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• 23 estaduais e da Distrital

• 4111 municípios;

• 200 mil participantes (aproximadamente);

• As propostas ofereceram elementos para
construção de uma agenda de luta em defesa do
SUAS.

Panorama Geral 



Número de propostas para a União: aproximadamente 290

Metodologia de sistematização:  

• Propostas que compareceram com maior incidência.

• Propostas que apresentaram especificidades (por segmento, por territórios, 
porte dos municípios).

• Todas as que favorecem a organização da agenda estratégica em defesa do 
SUAS.

• As propostas não serão apresentadas individualmente.

• Apresentação de cada proposta detalhada será entregue ao CNAS, o órgão com 
investidura pública e autoridade para fazer valer esse processo participativo em 
todo o Brasil.

Caminhos da análise



• As propostas demonstraram o desmonte do SUAS e do Direitos previstos 
pelo SUAS, mas evidenciaram a resistência possível e necessária.

Resistência:  

• Conhecimento dos princípios, diretrizes e institucionalidade do SUAS;

• Na proposição de aumento dos serviços e benefícios mesmo diante do 
desmonte;

• Reconhecimento da responsabilidade do Estado;

• Apresentação das estratégias de luta e de organização. 

Aspectos gerais dos 
conteúdos dos relatórios



Impactos das medidas governamentais

PARA OS TRABALHADORES

• Cenário acompanha as condições de trabalho na
atualidade com agravos no SUAS:

• Redução de profissionais nas equipes dos serviços e dos 
Conselhos;

• Atraso do pagamento dos servidores/trabalhadores;

• Diminuição da oferta de educação permanente.



Impactos das medidas governamentais

NO CONTROLE SOCIAL

• Desconvocação da conferência nacional, deliberada pelo CNAS, induzindo a 
desmobilização em municípios.

• Desrespeito ao caráter democrático e deliberativo dos conselhos municipais 
e estaduais, inclusive com dificuldade de garantir paridade.

• Desmonte dos conselhos de direitos e outras representações da sociedade 
civil.

• Não cumprimento, pelos entes federados, das responsabilidades pactuadas 
previstas na legislação. 

• Dificuldades em manter o planejamento de reuniões dos conselhos e outras 
espaços coletivos de participação popular.

• Atraso do repasse dos recursos estaduais e federais aos municípios.



Impactos das medidas governamentais

• Aumento das violações de direitos socioassistenciais pelo crescimento de 
posições autoritárias e conservadoras.

• Insuficiente oferta de serviços em conformidade com demandas de segmentos 
e territórios.

• Propostas de programas sociais seletivos e fora fora do escopo do SUAS.

• Diminuição da carga horária no funcionamento dos serviços. 

• Aumento das demandas e maior dificuldade de acesso a serviços e benefícios 
do SUAS.

• Critérios que restringem  o acesso aos benefícios eventuais.

• Ameaças ao BPC como um direito constitucional.

• Aumento da população em situação de rua.

NO POVO



Eixo 1: Assistência Social como Direito do Povo

Fundamentos das propostas de defesa do direito do povo

• Reconhecem que a dimensão da assistência social como direito do
povo perpassa pela valorização dos/as trabalhadores/as, pelo
reconhecimento das especificidades da população usuária de
referência em cada serviço e, também, pela dimensão do
financiamento público da política de assistência social.

• Denunciam a dificuldade da responsabilidade dos entes federativos
em garantir a implementação da política de assistência social.

• Reivindicam a importância de defesa do Benefício de Prestação
Continuada como uma garantia constitucional, com necessidade,
inclusive, de a ampliação de sua cobertura.



Eixo 1: Assistência Social como Direito do Povo

• A urgência de defesa do BPC como prioridade em todas as regiões 
brasileiras, considerando, inclusive a necessidade de ampliação da sua 
cobertura.

• Evidencia-se, nesse aspecto, a importância do investimento público 
no atendimento oferecido aos/às beneficiários/as do BPC, tanto nos 
serviços de assistência social quanto do INSS.

Defesa Intransigente do Benefício de Prestação Continuada 
- BPC



Eixo 1: Assistência Social como Direito do Povo

• Apontam para o fato que a valorização dos/as trabalhadores/as do SUAS 
tem relação direta com a perspectiva da assistência social como direito do 
povo;

• Todas as regiões apontam para a necessidade de ampliação das equipes de 
referência por meio de concursos públicos, tendo em vista a demanda por 
ofertas socioassistenciais e a necessidade de sua cobertura;

• A dimensão da Educação Permanente também é indicada nesse eixo, como 
fundamental no processo de qualificação das ofertas socioassistenciais. 

Realização de Concurso Público e Valorização dos/as 
trabalhadores/as do SUAS



Eixo 1: Assistência Social como Direito do Povo

• A necessidade de que as legislações e normativas em geral sejam 
respeitadas e cumpridas, denunciando, inclusive as práticas autoritárias 
que não consideram os avanços processuais de construção coletiva no 
âmbito da participação e do controle social no SUAS;

• A importância da revogação imediata do Programa Criança Feliz, 
indicando seu deslocamento com relação aos conteúdos das ofertas de 
assistência social;

Garantia do cumprimento da LOAS e demais normativas no 
âmbito do SUAS



Eixo 1: Assistência Social como Direito do Povo

• A necessidade de afirmação da política de assistência social 
na sua especificidade de proteção social, contrapondo-se à 
perspectiva de subalternidade em relação ao sistema de 
justiça;

• Recusa da perspectiva moralizadora da pobreza embutida, 
muitas vezes, em requisições que não possuem relação com as 
diretrizes e princípios do SUAS.

Relação do SUAS com o Sistema de Justiça



Eixo 2: Financiamento Público

• Reconhecem a grave crise que tem se instalado no SUAS 
recentemente com a descontinuidade de transferências e requerem a 
retomada do repasse regular e automático Fundo a Fundo.

• Tratam dos impactos da EC 95/2016 que amplia a desproteção em
todas as políticas sociais.

• Reiteram a necessidade de garantir o financiamento com bases 
republicanas, democráticas e transparentes.

• Reforçam o campo protetivo da Política de Assistência Social com foco
nos serviços e benefícios tipificados e dentro das provisões do SUAS;

• Reconhecem a necessidade de ampliação do financiamento para o 
aprimoramento da gestão e do controle social.

Fundamentos das propostas de financiamento



Eixo 2: Financiamento Público

• Apontam os riscos de agravamento da crise na desproteção 
social, com uma necessidade premente de ampliação dos 
serviços e Benefícios da Política de Assistência Social. 

• Associa-se à necessidade de ampla mobilização popular 
incluindo o envolvimento do Poder Legislativo para a 
revogação da referida emenda. 

Revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016



Eixo 2: Financiamento Público

• As propostas sofreram variações referentes aos valores, num leque de 1% a 
15%, sendo que a maioria dos estados apontaram a proposição de 1% da 
Arrecadação Corrente Líquida, conforme a PEC nº 383/2017. 

• Repasse fundo-a-fundo considerando o escopo de garantias e seguranças 
do SUAS e outras propostas indicaram serviços e benefícios que deveriam 
ser priorizados. 

• Financiamento destinado exclusivamente os serviços tipificados e com 
reconhecimento das especificidades regionais, de públicos e porte de 
municípios.

• Realização de auditoria da dívida pública, como estratégia para indicar as 
possíveis fontes de recursos financeiros que possam viabilizar a vinculação 
constitucional e a ampliação de recursos para a Seguridade Social.

Vinculação de percentual constitucional para o orçamento da 
Assistência Social



Eixo 2: Financiamento Público

Retomada do repasse regular e automático, do Fundo Nacional 
para os Fundos estaduais e municipais, conforme a LOAS

• A premência da retomada desse princípio do SUAS lavrado em lei, com o 
reconhecimento de que o repasse regular e automático, independente do 
saldo em conta dos fundos estaduais e municipais é constitutivo desse 
sistema e sua interrupção, além de ilegal, põe em risco a sobrevivência 
desse modelo republicano de financiamento de política pública. 

• A manutenção dos fundos públicos e a revogação da normativa que 
estabelece a suspensão, bloqueio e compensação de débitos, de modo a 
não haver solução de continuidade na oferta dos serviços socioassistenciais 
devido a interrupção dos repasses de recursos federais.

• O descontigenciamento do orçamento da SNAS/2019, incluindo repasse 
dos saldos do ano de 2018.



Eixo 2: Financiamento Público

Recomposição e ampliação dos investimentos para a 
Política de Assistência Social/Serviços. 

As proposições foram associadas a um leque de alternativas:

• Expansão e qualificação de serviços tipificados,  vinculados a grupos 
populacionais, especificidades territoriais;

• Serviços socioassistenciais de média e alta complexidade nas regiões 
(Amazônia; área rural; áreas de fronteiras) e de caráter regional, 
sobretudo, para atender pequenos municípios;

• Ampliação salarial dos trabalhadores. 



Eixo 2: Financiamento Público

Aumento de investimento aplicado à gestão e ao controle
Social

•Modificação de critérios de concessão de benefícios; 

•Organização de áreas de gestão: vigilância 
socioassistencial e a gestão do trabalho – capacitação.

• Investimento de recursos no controle social. 



Eixo 2: Financiamento Público

Respeito às instâncias de controle social e pactuação no 
que concerne

• Às instâncias regulamentadas e com investidura pública de pactuação e 
de controle social. 

• Ao princípio de democratização da Política de Assistência Social e à
retomada dos  critérios republicanos e transparentes na execução e 
deliberação do financiamento. 

• Aos serviços e benefícios tipificados e exclusivos do SUAS.

• Ao pacto federativo que reconhece as responsabilidades dos três entes 
federados no financiamento e exige critérios republicanos e 
transparentes. 



Eixo 3: Participação social

Fundamentos das propostas de participação social

Em tempos de ataque à democracia e ao controle social, as propostas indicam
predominantemente estratégias para fortalecer a diretriz de participação no
SUAS, por meio de:

• Financiamento direto para as instâncias e ações de controle social;
• Processos de Educação Permanente para a implementação de metodologias

participativas em todos os espaços cotidianos do SUAS, desde os serviços
socioassistenciais;

• Diversificar estratégias de comunicação ampliada com a sociedade e
especialmente com usuárias e usuários do SUAS, para popularizar a Assistência
Social;

• Alterar proporcionalidade e adotar princípios de equidade para priorizar a
participação de usuárias e usuários em todos os espaços onde o SUAS vive e se
concretiza cotidianamente.



Eixo 3: Participação Social

Assegurar, legitimar e fortalecer as instâncias de Controle Social da Política
de Assistência Social, respeitando sua autonomia, de acordo com o que
prevê a legislação em vigor, com a garantia de realização das Conferências
Nacionais de Assistência Social, sempre que deliberadas pelo CNAS.

Garantir que o CNAS receba as propostas aprovadas pelas conferências
estaduais e conferências livres, que sejam validadas mediante resolução e
encaminhadas para cumprimento pelo Ministério da Cidadania, em respeito
a participação popular.

Revogar o Decreto nº 9.759/2019, que extingue e estabelece diretrizes,
regras e limitações para colegiados da administração pública federal.

Fortalecer o controle social, respeitando autonomia 
deliberativa, em conformidade com a legislação. 



Eixo 3: Participação Social

• Garantir recursos - orçamentário e financeiro - específicos para a
realização da Conferência Nacional de Assistência Social ordinária e
extraordinária, conforme prevê a LOAS e deliberação do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS.

• Garantir financiamento para assegurar e ampliar a participação social
dos usuários do SUAS em conferências, fóruns, audiências públicas,
conselhos e demais espaços de controle democrático nas três esferas.

Garantir financiamento específico para fortalecer ações de 
controle social.



Eixo 3: Participação Social

Estabelecer diretrizes para a realização de encontros intersetoriais com as 3
políticas da seguridade social: Assistência Social, Saúde e Previdência, tendo como
objetivo a efetivação destas políticas públicas de garantias de direitos à população
brasileira.

Criar um fórum/comitê de discussão permanente entre o SUAS, Sistema de Justiça
e os órgãos de Garantia de direitos, possibilitando a construção de protocolos e
fluxograma dos Serviços, estabelecendo competências dos profissionais do SUAS e
seus limites de atuação.

Estabelecer parceria com Controladoria Geral da União – CGU – e Tribunal de
Contas da União – TCU, para uma ampla campanha sobre o direito à Assistência
Social.

Garantir a reativação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e os
demais conselhos extintos no âmbito nacional, conforme a legislação anterior.

Fortalecer a luta pelo controle social por meio de articulação 
intersetorial e interinstitucional



Eixo 3: Participação Social

• Produzir materiais educativos, baseados na educação popular, com
diferentes gêneros textuais e com conteúdos referentes à Política Nacional
de Assistência Social, divulgando-os em canais oficiais e mídias sociais
populares e acessíveis com o objetivo de desmistificar a assistência social
como prática assistencialista, bem como incentivando a participação social.

• Garantir apoio técnico continuado para construção de metodologias
participativas nos serviços socioassistenciais e nos conselhos municipais,
especialmente assegurando uso de linguagem acessível a usuários e
usuárias.

Implementar processos de educação permanente, com 
metodologias participativas para qualificar técnica e politicamente 

o controle social. 



Eixo 3: Participação Social

Garantir ampla divulgação sobre o papel e a importância dos conselhos
para a população, através de campanhas, audiências e fóruns, bem
como promoção de boas práticas de controle social.

Divulgar amplamente (para toda a população) os direitos de cidadania
e de participação social e mobilizar os cidadãos, promovendo a
qualificação de conselheiros de assistência social, gestores e
trabalhadores do SUAS.

Diversificar estratégias de comunicação para popularizar o 
suas e ampliar a participação social e a mobilização coletiva 

em sua defesa. 



Contribuições para resistência, organização e mobilização nos estados

Resistência: O grande numero de conferências realizadas nos 
municípios e estados, na atual conjuntura, foi uma manifestação 
da força em defesa do direito à participação e ao controle social, 
com fortalecimento dos conselhos municipais e estaduais, 
aprofundamento de espaços de debate em pré-conferências nos 
municípios e também em nível regional. Nos estados que fizeram 
a convocação democrática da conferência essa resistência 
traduziu a capacidade de organização e mobilização de 
organizações da sociedade civil.



Contribuições para resistência, organização e mobilização nos estados

Organização: A realização das Conferências fortaleceu a 
articulação com o Poder Legislativo (Câmaras e Assembleias), por 
meio de audiências públicas  e, inclusive, criação e fortalecimento 
de frentes parlamentares em defesa do SUAS. Também fortaleceu 
a articulação entre gestores municipais. A articulação de 
organizações, movimentos sociais, entidades e categorias de 
profissionais, fóruns de usuários e trabalhadores também 
ampliou os espaços de debate e defesa do SUAS. Em alguns 
estados foram implantados  e, em outros, reativados fóruns de 
trabalhadores e usuários.



Contribuições para resistência, organização e mobilização nos estados

Mobilização: Os ataques ao SUAS, particularmente o 
cofinanciamento federal, foram o mote da mobilização em muitos 
estados. A mobilização também foi alavancada pela defesa do 
direito à assistência social e pelo combate às desigualdades 
sociais. E também pela importância de maior participação de 
trabalhadores e usuários nos espaços de controle socia. Alguns 
estados destacaram novas formas para ampliar e qualificar o 
debate com a sociedade civil.



• Abigail Silvestre Torres - Frente Nacional de Defesa do SUAS e da SS.

• Ana Lígia Gomes - Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social.

• Denise Ratmann Arruda Colin - Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social

• Kelly Melatti - Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS/SP)

• Maria Helena Tavares - Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social

• Maria Luiza Amaral Rizzotti - Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social

• Natalina Ribeiro - Frente Nacional de Defesa do SUAS e da SS/Grito dos Excluídos Continental

• Rosangela Paz - Frente Nacional de Defesa do SUAS e da SS/Grito dos Excluídos Continental

• Stela da Silva Ferreira - Frente Nacional em Defesa do SUAS e da SS.

Grupo de Trabalho de Documentação


