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Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social

Natureza: paritária e temporária (não superior a 1 ano, de acordo
com o Decreto nº 9759, de 11 de abril de 2019).

Número de Participantes: 8 (oito)

Composição: 4 conselheiros titulares, sendo 2 representantes
Governamentais e 2 da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes,
prevista na Resolução CNAS nº 27, de 18 de setembro de 2019, que
dispõe sobre a instituição da Comissão de Financiamento e
Orçamento da Assistência Social, para tratar de assuntos relativos ao
financiamento e orçamento da Política de Assistência Social.

Periodicidade das Reuniões: mensal



Compete à Comissão de Financiamento e Orçamento 
da Assistência Social:

I. Discutir o ciclo orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) da Assistência Social
em âmbito nacional;

II. Analisar os Relatórios Trimestrais de Execução Orçamentária e
Financeira do Fundo Nacional de Assistência Social;

III. Analisar os Relatórios Trimestrais de Execução Orçamentária e
Financeira da Ação de Funcionamento do CNAS (Ação 8249 –
funcionamento dos Conselhos de Assistência Social);



Compete à Comissão de Financiamento e Orçamento da 

Assistência Social:

IV. Apreciar os critérios de transferências de recursos para os
estados, municípios e Distrito Federal;

V. Desenvolver, elaborar e implementar o Plano de Monitoramento
de efetividade do investimento na assistência social; e

VI. Identificar, acompanhar e analisar possíveis déficits orçamentários
e financeiros da assistência social e propor ao Plenário do CNAS
estratégias de atuação.



Integrantes da Comissão de Financiamento e Orçamento
Gestão 2018/2020:

CONSELHEIROS (AS):

Governo:

• Vanda Anselmo Braga dos Santos (Titular) – representante do 
Colegiado Nacional de Gestores da Assistência Social - CONGEMAS 
(Coordenadora)

• Ayrton Maurício Azeredo Silva (Suplente) – representante do 
Ministério da Cidadania - MC

• Vitória Batista Silva (Titular) – representante do Ministério da 
Cidadania – MC
(Coordenadora Adjunta)

• Aline Araújo Silva (Suplente) – representante do Fórum Nacional dos 
Secretários (as) de Estado da Assistência Social - FONSEAS



Integrantes da Comissão de Financiamento e Orçamento
Gestão 2018/2020:

CONSELHEIROS (AS):

Sociedade Civil:

• Aldenora Gomes González (Titular) – representante do Instituto Eco
Vida;

• Ana Lúcia Soares (Suplente) – representante da Associação Brasileira
de Terapeutas Ocupacionais - ABRATO

• Fernando Macedo Brandão (Suplente) – representante da Junta de
Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira;

• Vandré Luiz Menezes Brilhante (Titular) – representante do Centro
Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável –
CIEDS.



No âmbito da Secretaria Executiva do CNAS, a Comissão de 
Financiamento e Orçamento da Assistência Social conta com a 

assessoria técnica e operacional dos colaboradores:

• Mirelle Campos da Silva Dantas – Coordenadora da Coordenação de 
Financiamento

• Randriene Maia – Coordenadora Substituta da Coordenação de
Financiamento

• Rebeca Silva de Pinho  – Apoio da Coordenação

• Suzany Gonçalves de Oliveira – Apoio da Coordenação
• Vanessa Ellen Araújo Bolba – Apoio da Coordenação



Metas do Plano de Ação da Comissão de Financiamento e Orçamento
Gestão 2018-2020:

META 1: DISCUTIR O CICLO ORÇAMENTÁRIO (PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS TRÊS
ESFERAS DE GOVERNO.

META 2: APRECIAR E APROVAR OS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

META 3: APRECIAR O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO
DE FUNCIONAMENTO DO CNAS.

META 4: APROVAR OS CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA OS ESTADOS,
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.

META 5: MONITORAMENTO DO INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

META 6: CAPACITAR OS CONSELHEIROS DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTO SOBRE

MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.



Ações permanentes e continuadas da Comissão de 
Financiamento e Orçamento da Assistência Social

Gestão 2018/2020:

• Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social encaminhada
pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania:
Apreciar e aprovar os Parâmetros da Proposta Orçamentária para o exercício subsequente
que deverá ser apreciada até o dia 31/07, conforme Resolução CNAS nº 59, de 2009; e,
solicitar à SNAS a recomposição do orçamento referente ao IGD-SUAS e AEPETI, exercício
2020.

• Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual – PPA com o obetivo de garantir
sua consonância com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social:
Analisar a proposta encaminhada pela SNAS; monitorar o processo de análise do PPA junto
ao Congresso Nacional; e, discutir a compatibilidade da implementação das ações
previstas no PPA com a execução do orçamento anual.



Ações permanentes e continuadas da Comissão de 
Financiamento e Orçamento da Assistência Social

Gestão 2018/2020:

• Participar das reuniões da Comissão Intergestores Tripartite – CIT quando da
discussão específica de financiamento e orçamento: Acompanhar as discussões da
CIT sobre matéria.

• Apreciar e aprovar os relatórios trimestrais de execução orçamentária e
financeira do Fundo Nacional de Assistência Social: Analisar os percentuais de
execução, conforme dotação orçamentária, definir a data da apresentação do relatório; e o
acompanhamento e monitoramento da execução orçamentária e financeira do IGD-SUAS e
do IGD-Bolsa Família.

• Apreciar o Relatório de execução orçamentária e financeira da Ação 8249:
análise e monitoramento da execução da ação 8249, referente ao funcionamento do CNAS,
e, avaliação dos percentuais de execução em consonância com o período do relatório a ser
apresentado.



Ações correlatas ao Plano de Ação abordadas na Comissão 
de Financiamento e Orçamento da Assistência Social

Gestão 2018/2020:

• Debater sobre a necessidade do reconhecimento dos recursos da Assistência
Social como obrigatórios: Acompanhar a tramitação da PEC 383/2017 que “altera a
Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do SUAS”.

• Acompanhar e disseminar as orientações do FNAS em relação a elaboração de
emendas parlamentares: Orientar os parlamentares e seus assessores na elaboração
das emendas parlamentares de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e seus
normativos.

• Promover a incidência das pautas do CNAS no que se refere à Política da
Assistência Social: identificar e acompanhar as pautas de interesse do CNAS em relação à
matéria Orçamentária e Financeira.



Ações correlatas ao Plano de Ação abordadas na Comissão 
de Financiamento e Orçamento da Assistência Social

Gestão 2018/2020:

• Apreciar e aprovar os critérios de transferência de recursos para estados,
municípios e Distrito Federal encaminhados pela SNAS e pactuados pela CIT:
Analisar a finalidade dos programas e serviços socioassistenciais para os quais se destinam
os recursos, bem como os critérios de partilha.

• Promover Capacitação aos Conselheiros da Comissão de Financiamento sobre
matéria orçamentária e financeira: elaborar ciclos de debates para a Comissão.



Propostas de encaminhamentos para a Comissão de Financiamento e 
Orçamento na Gestão 2020-2022

• Sugestão de realizar reunião conjunta da Comissão de Financiamento e Orçamento com a

Comissão de Benefícios e Transferência de Renda com a seguinte pauta:

a) Esclarecer sobre a fila de espera para o ingresso no Programa Bolsa Família e propor

ao Ministério as estratégias de garantia para o acesso.

b) Apresentar os dados da execução do Programa Bolsa Família e do IGD-PBF (2019 e

2020).

c) Esclarecer sobre a fila de espera para o acesso ao Benefício de Prestação Continuada –

BPC, as estratégias para a antecipação do benefício e a ampla divulgação das relações

das concessões, visando a socialização das informações para os beneficiários.

• Solicitação ao FNAS as informações sobre o IGD-SUAS e IGD-PBF na nota técnica

apresentada trimestralmente ao CNAS.



Propostas de encaminhamentos para a Comissão de Financiamento e 
Orçamento na Gestão 2020-2022

• Analisar a finalidade dos programas e serviços para os quais se destinam os recursos, bem

como os critérios de partilha.

• Discutir e propor a orientação de cofinanciamento para a gestão dos municípios, estados e

DF, no sentido da estruturação da Vigilância Socioassistencial.

• Solicitar à SPOG a garantia de recursos para os pagamentos dos Restos a Pagar – RAP dos

anos 2017 e 2018, inclusive do IGD-SUAS e AEPETI, onde os repasses estão em atraso,

não deixando de observar a PLOA 2020 - onde não está prevista o recurso para o

aprimoramento da gestão do SUAS e PETI.

• Sugestão de que o CNAS faça incidência junto a Comissão Mista de Orçamento, Ministério

da Economia e a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, para recomposição dos valores

nos mesmos níveis da proposta orçamentária aprovada pelo CNAS para o exercício de

2019.



Propostas de encaminhamentos para a Comissão de Financiamento e 
Orçamento na Gestão 2020-2022

• Articulação com a Comissão Mista de Orçamento para recomposição e monitoramento do

orçamento 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.

• Sugestão de elaboração de nota com a exposição dos efeitos danosos da Emenda

Constitucional n° 95/2016 para a Política de Assistência Social.

• Discussão sobre a revogação da Portaria 2362/2019.



Obrigada!
E-mail: cnas.financiamento@cidadania.gov.br

mailto:cnas.normas@cidadania.gov.br

