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Relatório Audiência Pública 

 CMAS-BH e Entidades e Organizações de Assistência Social  
 

Realização: Conselho Municipal de Assistência Social - BH 

Data: 15 de junho de 2022 

Horário: 13h às 18h 
 

Participantes: 132 pessoas, sendo 23 dirigentes de entidades; 62 técnicos de 
entidades; 28 representantes do Fórum Municipal de Organizações da 
Sociedade Civil – FOSC; 39 trabalhadores do Suas-BH/gestão; 23 gestores do 
SUAS-BH; 21 conselheiros de Assistência Social de BH; 15 usuários do SUAS-
BH; 2 participantes do Fórum dos Usuários e Usuárias do SUAS-BH; e 1 
participante do Fórum Municipal de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS-
BH. 
 
A audiência ocorreu por meio da plataforma virtual do Google Meet, pelo link: 

bit.ly/audiencia-cmas. 
 

Justificativa 
O evento ocorreu na perspectiva do CMAS-BH realizar pelo menos uma 
audiência pública anual com as entidades ou organizações de Assistência Social 
inscritas, bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, com vistas à apresentação destas à comunidade, permitindo 
a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o 
fortalecimento do SUAS-BH (Resolução CMAS-BH nº 32/2016). 
 

Objetivo 
Refletir sobre o significado e a dimensão pública dos serviços, programas e 
projetos do SUAS-BH, sobre os processos organizativos e de formação ético-
política das entidades e organizações de assistência social como integrantes 
deste sistema e apresentar o diagnóstico da rede a partir do Plano Municipal de 
Assistência Social quadriênio 2022-2025, na perspectiva do fortalecimento do 
Vínculo SUAS. 
 

Tema 
O Vínculo SUAS: significados e a dimensão pública dos serviços, programas e 
projetos do SUAS-BH.  
 

A - RESUMO EXECUTIVO DO PAINEL TEMÁTICO 
 

1. O processo histórico do SUAS; o que é Vínculo SUAS e os processos 
de isenção e financiamento públicos; quais são as entidades de 
assistência social de atendimento, assessoramento e de defesa e 
garantia de direitos e as contribuições das entidades junto às ações do 
SUAS-BH. 

 
Apresentado por Márcio Caldeira – conselheiro municipal de Assistência Social, 
representante de entidades e organizações de assistência social e membro do 
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Fórum Permanente de Entidades Socioassistencias de Belo Horizonte, graduado 
em história, com especialização em Andragogia - pedagogia de adultos e 
mediação de conflitos sociais, assessor técnico da Associação Profissionalizante 
do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM.   
 

Em relação a essa trajetória que temos na construção do SUAS na defesa 
desses direitos, e que hoje está sendo sucateado, está sendo destruído, o 
FOSC, fórum permanente de entidades de assistência social de Belo Horizonte, 
está presente porque ele tem uma característica muito positiva na contribuição 
do fortalecimento dessa política de Estado. 

Aqui no município de Belo Horizonte não podemos deixar de falar disso também, 
pois é importante esclarecer a participação mais objetiva das entidades. Nesse 
contexto, as entidades fazem parte da história da assistência social, como 
mecanismo de redução das desigualdades. As entidades surgem para cumprir 
um determinado papel onde não existia uma política pública, mas muitas 
entidades têm seu nascedouro, a sua Fundação, muito antes de qualquer uma 
das estruturas mais objetivas do ponto de vista de Gestão Pública para trabalhar 
com a política de assistência social. 

Existem entidades seculares, muito antes dessa organização que a gente tem 
hoje do SUAS e é muito importante fazer esse resgate histórico. Como parte 
integrante de um sistema, desde a década de 80, ou muito antes disso, as 
entidades desenvolvem um trabalho extremamente árduo, buscando alternativas 
inclusivas para reduzir essas desigualdades sociais. Na década de 80 elas 
participaram de uma forma muito intensa, junto com todos os demais 
movimentos sociais, sindicatos, profissionais liberais, partidos políticos etc, que 
culminou com o processo da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. 
Depois, veio a constituição de 1988 e os artigos que garantem os direitos sociais. 
Então a história das entidades se confunde também com a história dessa 
construção e desse direito social, como garantia pública e constitucional e, então, 
essa participação é muito efetiva. 

Eu acredito que, no Fórum, tenha pessoas que participaram dessa construção 
histórica. Então é muito importante a gente entender a participação das 
entidades nesse processo de construção do SUAS. Antes, havia uma visão 
extremamente assistencialista, dadivosa na própria política de assistência. Hoje, 
a assistência está no patamar de garantia de direito. Então, é importante para a 
entidade participante da estrutura de uma política pública que haja uma 
adequação a essa nova visão da política. 

Então é importante a gente construir aqui esse histórico sobre o quanto a 
formação e o fortalecimento do SUAS contribui também para a qualidade do 
trabalho das entidades, considerando também a formatação de uma diretriz 
Nacional, que aponta objetivos específicos e resultados em relação à segurança 
que a assistência deve levar aos beneficiários ligados às entidades. Elas 
começam a entender a necessidade de alterar os seus mecanismos, as suas 
metodologias e formas de ação, a centralidade de diretrizes e de comando 
garantidos constitucionalmente e o papel complementara da entidade nessa 
estrutura. Então, é importante entender que as entidades buscam se aprimorar 
nesse vínculo para o fortalecimento da política. 
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O sistema único define o vínculo SUAS, dentre outras coisas, a partir da inscrição 
da entidade no Cadastro Nacional de Entidades, com determinados requisitos 
legais e, portanto, elas têm um grande percurso a fazer para que consigam 
entender qual é essa extensão. E aí, como representante de entidades e, 
resgatando um pouco da história do FOSC, lá em 2013, foi feito pela PUC Minas 
um diagnóstico da rede sócio assistencial de Belo Horizonte, em parceria com 
os professores do PROEX que nos auxiliaram, junto ao Conselho de Assistência 
Social. Nesse diagnóstico foram levantadas mais de 300 entidades da 
Assistência Social, que apresentavam desafios e dificuldades. 

E aí o Fórum surge justamente com esse objetivo de dar andamento e tratamento 
às questões levantadas pelo diagnóstico, cujo foco era o levantamento das 
dificuldades das entidades para se adequarem às novas diretrizes da política 
pública de assistência social. Então, o Fórum passa a ser um local onde se 
busca, justamente, contribuir com o processo de formação e qualificação dessas 
entidades, de articulação entre essas organizações da sociedade civil, visando 
a troca de experiências e promoção de espaços de debate. Estimular o 
reconhecimento das organizações da sociedade civil e estabeler uma 
interlocução com os poderes públicos municipais, estadual e federal, 
certamente, contribuirá também para o avanço da legislação e principalmente o 
fortalecimento das organizações. 

Então, o foco do FOSC sempre foi trabalhar nessa perspectiva e dessa forma, 
ele está extremamente atento a todos os movimentos que a gente tem realizado 
dentro do Conselho, fora dele e, principalmente, muito atento às nossas 
necessidades e as nossas capacidades também. Isso é importante porque hoje 
temos 260 entidades inscritas no Conselho. São entidades de atendimento, 
assessoramento, defesa e garantia de direitos, que têm atuação tanto na 
proteção básica quanto na proteção especial e de alta complexidade e, para que 
se fale na alta complexidade, 100% desse serviço é executado pela rede privada. 
Então existe uma ação efetiva das entidades dentro da estrutura do SUAS. 

O CMAS-BH tem 260 entidades inscritas e algumas delas são parceirizadas. 
Tem outras entidades que não tem essas parcerias. Muitas vezes, essas 
entidades que não conseguem alcançar as parcerias, apresentam inúmeras 
dificuldades relacionadas à captação de recursos e, quando conseguem, são 
insuficientes, o que compromete a capacitação do seu próprio quadro de 
profissionais, o investimento na sua infraestrutura e, consequentemente, a busca 
de parceria junto ao próprio governo. Por exemplo, no ano de 2020 houve 
recurso disponibilizado por meio de chamamento público pelo Conselho da 
Criança e do Adolescente, onde todas as entidades precisavam apresentar um 
Plano de Trabalho. A verba era da ordem de 30 mil reais só e, de mais de 200 
entidades inscritas no Conselho do adolescente, apenas 40 entidades 
conseguiram acessar esse recurso. Por que? Qual é a grande dificuldade? É 
questão de habilitação, de elaboração técnica de uma proposta. Existe um 
caminho que a gente precisa percorrer. O recurso foi disponibilizado, mas não 
alcançou a totalidade, ou uma grande parte das entidades, que já estavam 
inscritas. 

Isso revela a lacuna que temos que cobrir. Temos que desenvolver ações que 
possam viabilizar essas condições objetivas para que as entidades alcancem 
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esses recursos. Quais são essas ações objetivas, as suas habilitações jurídicas, 
o seu conhecimento técnico para elaboração de uma proposta? Nesse sentido, 
nós tínhamos dentro da estrutura da gestão uma gerência de apoio às entidades. 

O Fórum teve oportunidade de realizar ações junto com essa gerência de 
qualificação das entidades, como aquelas em relação à orientação e habilitação 
jurídica, ações relacionadas ao processo de elaboração técnica, de planos de 
trabalho, apoio em relação às inscrições, ou seja, tínhamos uma área dentro da 
gestão que dava um apoio para as entidades, para que elas pudessem alcançar 
determinado nível de qualificação. Só que, hoje, tivemos uma redistribuição das 
atribuições da Garep e a gente precisa buscar uma forma de resgatar a 
construção desse espaço, muito importante para as entidades. 

Assim, gostaria de chamar a atenção para as questões do financiamento, porque 
quando se fala da parcerização, que é uma terminologia da legislação, do marco 
regulatório, estamos diante de um conceito que precisa ser alargado: parceria 
com SUAS não é só daquela entidade que tem recurso por meio de algum tipo 
de financiamento. A parceria será através do sistema único, a partir do momento 
que o atendimento da entidade focar no seu usuário, com ações voltadas para o 
seu fortalecimento. Ela está sendo parceira com o Sistema Único de Assistência 
Social, se estiver buscando o fortalecimento e ofertando a este beneficiário 
ações de uma política pública.  

Então, é importante que seja alargado o conceito de parceria, especialmente, 
nesse momento que vivemos a perda de direitos a cada dia. Nós temos 
vivenciado situações de perdas e mais perdas de direitos e nós temos inúmeras 
entidades que trabalham nessa perspectiva, além do atendimento e do 
assessoramento na defesa de direitos. E quando se trata de assessoramento e 
da defesa e garantia de direitos existem alguns impeditivos em relação ao 
acesso ao financiamento. Por exemplo, a Resolução nº 27 do CNAS é clara ao 
definir e caracterizar as entidades de assessoramento e defesa e garantia de 
direitos. Algumas das atividades pontuadas lá são voltadas, prioritariamente para 
famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade de risco social, grupos e 
organizações de usuários e movimentos sociais bem como entidades com 
atuação preponderante ou não na área de assistência social. 

Apesar da clareza de entendimento colocado pela Resolução, temos um 
impeditivo legal para uma determinada linha de financiamento que é definida 
pela portaria do Ministério da Cidadania nº 580, editada em 31 de Dezembro de 
2020, que regula a transferência de recursos, via emenda parlamentar, com a 
restrição de que não pode ser destinado a entidade de assessoramento, mas 
sim para entidades que desenvolvem serviços tipificados. 

Então, você tem uma portaria que define regras diferentes para aqueles que 
compõem o sistema. Portanto, há um desequilíbrio, um desajuste e que temos 
que pensar sobre isso. 

Hoje nós temos uma intensificação da perda de direitos em nossa sociedade e 
no Conselho de Belo Horizonte tem muitas entidades que trabalham com 
assessoramento e defesa e garantia de direitos com dificuldades até mesmo de 
captação de recursos nesse sentido. 
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Então, é muito importante que busquemos caminhos alternativos para ampliação  
do diálogo sobre o vínculo Suas. Na legislação, não está escritos sobre como se 
dá o vínculo SUAS, mas pressupõe-se que a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social faça jus ao termo Vínculo.  

Se eu faço jus ao Vínculo SUAS o meu direito ao acesso tem que ser também 
unificado, de forma igualitária. Não posso permitir ou entender, que exista uma 
diferenciação nessa forma de definir para se ter acesso ao recurso. Estou 
falando aqui dessa Portaria objetivamente. Eu não tenho conhecimento profundo 
do ponto de vista do financiamento ou dos requisitos para este tipo de 
financiamento parlamentar. 

Mas o que eu estou querendo chamar atenção aqui é que para atores que 
compõem o sistema existe uma regra diferenciada. E a regra diferenciada cria 
situações diferenciadas. Então, enquanto Fórum, é importante que a gente traga 
aqui essas questões para que possamos buscar alternativas e evitar a destruição 
que está ocorrendo dentro do SUAS. Temos um cenário extremamente 
desafiador.  

Temos aqui atores que fortalecem a política de assistência e que sabem 
claramente como é perversa essa destruição que está sendo feita e como vamos 
conseguir reverter esse quadro, tendo uma unidade de fortalecimento dentro da 
própria política e que passa por essa adesão de todos esses atores: usuário, 
trabalhador, entidade, gestão, todo mundo que compõe esse sistema tem que 
estar muito direcionado para o fortalecimento e resgate desta política. 

Esses pontos, no meu entendimento, precisam ser tratados em profundidade, 
considerando, não só, a capilaridade do sistema que envolve os usuários da 
Assistência Social, como também das entidades, que precisam de apoio objetivo 
e direcionado. Nós sabemos que temos entidades que precisam avançar mais, 
não tenho dúvida disso, mas é muito importante o apoio da gestão para que tais 
questões relacionadas à financiamento e à nossa forma de atuação sejam 
equacionadas, considerando ainda o histórico de tais entidades que, muitas 
delas surgiram antes do próprio SUAS e que apresentavam suas missões 
institucionais. A autonomia das entidades precisa ser observada e acho que essa 
gestão tem esse cuidado 

A reflexão é nesse sentido, e a proposta é a de criação de um GT, com 
representação do Fórum de entidades, do Conselho e da gestão para que a 
gente possa se debruçar, sobre a lógica do assessoramento da Defesa e 
Garantia de Direitos, com a objetividade necessária para reduzir essas grandes 
dificuldades apresentadas. 
 

2. O diagnóstico da rede socioassistencial a partir do Plano Municipal de 
Assistência Social - PMAS para os anos de 2022 a 2025. 
Apresentado por Simone Albuquerque, Diretora de Gestão do SUAS da 
Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, Conselheira 
Municipal de Assistência Social de BH e graduada em Serviço Social. Segue 
extrato da apresentação realizada em relação às metas do PMAS 2022-2025 
Vinculadas à Rede Socioassistencial: 
 
Eixo: Aprimoramento da Gestão do SUAS 
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1. Aprimorar e informatizar os fluxos de referência e contrarreferência no 
SUAS-BH. 

2. Elaborar orientações técnicas que estabeleçam diretrizes e 
procedimentos para os processos de referência e contrarreferência entre PSB e 
PSE. 

3. Parametrizar os serviços socioassistenciais do SUAS. 
4. Regular as ações de assessoramento, de defesa e garantia de direitos no 

SUAS-BH. 
5. Descentralizar a vigilância socioassistencial nas 9 DRAS. 
6. Criar o protocolo matricial com a padronização e simplificação da coleta e 

extração de dados essenciais aos serviços. 
7. Realizar pesquisa de satisfação de usuários dos serviços 

socioassistenciais. 
8. Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Permanente do 

SUAS-BH. 
9. Criar a Escola Virtual do SUAS-BH. 
10. Realizar em parceria com a SUGESP diagnóstico quantitativo e qualitativo 

dos afastamentos /adoecimentos do conjunto dos trabalhadores da Assistência 
Social. 

11. Elaborar plano de ação de prevenção à saúde para o conjunto dos 
trabalhadores da Assistência Social. 

12. Capacitar trabalhadores e gestores do SUAS-BH.  
13. Capacitar trabalhadores e gestores do SUAS com vistas ao 

aprimoramento do trabalho social com famílias e as ações de vigilância no 
âmbito das Ações Estratégicas do PETI. 

14. Capacitar conselheiros municipais (CMAS) e regionais (CORAS), 
membros de CLAS e de FÓRUNS. 

15. Criar estratégias para ampliação da estrutura de apoio às instâncias 
democráticas e participativas. 

16. Fomentar o vínculo SUAS com as entidades e organizações de 
Assistência Social que integram o SUAS-BH. 

17. Criar estratégias para fomentar o cadastramento e a atualização cadastral 
das entidades e organizações de Assistência Social no CNEAS. 

18. Aprimorar o processo de gestão das parcerias no âmbito do SUAS. 
 
Eixo: Proteção Social Básica 

1. Ampliar a inserção de adolescentes e jovens no SCFV, 15-17 anos, para 
04 territórios de CRAS. 

2. Ampliar o alcance do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas - 
SCFV/CRAS. 
 
Eixo: Proteção Social Especial 

1. Implantar Serviço de Acolhimento para gestantes e puérperas. 
2. Realizar estudo de custos do serviço de acolhimento institucional para 

pessoas idosas. 
694180464. Realizar estudo de custos do serviço de acolhimento 

institucional para crianças e adolescentes. 
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694183824. Realizar estudo de custos do serviço de acolhimento 
institucional para pessoas com deficiência. 

694188944. Realizar estudo de custos do serviço de acolhimento 
institucional para adultos e famílias. 

694186944. Adequar vagas de acolhimento institucional para idosos 
para atendimento a usuários dependentes. 

694187024. Implantar o Protocolo no. 001/2022, da Mesa de Diálogo e 
Negociação Permanente do Sistema Único de Assistência Social – SUAS com o 
Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça - (Portaria SMASAC N° 
012/2022), que dispõe sobre a proposição de fluxos municipais envolvendo o 
acolhimento institucional emergencial de crianças e adolescentes no âmbito do 
município de Belo Horizonte. 

694193744. Realizar estudo comparativo sobre os resultados e impactos 
esperados ao Serviço de Acolhimento Familiar e Serviço de Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes, analisando as aquisições dos usuários, 
os avanços em relação a indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais, a 
possibilidade de integração e ou convivência familiar e comunitária e os custos 
dos Serviços. 
 
Eixo: Participação Popular/ Controle Social 

1. Promover Encontro Municipal de Entidades do SUAS/BH. 
2. Promover encontros semestrais de CORAS ampliada no CMAS/BH. 
3. Realizar Conferências Municipais de Assistência Social. 
4. Fortalecer a participação popular nos CORAS, CLAS e Serviços. 
5. Mobilizar trabalhadores para fortalecer a participação nos espaços de 
controle social. 
6. Informatizar o processo de inscrição das entidades no CMAS/BH. 
7. Recomendar financiamento para as ações de assessoramento, de defesa 
e garantia de direitos no SUAS-BH. 

 

3. Parâmetros e etapas do Processo de Inscrição das Entidades e dos 
Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social no CMAS-BH. 
 
Apresentado por Cláudia Melo Machado, representante governamental - Diretora 
Regional de Assistência Social da Regional Pampulha e coordenadora da 
Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Entidades e 
Organizações de Assistência Social do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Belo Horizonte, especialista em Gestão Pública, especialista em Serviço 
Social e Política Social, analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo 
Horizonte, ilustrados a seguir: 
 
As entidades ou organizações de assistência social (OSCs) possuem 
fundamental importância para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por 
atuarem em parceria com a Administração Pública no atendimento às famílias e 
aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 
 
As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) reconhecidas pela Assistência 
Social executam serviços de caráter público. 
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Existem três níveis de reconhecimento de entidade no SUAS 
 
1º NÍVEL – INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A inscrição é a autorização de funcionamento na política de assistência social e, 
também é pré-requisito para o acesso aos demais níveis de reconhecimento, 
como o CNEAS e o CEBAS. 
 
2º NÍVEL – CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNEAS) 

Esse nível de reconhecimento permite à entidade realizar parcerias com o órgão 
gestor municipal e a torna apta para adquirir o CEBAS. Dessa forma, para sua 
vinculação ao SUAS, as organizações devem comprovar, cumulativamente, 
possuir a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e o registro no 
CNEAS. 
 
3º NÍVEL - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CEBAS)  

 
O terceiro nível de reconhecimento o CEBAS possibilita à entidade a isenção de 
contribuições sociais. É um importante mecanismo de parceria público-privada, 
para ampliar a cobertura e melhoria dos serviços socioassistenciais. Com a 
Certificação CEBAS, entidades que ofertam serviços de Assistência Social 
podem ter acesso a importantes mecanismos de financiamento de suas 
atividades. 
 
Dialogaremos aqui sobre o 1º Nível – Inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - CMAS/BH tem 
dentre suas competências: inscrever, acompanhar e fiscalizar as entidades e 
organizações de assistência social e as que executam serviços, programas, 
projetos, benefícios socioassistenciais, ações de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos no Município, observados os princípios e as diretrizes 
estabelecidos na legislação relacionada. 
 
A resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 estabelece os parâmetros 
nacionais para a inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios. Os Conselhos de 
Assistência Social possuem autonomia para proceder a eventuais adaptações, 
considerando especificidades locais, desde que não venham a ferir os princípios 
contidos na resolução. 
 
A inscrição no CMAS/BH, enquanto processo administrativo, envolve atividades 
que requerem atuação de um conjunto de atores e dispositivos institucionais: 

● as próprias entidades ou organizações que solicitam as inscrições;   
● a Secretaria Executiva do CMAS/BH - SECMAS/BH, responsável pela 
organização técnico-administrativa do processo de inscrição;  
● a Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Rede 
Socioassistencial, que tem dentre suas atribuições analisar e emitir 
pareceres acerca dos requerimentos e da manutenção de inscrição; 
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●  o Plenário do Conselho, responsável final pelas deliberações sobre o 
processo de inscrição no CMAS/BH;  
● a Subsecretaria de Assistência Social/SMASAC, responsável por prestar 
apoio administrativo e manter atualizado o Cadastro Nacional de 
Entidades Socioassistenciais; dentre outros atores. 

 
Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Rede 
Socioassistencial – CIAF, tem como competências da CIAF: 

 
I - definir os critérios de inscrição das entidades e organizações de assistência 
social e as que executam serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais; 
II - definir os critérios para acompanhamento e fiscalização da rede 
socioassistencial; 
III - realizar o acompanhamento e a fiscalização da rede socioassistencial. 
 
I. Inscrição no CMAS como entidade ou organização de Assistência Social: 

a) Entidades ou organização de Assistência Social de atendimento: 
Aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas, projetos, concedem benefícios de proteção 
social básica e/ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades ou risco social e pessoal; 

b) Entidade de assessoramento: Aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada prestam serviços, executam programas ou projetos 
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de Assistência Social; 

c) Entidade de defesa e garantia de direitos: Aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas 
e/ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. 
 
II.  Inscrição como entidade com atuação exclusiva ou preponderante na 
Assistência Social:  

a) Entidade com atuação exclusiva na área da Assistência Social:  
São aquelas que desenvolvem ações única e exclusivamente na área de atuação 
da Política de Assistência Social. 

b) Entidade com preponderância na área de Assistência Social: 
São aquelas que, além de desenvolver ações vinculadas à área de atuação da 
Política de Assistência Social, desenvolvem ações em outras áreas (saúde, 
educação, cultura, segurança alimentar, dentre outras). 
 
Verificação da preponderância, aspectos a serem observados:  
 
O Conselho Nacional de Assistência Social recomenda "que a verificação da 
preponderância seja por meio do Relatório de Atividades, do Plano de Ação e 
dos subsídios levantados na visita realizada à entidade". Recomenda também, 
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"que a avaliação da maior área de atuação da entidade (preponderância) deve 
levar em conta aspectos como: 
 
A atividade econômica principal constante do CNPJ deverá corresponder ao 
principal objeto de atuação da entidade, verificado nos documentos 
apresentados nos termos do art. 3º, sendo preponderante a área na qual a 
entidade realiza a maior parte de suas despesas. 
 
Vide Decreto nº 8.242/2014, art. 10, § 1º que regulamenta a Lei nº 12.101/2009 
e Resolução CMAS/BH nº 32/2016 atualizada pela Resolução CMAS/BH nº 
61/2016. 
 
III. Inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais: 
As entidades ou organizações da sociedade civil, com base nas normativas da 
Política de Assistência Social, podem requerer ao CMAS/BH a inscrição de 
serviços, programas, projetos e/ou benefícios socioassistenciais: 
 

a) Serviços socioassistenciais: 
Ações de caráter planejado e continuado, voltadas para o atendimento de 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, visam à Proteção Social 
Básica que objetiva prevenir situações de risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários ou à Proteção Social Especial, cujo objetivo é 
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições para o enfrentamento 
das situações de violação de direitos (Resolução 23/2016). 
 

b) Inscrição de Programas Socioassistenciais: 
Para o processo de inscrição no CMAS/BH é fundamental destacar que segundo 
a LOAS os programas socioassistenciais serão definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que 
regem essa lei, com prioridade para a inserção profissional e social. 
 
A Resolução CMAS-BH 23/2016 dispõem que: 

Entendem-se como programas socioassistenciais o conjunto de projetos/ações 
planejadas, articuladas, de caráter multi e interdisciplinar e integrados, com 
objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e 
potencializar os serviços socioassistenciais ou territórios vulneráveis. Tem 
caráter orgânico-institucional, integração no território e/ou grupos populacionais 
com orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e a longo 
prazo. 
 
São programas que podem ser inscritos no município: 

● Programa De Habilitação e Reabilitação Social; 
● Programa De Inclusão Produtiva, nas modalidades de Cursos de Formação 

Profissional (inicial ou continuada) e na modalidade Promoção do Trabalho 
Protegido (Adolescente/Jovem trabalhador; Encaminhamento para Trabalho; 

● Ações Formativas de Apoio para o Acesso ao Mundo do Trabalho). 
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c) Inscrição de Projetos socioassistenciais: 
 
A Resolução CMAS-BH 23/2016 dispõem que:  

 
1.Projetos socioassistenciais: ações planejadas, de curta duração, com objetivo 
específico, de caráter inovador, com vistas a qualificar programas e serviços 
socioassistenciais. 
 
2. Projetos de enfrentamento da pobreza: ações de enfrentamento da pobreza 
serão consideradas, para fins de inscrição no CMAS-BH, como atividade de 
assessoramento e defesa de direitos no campo do estímulo ao desenvolvimento 
integral sustentável de grupos ou comunidades, cadeias organizativas, redes de 
empreendimentos e à geração de renda, conforme descrito na Resolução CNAS 
no 27/2011. 
 

d) Inscrição de Benefícios Socioassistenciais: 
De acordo com o art. nº 22, da LOAS, benefícios eventuais “são provisões 
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS 
e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública”. 
 
A inscrição da oferta de benefícios eventuais no CMAS/BH deve considerar, as 
situações de insegurança social aos quais se destinam, além das perdas, danos 
e prejuízos vivenciados pelo público a que pretendem alcançar. Devem, também, 
ser ofertados de maneira articulada às demais provisões da Política de 
Assistência Social, não esgotando, assim, sua oferta às provisões materiais e 
em espécie.  
 

Para melhor compreensão, consulte as Normativas que regulamentam a 
concessão dos benefícios eventuais: 
● Resolução CMAS BH 29 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 
● Caderno de Orientação Técnica Auxílio por Vivência de Insegurança Social – 

AVISE (SUASS, 2019) 
● Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS. 
 

Processo de Inscrição 
 

a) Processo de inscrição inicial: conjunto de atividades, tarefas e 
procedimentos que organizam a inscrição no CMAS/BH. O referido processo 
inicia no requerimento de inscrição e é finalizado com o deferimento ou 
indeferimento.  
 

b) Processo de acompanhamento para manutenção de inscrição: conjunto 
de atividades, tarefas e procedimentos necessários para verificação se os 
critérios e parâmetros de inscrição permanecem atuais e válidos. 
 

c) Processo de cancelamento da inscrição: conjunto de atividades, tarefas e 
procedimentos necessários para cancelar a inscrição no CMAS/BH, podendo 
ocorrer por iniciativa da entidade requerente ou do próprio CMAS/BH. 
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Inscrição inicial no CMAS/BH 
 

Etapas e atividades do processo de primeira inscrição no CMAS/BH: 
 

Orientação Prévia à Inscrição: oficina de inscrição inicial  
Trata-se de orientações iniciais sobre o processo de inscrição no CMAS/BH, de 
caráter informativo e formativo, através de oficina. Nesta oficina serão 
trabalhados alguns temas: política de Assistência Social, o SUAS, o CMAS, o 
processo de primeira inscrição, manutenção da inscrição e cancelamento da 
inscrição: normativas, atividades, instrumentos e procedimentos. É nesta 
oportunidade que as entidades poderão entender um pouco mais sobre a Política 
de Assistência Social e as ofertas que poderão executar. Este momento não 
exclui outros momentos de orientação futuros.  
 

Recepção dos documentos e conferência documental: 
O protocolo da documentação no CMAS/BH é o ato formal que inicia o processo 
de inscrição. A conferência de documentos é um procedimento administrativo 
em que se confere se os documentos necessários estão sendo entregues ao 
CMAS/BH. Caso haja alguma pendência documental, não se considera iniciado 
o processo de inscrição e a entidade será orientada a retornar quando a 
documentação estiver completa.  
 

Checklist da documentação solicitada 
Requerimento de inscrição conforme abaixo, assinado pelo representante legal 
ou por procurador legal: 
 

Requerimento modelo I anexo: inscrição das entidades ou organizações que 
atuam exclusivamente ou preponderantemente na área da assistência social; 

Requerimento modelo II anexo: inscrição das entidades ou organizações que 
atuam exclusivamente ou preponderantemente na área da assistência social em 
mais de um município e que a sede está localizada fora do Município de Belo 
Horizonte;  

Requerimento modelo III anexo: As entidades ou organizações que não 
tenham atuação preponderante na área da assistência social, mas que também 
atuam nessa área. Requerimento para inscrição da oferta socioassistencial. 
I - cópia da Ata de Eleição e Posse da atual diretoria da entidade registrada no 
cartório; 
II - cópia do documento de identidade e do comprovante de endereço atualizado 
do representante legal da entidade ou do procurador e respectiva procuração 
registrada no cartório; 
III - cópia do Estatuto Social vigente e suas alterações, devidamente registrado 
no cartório;  
IV - comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ;  
V - declaração contendo o rol de filiais da instituição, se houver, devidamente 
assinada pelo representante legal da entidade ou procurador e por técnico 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MG;  
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VI - plano de ação anual, datado e assinado pelo representante legal ou 
procurador e pelo responsável técnico que o elaborou; 
VII - relatório de atividades do ano anterior datado e assinado pelo representante 
legal ou procurador e pelo responsável técnico que o elaborou; 
VIII - cópia do instrumento jurídico firmado entre a entidade que presta 
assessoramento e os seus assessorados; 
IX - cópia do comprovante de endereço atualizado da entidade ou organização 
de assistência social ou do local de execução das ações socioassistenciais.  
 

Visita Técnica 
Trata-se de visita ao local em que ocorre a oferta para complementação da 
análise documental. A visita deve ser realizada pela equipe técnica da 
SECMAS/BH, podendo, caso necessário, ser realizada em conjunto com um 
conselheiro da comissão de inscrição, sendo previamente agendada com 
responsável pelo requerimento de inscrição. É importante verificar a coerência 
entre o conteúdo do Plano de Ação e/ou do Relatório de Atividades apresentados 
e o observado in loco de modo especial no que concerne às ofertas prestadas 
pela entidade. (Resolução CNAS 14/2014). 
 

Emissão de Parecer pela Comissão de Inscrição 
Trata-se de parecer emitido pela Comissão após a análise documental. Ele deve 
versar sobre as condições de funcionamento da entidade com elementos 
suficientes para subsidiar a deliberação do CMAS/BH sobre a inscrição. Assim 
feito, será necessário a utilização do relatório técnico elaborado pela 
SECMAS/BH, das observações feitas in loco e dos demais documentos 
presentes no processo. 
 
No segundo momento, o documento elaborado, será analisado pela comissão 
que poderá aprová-lo por consenso, pela maioria simples dos votos de seus 
integrantes ou rejeitá-lo. Após esta análise, o parecer final será apresentado em 
plenária para deliberação do Pleno, com os seguintes indicativos : 
a) Parecer favorável, 
b) Parecer desfavorável, sem indicativo de Plano de Providências; 
c) Parecer favorável, com indicativo de Plano de providências. 
 

Para análise deve-se 
I- Verificar se a entidade demonstrou que se trata de pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente constituída; 
II- Verificar na documentação apresentada se a entidade garante a gratuidade 
em todos os serviços, programas, projetos e benefícios Socioassistenciais; 
III- Verificar se a entidade demonstrou no Plano de Ação a execução da sua 
oferta socioassistencial em caráter continuado; 
IV- Verificar se a entidade demonstrou o Plano de Ação a execução da sua oferta 
socioassistencial em caráter permanente; 
V- Verificar se a entidade demonstrou no Plano de Ação que executa ações de 
caráter planejado; 
VI- Verificar se no Estatuto Social da entidade está previsto que aplica rendas, 
recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e, 
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 
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VII- Verificar na documentação apresentada se a entidade garante processos 
participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução 
de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 
VIII- Verificar se a entidade demonstrou nos documentos apresentados 
assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários 
da Política de Assistência Social. 
 

Pautar, discutir e deliberar em plenária: 
Após análise documental, visita à entidade e emissão de parecer, o CMAS/BH 
deverá pautar, discutir e deliberar os pedidos de inscrição em reunião plenária. 
As inscrições deferidas deverão ser numeradas de forma única e sequencial 
independente da mudança do ano e do tipo de inscrição – da entidade ou do 
serviço/programa/projeto/benefício (vide art. 17 da Resolução CNAS nº 
14/2014). A deliberação do CMAS/BH deve ser na forma de resolução.  
 

Publicação da deliberação em plenária: 
Trata-se do ato de tornar pública a deliberação do CMAS/BH, por meio de 
resolução publicada no Diário Oficial do Município. Sendo a data de publicação, 
para todos os efeitos legais, a data da ciência da decisão. 
 

Emissão de comprovante: 10 dias úteis contados a partir da publicação no 
DOM 
Trata-se de documento emitido pelo CMAS/BH e disponibilizado para as 
entidades que tenham a inscrição deferida.  
 

Notificação à entidade: 
Trata-se de notificação do CMAS/BH à entidade ou OSC comunicando sobre o 
deferimento ou indeferimento da inscrição. Pode ser por correspondência, com 
Aviso de Recebimento, e/ou por e-mail. Na notificação deve constar, no caso de 
indeferimento, informação clara sobre a possibilidade de recorrer da decisão no 
prazo máximo de 15 dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação. 
(Resolução CMAS/BH n 32 art. 20 § 1) 
Pedido de Reconsideração: a entidade poderá protocolar Pedido de 
Reconsideração no CMAS/BH. O mesmo será pautado na Mesa Diretora do 
CMAS/BH  que deverá montar Junta de Reconsideração (constituída nos termos 
do Regimento Interno do CMAS/BH). 
 

Envio de documentação ao Órgão gestor para cadastro - CNEAS 
Trata-se do encaminhamento da documentação referente à inscrição da 
entidade ou OSC no CMAS/BH para Órgão Gestor da Política de Assistência 
Social no Município. Este, por sua vez, procederá a inserção dos dados da 
entidade ou OSC no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - 
CNEAS. Sendo esta, a última etapa do processo de inscrição sob 
responsabilidade do CMAS/BH. 
 

b) Processo de Acompanhamento/Manutenção da Inscrição no CMAS/BH 
O Acompanhamento da Inscrição pelo CMAS/BH tem por objetivo avaliar se a 
OSC, entidade, serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial 
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continuam atendendo aos requisitos/critérios necessários para sua manutenção, 
ou seja, se estes permanecem atualizados e válidos.  
 
A análise do Plano de Ação do ano corrente e do Relatório de Atividades 
desenvolvidas no ano anterior, apresentados anualmente ao CMAS/BH, é 
central para a etapa de acompanhamento. A partir da análise técnica destes 
documentos, em conjunto com o Plano de Ação protocolado no ano anterior, 
verifica-se a necessidade de realização de visitas técnicas e o encaminhamento 
do processo para avaliação da Comissão de Inscrição, Acompanhamento e 
Fiscalização da Rede Socioassistencial – CIAF. 
A entrega do Plano de Ação 2022 e Relatório de atividades 2021 poderá ser feita 
até o dia 31/12/2022. As entidades recebem um calendário de previsão de 
entrega e poderá ser solicitada a dilação do prazo sem nenhum problema. 
 
No parecer deve constar, de maneira clara e objetiva, as informações sobre: a) 
o cumprimento dos requisitos/critérios estabelecidos na Resolução CMAS/BH nº 
32/2016, sobre possíveis correções, caso sejam necessárias; ou, b) o 
descumprimento dos requisitos/critérios e as proposições e providências 
corretivas não desenvolvidas a contento. 
 
O processo de acompanhamento envolve atuação da SECMAS/BH para controle 
administrativo, análise técnica e, caso alguma irregularidade seja constatada, a 
CIAF é acionada. 
 

Parecer por aplicação de Plano de Providências 
A aplicação do Plano de providências está prevista no artigo 17 da Resolução 
CMAS/BH n° 32/2016 que dispõe que: nos casos em que a CIAF entender 
necessário será proposto um Plano de Providências, no qual constará um prazo 
para a regularização das pendências identificadas. 
 

Etapas 
● Agendar reunião com a entidade com participação de técnico da SECMAS/BH, 

conselheiros de referência e responsáveis pela entidade (SECMAS/BH);  
● Leitura do Plano de Providências, prestando os devidos esclarecimentos;  
● Discutir as providências presentes neste;  
● Solicitar à entidade o posicionamento acerca da possibilidade de realizar as 

adequações necessárias; 
● Se a entidade aceitar desenvolver as adequações, pactuar os prazos e coletar 

as assinaturas no instrumento; 
●  Se não aceitar, coletar assinatura em ata; 
● Avaliar o cumprimento do Plano de Providência e emitir parecer encaminhando 

ao Pleno. 
 

c) Processo de Cancelamento de Inscrição no CMAS/BH 
A Resolução CNAS nº 14/2014, em seu art. 15, e a Resolução CMAS nº 32/2016, 
capitulo V, artigo 25, §2º, dispõem que a inscrição das entidades ou 
organizações de Assistência Social, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado. Partindo da 
regulamentação, que estabelece ausência de prazo, o cancelamento da 
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inscrição no CMAS/BH pode ser realizado a qualquer tempo, a pedido da própria 
entidade ou em decorrência da constatação de irregularidades que levem ao 
descumprimento dos requisitos, desde que garantido o direito à ampla defesa e 
ao contraditório. 
Após a publicação do cancelamento, as entidades ou organizações de 
Assistência Social podem solicitar pedido de reconsideração no prazo de até 15 
dias úteis, contados da assinatura do Aviso de Recebimento. 
Em caso de descumprimento dos requisitos, a entidade pode ter sua inscrição 
cancelada. 
 

B. AVALIAÇÃO  
Dos participantes que responderam ao formulário de avaliação da Audiência 
Pública: 26,1% eram trabalhadores do Suas-BH; 21,7% do Fórum Municipal de 
Organizações da Sociedade Civil – Fosc; 17,4% eram gestores do Suas-BH; 
17,4% conselheiros de Assistência Social de BH e 4,3% participantes do Fórum 
Municipal dos Usuários e Usuárias do Suas-BH.  
 
Destes, 60,9% nunca haviam participado de alguma Audiência Pública do 
CMAS-BH e 39,1% já haviam.  
 
Em relação a programação do evento, 60,8% dos participantes classificaram a 
organização da audiência como "excelente'', 26,2% consideraram “muito boa”, 
8,7% como “boa” e 4,3% como “regular”.  
 
Quanto à facilidade de acessar o ambiente virtual, 60,8% avaliou como 
“excelente”, 21,7% como “muito bom” e 17,3% como “bom”.  
 
Sobre a organização da inscrição das manifestações 56,5% das pessoas 
avaliaram como “excelente”, 26,2% como “muito bom” e 17,3% como “bom”.  
 
Quando questionados sobre a organização dos tempos de fala das organizações 
52,2% classificou como “excelente”, 21,7% como “muito bom”, 13,1% como 
“bom”,  8,7% como “regular” e 4,3% como “ruim”. 
 
Por fim, 56,5% dos participantes consideraram a Audiência Pública “excelente”, 
enquanto 43,5% como “muito boa”. 
 
 
 
 
 

C. ENCAMINHAMENTOS 
 

1. Importância das entidades e organizações de assistência social de 
preencherem o CENSO/SUAS – ampliar mobilização com a participação do 
FOSC; 

2. Implementar a descentralização da vigilância socioassistencial, que tem 
por objetivo a efetivação da gestão da informação sobre o monitoramento das 
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desproteções e das provisões nos territórios como função do SUAS. A vigilância 
fornece a base de diagnóstico necessária para dar institucionalidade, 
transparência e assertividade para a construção dos Planos Municipais, 
orçamento, processos de aprimoramentos, etc.;   

3. Que o conselho reforce seu posicionamento em defesa das entidades 
com ofertas exclusivas ou com preponderância na assistência social e contra a 
comercialização da proteção social e do cuidado; também reforçando a 
necessidade de fortalecer o Vínculo SUAS, que se dá, principalmente pelo 
financiamento;  

4. Sobre as dificuldades das entidades em arrecadarem recursos, destacou-
se que estas situações, muitas vezes, estão relacionadas às dificuldades 
técnicas das próprias entidades. Diante disto, ressalta-se a necessidade da 
criação de espaços de apoio às entidades, visando mitigar tal situação, o que 
também pode ser feito por meio de atuação de entidades de assessoramento 
inscritas no CMAS-BH; 

5. A Resolução CNAS nº 27/2011 define as entidades de assessoramento, 
defesa e garantia de direitos. Entretanto, diante do limite legal para que estas 
entidades recebam recursos oriundos de emendas parlamentares, obstrução 
prevista na Portaria nº 580/2020, foi apontada a necessidade de revisão da 
legislação, para que as entidades que se enquadram nesta categoria possam 
estar aptas e em situação de igualdade com todas as outras, considerando que 
já há dificuldades de captação de recursos; 

6. Criação de um GT, com a participação do órgão gestor do SUAS, do 
Conselho e do Fórum de Entidade, com o objetivo de tratar questões acerca da 
atuação das entidades de Assessoramento e Defesa Garantia de Direitos 
previstas na Resolução nº 27/2011. Sobre esta questão, ressaltou-se que a 
Resolução CMAS/BH nº 034/2020 convoca as entidades de assessoramento a 
prestarem apoio aos CORAS e CLAS; 

7. Informatizar o processo de inscrição das entidades no CMAS-BH, um 
ponto que já consta no Plano Municipal de Assistência Social (2022), o que 
facilitará a transparência e fluidez das etapas da análise do processo de inscrição 
inicial, desde o momento do protocolo da solicitação e as questões normativas 
as quais todas devem seguir, considerando ser este um processo normatizado 
pelo Conselho Nacional e pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 

8. Sobre a primeira inscrição no Conselho Municipal, destaca-se que o Art. 
12 da Resolução CMAS-BH nº 32/2016  define que o número do protocolo a ser 
dado ao requerimento de inscrição deve ser emitido quando recebida a 
documentação completa e em conformidade com a resolução em tela, conforme 
definido nos §§ 1º e 2º do art. 12, fluxo que foi colocado em prática pela 
Secretaria Executiva do CMAS e que deve ser esclarecida às entidades e ao 
FOSC para esclarecimentos sobre o momento certo de emissão do protocolo, 
conforme normativa em vigor desde 2016; 

9. Melhorar a comunicação do CMAS junto às entidades que apresentam 
requerimento de primeira inscrição, visando garantir a transparência em relação 
aos procedimentos de inscrição, acompanhamento e fiscalização, aplicação de 
plano de providências, etc.; 

10. Que os trabalhadores da rede complementar indireta deem conta de sua 
importância e entendam que também são trabalhadores do SUAS. Desta forma 
é fundamental que as entidades e organizações de assistência social e seus 
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coordenadores compreendam a importância de mobilizar e liberar os 
trabalhadores para participarem de espaços, tais como, a Mesa de Gestão 
do Trabalho, o Núcleo de Educação Permanente e o Fórum Central ou Fort´s 
regionais e o Fórum Municipal de trabalhadores. 
 

  
 


