 30 da Lei
n° 8.742, de 7 dezembro de 1993, no exercício de 2020

Portaria nº 109 de 22 de janeiro de 2020
 Regulamenta a averiguação dos requisitos do art. 30 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, no exercício de
2020.
 A não observância das condições estabelecidas no art. 30 da Lei nº 8.742, de 1993, acarretará na suspensão dos
repasses do cofinanciamento federal.
 Mensalmente, a SNAS verificará as situações que ensejaram a suspensão de recursos de que trata o caput deste
artigo, podendo ser restabelecido o repasse caso os óbices sejam superados.
 Outras formas de averiguações, além do Censo SUAS e do CadSUAS, poderão ser adotadas a critério da Secretaria
Nacional de Assistência Social – SNAS.
 Na impossibilidade de coleta da informação por meio do Censo SUAS ou na verificação de ausência dos requisitos
necessários, os entes serão notificados para apresentar documentação para averiguação de regularidade.
 A SNAS poderá expedir atos complementares necessários à matéria disciplinada nesta Portaria.

Portaria nº 109 de 22 de janeiro de 2020
Processo de averiguação de cumprimento do Art. 30 da LOAS

Averiguado

Requisitos

Base de Dados

Conselho de Assistência Social

Instituição por Lei ou
regulamento vigente e Aferição
de Composição Paritária

Censo SUAS e CadSUAS

Plano de Assistência Social

institucionalização do plano de
assistência social com a devida
observação das normas vigentes

Censo SUAS

Fundo de Assistência Social

Cadastro Ativo no CadSUAS,
CNPJ
Unidade Orçamentária,
Instituição por Lei e
Alocação de Recursos Próprios

Censo SUAS e CadSUAS

Monitoramento da averiguação de composição paritária dos
conselhos, afetados pela Portaria nº 109 de 22 de janeiro de 2020

Portaria n° 337: prorrogação de prazos da Portaria n° 109/2020
Art. 5º Para fins de financiamento ou cofinanciamento federal dos estados, municípios e Distrito Federal,
enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19,
observar-se-á, no âmbito:
II - da averiguação dos requisitos do art. 30 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, no exercício de
2020, prorrogar até novembro o prazo dos incisos do art. 7 da Portaria/MC nº 109, de 22 de janeiro de 2020;

Data de suspensão

Objeto de Averiguação

Entes

Prorrrogação

Janeiro de 2020

Planos de Assistência Social

Municípios

N.A

Agosto de 2020

Planos de Assistência Social

Estados e
Distrito Federal

Novembro de 2020

Agosto de 2020

Conselhos e
Fundos de Assistência Social

Municípios, Estados e
Distrito Federal

Novembro de 2020

Situação inicial Paridade CMAS

Região
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
Total Geral

CMAS irregulares Censo
2019
N
%
56
12%
154
9%
54
12%
212
13%
126
11%
602
11%

CMAS regulares Censo
2019
N
%
410
88%
1640
91%
396
88%
1456
87%
1065
89%
4967
89%

Ações de monitoramento das paridades
Data

Ação

Finalidade

Criação do Grupo de Whatsapp

Garantir e facilitar a comunicação com
as equipes estaduais de gestão

Envio de e-mails as Equipes de Gestão Estadual
Abril/2020

Solicitação e Verificação das leis e
regimentos dos Conselhos Municipais

Abril/2020

Criação e compartilhamento do Drive

Armazenamento dos normativos e das
planilhas de analise

Abril e Setembro de 2020

Realização de videoconferências com as equipes
estaduais

Orientação quanto ao processo de
monitoramento das Paridades

Setembro a Novembro
de 2020

Análise dos normativos encaminhados pelos
estados

Averiguar situação dos CMAS em
situação irregular segundo Censo 2019

Março/2020

Das ações dos estados
A planilha anexada ao e-mail apresenta três possíveis causas de irregularidade: i) Conselho não instituído por Lei; ii) não
preenchimento do Censo SUAS 2019; iii) informação de que a legislação do Conselho não prevê a paridade entre sociedade
civil e governo.
Conforme informações da planilha, aos municípios em situação irregular deverá ser solicitado o envio da sua Lei de Criação e
o seu Regimento Interno, para comprovação de sua instituição e da previsão da paridade. Este envio poderá ser feito por email e o estado deverá gerar um banco de informações para posteriormente enviar ao Ministério da Cidadania – MC. No caso
de o município estar irregular em seu regramento (lei ou regimento) deverá realizar as devidas alterações para regularização e
posterior envio ao Ministério.
A análise dos normativos caracteriza-se como um segundo momento do processo de averiguação do requisito de paridade
nos conselhos de AS para o repasse de cofinanciamento federal. A partir da análise da Lei que cria o Conselho e do
Regimento Interno verifica-se a situação do Conselho com relação à paridade entre governo e Sociedade Civil conforme
orientações do CNAS.

CRIAÇÃO DE DRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE NORMATIVOS

Ações futuras
Monitoramento contínuo das ações junto à comissão de acompanhamento aos conselhos de assistência social
Concluir a análise das planilhas e dos normativos armazenado pelas equipes estaduais no drive
Realização de videoconferências com as equipes estaduais com os resultados das análises do gestor federal
Notificar os municípios que se encontram em situação irregular com prazo para adequação

Obrigado!
Departamento de Gestão do SUAS
Secretaria Nacional de Assistência Social
gestaodosuas@mds.gov.br
Tel: 2030-3104/3039

