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A opção brasileira, quanto ao modelo de seguridade social adotado, traz como princípio 

para a assistência social a universalidade da cobertura e do atendimento; reconhecendo esse 

campo como sendo uma política pública de direito do cidadão e dever do Estado, operado 

por meio de um processo de gestão descentralizada e participativa, ou seja, partilhada com a 

sociedade e próxima da mesma.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) inaugurou uma nova lógica de financiamento 

para esta política pública, pautada principalmente no reconhecimento de que as ações se 

efetivam, de forma descentralizada, nos espaços locais, ou seja, nos municípios, estados e 

Distrito Federal.

Assim sendo, é nesses espaços que o financiamento deve se operar, com a co-participação 

dos entes federados na efetivação das provisões afetas a esta política. A Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) de 2004 e a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) de 2005 trouxeram 

à tona importantes mudanças na gestão financeira, reforçando o fundo de assistência social 

como instância privilegiada de seu financiamento.

O processo de financiamento da política de assistência social se efetiva especialmente 

pelo papel dos conselhos deliberativos que exercem o controle social em relação ao orçamento 

e à utilização dos recursos públicos; planejando e acompanhando as ações apontadas por meio 

dos planos de assistência social. 

Possui também papel relevante neste processo o esforço do Poder Público no âmbito 

municipal. Ou seja, a vontade política do Prefeito que, democraticamente, disponibiliza à 

população a gestão dos serviços e dos recursos públicos para viabilizar o cofinanciamento. 

Assim, cumpre-se a Política Nacional de Assistência Social em Campo Grande, com o melhor 

aproveitamento das condições existentes.

A forma de financiamento inovadora, instituída pelo SUAS, busca cada vez mais estabelecer 

a relação orgânica entre gestão, controle social e entes financiados. No âmbito Federal rompeu-

se com a lógica de financiamento baseado em valores “per capita”, substituído por repasse 

fundo a fundo, em pisos definidos para a proteção social básica e especial, que são feitos de 

1. Apresentação
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forma regular e automática, a partir de planos de ação e de prestação de contas, com utilização 

do sistema SUASWEB. 

A instituição dos fundos e o repasse ao município de Campo Grande caracterizam uma 

forma de gestão transparente e racional de gerir os recursos; contribuindo para o fortalecimento 

e visibilidade da assistência social na administração da cidade, bem como para o controle social 

de toda a execução financeira. 

Na Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania - SAS - a Diretoria 

Financeira e Orçamentária, sob orientação da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e 

Controle (SEPLANFIC) e da Procuradoria do Município, faz a gestão dos três fundos destinados 

à assistência social no município de Campo Grande. São eles: o FMAS – Fundo Municipal de 

Assistência Social, FMIS – Fundo Municipal de Investimentos Sociais da área de assistência 

social, conforme lei n. 4.170 de 29 de fevereiro de 2012, do estado de Mato Grosso do Sul e o 

FMIA – Fundo Municipal para a Infância e Adolescência.

O grande desafio administrativo atual é fazer a gestão financeira da assistência social de 

modo ágil e simplificado, estabelecendo convênios e repassando recursos de forma criteriosa e 

transparente para as entidades, embora sem ainda contar com recursos tecnológicos avançados.

A gestão especialmente do FMAS tem por referência as diretrizes das políticas de 

assistência social e é acompanhada tecnicamente, na SAS, pela Diretoria de Planejamento e 

Gestão e pelas Diretorias de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial; que zelam pelo 

cumprimento das legislações em vigor e da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais.

No município os convênios com entidades para cofinanciamento seguem diretrizes 

nacionais da PNAS, e têm como base legal para sua operacionalização, a Lei nº 3.452 de 

11/05/1998 e  o Decreto Municipal 7.761, de 30/12/1998, que disciplinas a celebração de 

convênios de natureza financeira, para execução de ações e serviços municipais, em parceria 

com órgãos e entidades públicas ou instituições não governamentais.

O presente documento esclarece sobre os Parâmetros para o cofinanciamento de 

entidades e organizações da assistência social, enunciando o contexto, princípios e marcos 

legais e orientando a gestão da assistência social, para o fortalecimento do Sistema Único de 

Assistência Social, o SUAS, no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Este material está organizado em cinco partes. A primeira é esta apresentação; a segunda 

parte traz o marco legal, referenciando a assistência social e o cofinanciamento nas leis, normas, 
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decretos e resoluções vigentes; a terceira apresenta a assistência social no município de Campo 

Grande e os principais componentes da rede socioassistencial, sua estrutura, funções e controle; 

a quarta parte descreve etapas operacionais a serem cumpridas para acesso ao cofinanciamento 

de serviços de assistência social. Finalizando, temos bibliografia e os anexos: quadro de leis e 

normas vigentes, fluxogramas do cofinanciamento, modelos de formulários, modelos de relatório 

e regras e orientações para elaboração do projeto, execução, monitoramento e avaliaação do 

cofinanciamento. 

Como instrumento de gestão este documento contempla as questões práticas que vão 

orientar os agentes públicos e as instituições prestadoras de serviços socioassistenciais de 

atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos, trazendo maior segurança e 

transparência na aplicação de recursos e fortalecendo o controle social.

A secretaria elaborou este documento por meio de uma metodologia de construção 

coletiva. Os elaboradores realizaram reuniões e entrevistas para a coleta de informações, 

junto às fontes planejadoras e executoras da SAS, envolvidas diretamente no processo de 

cofinancimento. A elaboração contou ainda com a apreciação pelo CMAS  - Conselho Municipal 

de Assistência Social, que o aprovou para publicação e divulgação.

Com o princípio de contribuir para uma gestão municipal participativa e democrática, a SAS 

promove, com este documento, uma ampla divulgação dos parâmetros para cofinanciamento a 

toda a rede socioassistencial do município de Campo Grande.  Este material é, para a Secretaria, 

um símbolo de uma administração moderna que prima, no município, não só pelo cumprimento 

das leis, mas principalmente, pela aproximação e zelo da população pelas questões sociais, que 

são responsabilidade de todos os cidadãos.
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A Constituição Federal, em 1988 institui a Assistência Social no Brasil como política 

pública, inscrita no âmbito da Seguridade Social e não contributiva, proporcionando proteção 

à população brasileira por meio de uma série de medidas contra as privações econômicas e 

sociais.1 Assim, posiciona o cidadão como sujeito de direitos e responsabiliza a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil pelo combate às causas de pobreza 

e garantia de cuidados às pessoas em condição de vulnerabilidade social. 

A partir de então, marcos significativos vêm construindo o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS e dando condições para a sua implementação:

•	 A Lei 8.742, LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993;

•	 A criação, em 2004 do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

com a responsabilidade de coordenar a política de assistência social;

•	 A publicação, em 2004, da nova Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que define 

o modelo de gestão para a nova política de seguridade social, o SUAS; 

•	 A publicação, em julho de 2005, da Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social - NOB/SUAS - que disciplina a gestão e a política de assistência social 

por territórios e define os parâmetros de regulamentação e implantação do SUAS;  

•	 A publicação, em 2010, da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais2

•	 A aprovação da Lei nº 12.435, em 06 de julho de 2011, que altera a LOAS dispondo sobre 

a organização da Assistência Social.

 A LOAS regulamenta os artigos da Constituição, definindo os objetivos e diretrizes da 

assistência social e a forma de organização e gestão das ações socioassistenciais; reforçando 

a assistência social como sistema descentralizado, com participação popular e financiado pelo 

poder público3. 

Em função das diretrizes da LOAS, foram realizadas quatro Conferências Nacionais de 

Assistência Social no período entre 2003 e 2009, com participação de municípios e estados em 

todas as etapas do processo deliberativo. 

Foi a IV Conferência de Assistência Social em 2003 que consolidou a PNAS, criando bases 

1  Artigo 203 e 23 da Constituição da República Federativa do Brasil
2  Resolução Nº 109, de 11/11/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
3  Quadro de Legislação de Referência – ANEXO I

2. Marco Legal: a Assistência Social e o Cofinanciamento

      2.1 A Assistência Social
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para a instituição, em 2004, do SUAS. A PNAS trouxe as seguintes contribuições:

•	 A estrutura em níveis de proteção social;

•	 A família como referência; 

•	 O território como parâmetro: as demandas, necessidades e potencialidades locais;

•	 Foco em necessidades sociais e inclusão das diferenças; 

•	 Gestão integrada envolvendo todos os entes da federação;

•	 O SUAS organizado pelo MDS e coordenado pela Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS).

Um dos mais importantes normativos do SUAS é a Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social - NOB/SUAS4, que regulamenta a PNAS/2004 e, entre outras questões: 

•	 Disciplina a operacionalização da gestão da política de assistência social, conforme a 

Constituição Federal, a LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da PNAS;

•	 Define a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de governo, 

os níveis de gestão dessas esferas, as instâncias que compõem o processo de gestão e 

controle dessa política e como elas se relacionam;

•	 Estabelece as normas sobre a nova relação com as entidades, organizações governamentais 

e não governamentais;

•	 Organiza os principais instrumentos de gestão a serem utilizados;

•	 Institui a forma da gestão financeira, que considera os mecanismos de transferência, os 

critérios de partilha e de transferência de recursos.

A NOB/SUAS também regulamenta a atuação dos Conselhos de Assistência Social, que 

têm as funções de aprovar, acompanhar e avaliar os Planos de Assistência Social; e também de 

controlar, fiscalizar e acompanhar a gestão dos Fundos de Assistência Social nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS é o órgão superior de deliberação 

colegiada, instituído pela LOAS, de composição paritária - Sociedade Civil e Governo - vinculado 

diretamente ao Gabinete do MDS. O CNAS possui a competência de convocar a Conferência 

Nacional de Assistência Social, como instância privilegiada de participação popular e controle 

social da Política Nacional de Assistência Social. 

Os estados, Distrito Federal e municípios têm, segundo a LOAS, a responsabilidade de 

instituir seus respectivos conselhos, cabendo-lhes acompanhar a gestão de recursos e benefícios 
4  Aprovada pelo CNAS por meio da Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005
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da proteção social não contributiva no âmbito municipal. 

A concretização da PNAS e do SUAS ganhou força com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; um documento técnico orientador dos serviços ofertados, que alinha as 

práticas da Rede Pública e favorece o monitoramento, avaliação e fiscalização da política em 

todos os níveis. 

O mais recente marco legal – a Lei 12.435 de 05 de julho de 2011, conhecida como Lei do 

SUAS, altera a LOAS, atualizando a organização da política de assistência social. 

No seu artigo 2º renova os objetivos da assistência social afirmando ser política de 

proteção social, de garantia de direitos e de prevenção de riscos e vulnerabilidades, ressaltando 

o papel da vigilância social nos territórios para garantir o pleno acesso ao conjunto de provisões 

socioassistenciais ofertadas pela Rede. 

A Lei define que  “A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da 

assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus 

agravos no território.” (Artigo 6º parágrafo único).

Em seu artigo Art. 3o  define que as entidades e organizações de assistência social 

possuem funções básicas de prestar atendimento, assessoramento e atuar na defesa e garantia 

de direitos, detalhando cada modalidade e ainda:

•	 Consolida o SUAS como sistema descentralizado e participativo para a gestão das ações 

na área de assistência social e descreve seus objetivos;

•	 Destaca o papel do cofinanciamento, do aprimoramento da gestão, do monitoramento e 

da avaliação da política de assistência social;

•	 Institui o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - o 

PAEFI, que integra a proteção social especial;

•	 Reafirma e fortalece o papel dos Conselhos de Assistência Social como instância 

deliberativa do SUAS, permanente, e paritária entre governo e sociedade civil.
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O cofinanciamento de que trata este documento se refere ao repasse de recursos gerado 

pela relação do órgão gestor municipal com as entidades conveniadas. Essas atuam ampliando a 

rede socioassistencial de atendimento, assessoramento e garantia de direitos da população que 

vive em situação de vulnerabilidade e risco social.

A Constituição Federal estabelece a participação popular e o controle social como 

elementos essenciais à gestão das políticas públicas no Brasil. O controle social é a participação 

da população na gestão pública, que garante aos cidadãos espaços para influir nas políticas 

públicas, além de possibilitar o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização das instituições 

públicas e organizações não governamentais, visando assegurar os interesses da sociedade. 

Desde 1993, com a LOAS, vem sendo levantada a necessidade de se realizar uma política 

de financiamento da assistência social com bases mais sólidas e em maior consonância com a 

realidade brasileira e os princípios do SUAS. O Sistema Único de Assistência Social organiza a 

execução da PNAS de forma descentralizada e cofinanciada pela União, Distrito Federal, estados 

e municípios.  O cofinanciamento é definido com base na divisão de competências entre as três 

esferas de governo, levando em conta seu porte, a complexidade dos seus serviços prestados e 

as diversidades regionais. É a NOB/SUAS que estabelece os procedimentos de pactuação entre 

as esferas de governo, para que se firmem as competências, atribuições e responsabilidades 

relativas aos portes financeiros.

2.2 O Cofinanciamento
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Da PNAS em 2004 até os dias atuais algumas questões vêm sendo colocadas em pauta: o 

financiamento com base no território, considerando os portes dos municípios e a complexidade 

dos serviços, pensados de maneira hierarquizada e complementar; a não descontinuidade do 

financiamento a cada início de exercício financeiro; o repasse automático de recursos do Fundo 

Nacional para os Estaduais, o do Distrito Federal e os Municipais para o cofinanciamento das 

ações afetas a esta política; o estabelecimento de pisos de referência dos serviços, entre outros. 

Com base nessas questões uma nova sistemática de financiamento passou a ser instituída, 

ultrapassando o modelo convenial e estabelecendo o repasse automático fundo a fundo no 

caso do financiamento dos serviços, programas e projetos de assistência social. É a Portaria nº 

625, de 10 de agosto de 2010, do MDS, que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do 

cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais a Estados, Distrito Federal e Municípios 

e sua prestação de contas, por meio do SUASWeb, no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS.

As mudanças na sistemática de financiamento também incluíram o cofinanciamento 

das entidades e organizações da sociedade civil que trabalham no desenvolvimento e 

operacionalização da política de Assistência Social nos municípios. 

Assim, as entidades da sociedade civil participam fazendo uma parceria com os entes 

federados, complementando na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de 

Assistência Social. 

A PNAS define que somente o Estado dispõe de mecanismos fortemente estruturados para 

coordenar ações capazes de catalisar atores em torno de propostas abrangentes, que não 

percam de vista a universalização das políticas, combinada com a garantia de equidade. Para 

tanto, a administração pública deverá desenvolver habilidades específicas, com destaque para 

a formação de redes, cofinanciamento, monitoramento e avaliação constante dos trabalhos 

desenvolvidos.

A Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a LOAS, considera em seu Art. 3o que as 

entidades e organizações de assistência social são aquelas “sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por 

esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos”.

Em seu Artigo 30-B, a lei determina:
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Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de 

Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e 

benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do 

órgão repassador dos recursos.  ( BRASIL, 2011)

As Resoluções CNAS nº 16, de maio de 2010, e nº 13, de 26 de abril de 2011, são hoje os 

instrumentos normativos que definem os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades 

e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal. No 

Município de Campo Grande a deliberação 192/2010 do CMAS dispõe sobre o processo de 

inscrição no conselho.

No âmbito municipal, os convênios com as entidades e organizações de assistência social 

são firmados com base na Lei n.º 3.452 de 11 de maio de 1998 no Decreto Municipal 7.761, de 

30 de dezembro de 1998, que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira, para 

a execução de ações e serviços municipais, em parceria com órgãos e entidades públicas ou 

instituições não governamentais, e dá outras providências.

As orientações práticas deste documento, relativas às rotinas do cofinanciamento das 

entidades, foram baseadas no referido decreto municipal e também na legislação e normas 

vigentes, reguladoras do SUAS. O Anexo I apresenta um quadro sintético por ordem cronológica 

da legislação e normas que referenciam o Cofinanciamento da Assistência Social.
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O município de Campo Grande possui uma área de 8.092,97 Km² e uma população de 

786.797 habitantes (Censo 2010). A cidade de Campo Grande está localizada na região central 

ocupando 2.26% da área total do Estado de Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil. 

Entre 2000 e 2010 a taxa média de crescimento anual da população foi de 1,72%. 

As famílias pobres (MDS: renda per capita declarada inferior a meio salário mínimo) 

de todos os municípios do país são identificadas por um instrumento instituído pelo Governo 

Federal: o Cadastro Único. Os municípios têm a tarefa de planejar, executar e manter atualizado 

o cadastramento das famílias. Em Campo Grande o trabalho é feito na sede da SAS, nos Centros 

de Referência da Assistência Social - CRAS e em outras Unidades Descentralizadas de Assistência 

Social.

O Cadastro Único permite a visualização da distribuição geográfica das famílias de Campo 

Grande, mapeando as condições sociais da cidade e as carências da população cadastrada. Na 

cidade de Campo Grande as famílias, auto declaradas necessitadas, se distribuem radialmente da 

região central para a periferia, com intensidade maior na periferia. Os serviços socioassistenciais 

e, por decorrência, o cofinanciamento são dirigidos para as necessidades dos territórios 

mapeados.

1.1 Socioassistencial

A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a 

articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica 

e especial e ainda por níveis de complexidade. Como integrantes desta Rede destacam-se: o 

público-alvo, o gestor público municipal e seus órgãos competentes, a rede de prestação de 

serviços socioassistenciais, composta de entidades e organizações de assistência social inscritas 

no Conselho Municipal de Assistência Social.

3. A Assistência Social no município de Campo Grande

3.1 Rede Socio Assistencial 
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É considerado público 

destinatário da Assistência Social do 

Município de Campo Grande as famílias, 

grupos ou indivíduos nas condições 

de risco e/ou de vulnerabilidade social 

decorrentes de: pobreza; privação ou 

ausência de renda; acesso precário ou 

nulo aos serviços públicos; vínculos 

afetivo-relacionais e de pertencimento 

social fragilizados; desvantagens pessoais 

resultantes de deficiência; perda total ou 

parcial dos bens e vítimas de catástrofes 

ou calamidades públicas. 

Ou ainda na violação de direitos 

por ocorrência de: abandono; violência 

física e/ou psicológica; abuso ou exploração sexual; cumprimento de medidas socioeducativas; 

pessoas sem domicílio fixo ou com trajetória de vida na rua; trabalho infantil; de situações 

de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência, entre outros e pessoas com 

necessidade de cuidados especializados em decorrência de processo de envelhecimento. 

3.1.1 Público



18

A gestão da Política de Assistência Social no âmbito do Município de Campo Grande é 

realizada sob o comando da Secretaria Municipal de Políticas e Ação Social e Cidadania – SAS, 

de acordo com a PNAS - a Política Nacional de Assistência Social, e integrando o Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS. No sentido mais amplo sua função é de articular as ações que são 

traduzidas em serviços, programas, projetos e benefícios da rede estatal e não-estatal, com 

vistas ao enfrentamento e superação das vulnerabilidades e riscos sociais. 

A estrutura organizacional da SAS, nas ações finalísticas de assistência social, obedece 

às diretrizes do SUAS e divide-se em: Diretoria de Proteção Social Básica, Diretoria de Proteção 

Social Especial e Diretoria de Planejamento e Gestão. Também dispõe de outras Coordenadorias 

de políticas de segmentos e outras áreas meio com funções administrativas e financeiras.

A Tipificação delimita quais os serviços, das Diretorias de Proteção Social Básica e de 

Proteção Social Especial, cabem especialmente à esfera estatal e quais podem ser prestados 

também por Rede socioassistencial não governamental, conforme veremos a seguir.

A Diretoria de Proteção Social Básica tem como finalidade oferecer serviços que 

potencializem a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos 

e externos. Os serviços são destinados à população em situação de vulnerabilidade social 

decorrente de pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos. 

De acordo com a PNAS, as ações 

deverão se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a 

sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos 

atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as situações 

que indicam risco potencial. ( BRASIL, 2005)

Os serviços exclusivos da esfera estatal são prestados e/ou referenciados nos Centros de 

Referência da Assistência Social – CRAS.  Atualmente as unidades de atendimento se dividem 

em: 19 CRAS, 04 Unidades Descentralizadas de Assistência Social – UNIDAS, 01 Banco de 

Alimentos/Central de Processamento de Alimentos/CPA, 01 Centro de Capacitação e Formação 

Profissional/CECAPRO, 04 Centros de Convivência de Idosos (CCI’s) e 02 Centros Públicos de 

3.1.2 Órgão Gestor Municipal
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Atendimento à criança e ao adolescente/CPACA.

A Diretoria de Proteção Social Especial desenvolve serviços destinados às famílias 

e indivíduos que se encontrem em situações de risco pessoal e social, por ocorrência de 

abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras. Atualmente, existem quatro unidades de atendimento da Proteção Social Especial de 

Média Complexidade em Campo Grande: CREAS Centro, CREAS Norte, CREAS Sul e CENTRO POP 

e duas unidades de Alta Complexidade (SOS Abrigo, para crianças e adolescentes, e o CETREMI 

– Centro de Triagem e Encaminhamento ao Migrante).

1.1.3 

1.1.3 

1.1.3 

1.1.3 ede Socioassistencial não governamental

As ações socioassistenciais são atividades continuadas que visam à melhoria de vida 

da população, observando objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional da Assistência 

Social e demais leis e normas. As entidades e organizações são consideradas de assistência 

social quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos, missão 

e público alvo, de acordo com as disposições legais.

A rede socioassistencial de Campo Grande conta com aproximadamente 85 (oitenta 

e cinco) entidades inscritas no CMAS (2012). Essas entidades prestadoras de serviço de 

atendimento, assessoramento e defesa de direitos integram o SUAS, não só como prestadoras 

complementares de serviços socioassistenciais, mas também como cogestoras através dos 

conselhos de assistência social e corresponsáveis na luta pela garantia dos direitos sociais; 

3.1.3 Rede Socioassistencial não governamental
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complementando o trabalho de garantir direitos dos usuários da assistência social. Nesta 

relação: público e privado, a qualidade e o custo dos serviços, além de padrões e critérios de 

edificação, são regulados pela tipificação dos serviços de proteção básica e especial. 

Na assistência social, a constituição de rede socioassistencial não governamental 

pressupõe a presença do Estado como referência global para sua consolidação como política 

pública; obedecendo à deliberação do CMAS, fundamentada na Resolução MDS nº 16/2010, 

Resolução CNAS 27/2011 e Orientação Conjunta MDS/CNAS de março de 2012.

Assim, o poder público, em especial o Município por sua proximidade com a realidade 

social, deve ser capaz de fazer com que todos os agentes desta política transitem do campo da 

ajuda, filantropia, benemerência para o da cidadania e dos direitos. Esse continua sendo um 

grande desafio na construção do SUAS.

A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado assuma a primazia da 

responsabilidade em cada esfera de governo na condução da política. Por outro lado, a sociedade 

civil participando como parceira, de forma complementar na oferta de serviços, programas, 

projetos e benefícios de Assistência Social, assume exercer, junto com a Prefeitura, o papel de 

controladores sociais. A vigilância social é um papel de todos. 

1.1 Controle Social

A oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica e Especial 

da Assistência Social deve contar com a participação popular, conforme diretriz efetivada pela 

LOAS, Artigo 5°, inciso II, com ênfase no controle social. 

O controle social é a participação da sociedade na gestão, acompanhamento e 

monitoramento das ações e na execução de políticas públicas, avaliando objetivos, metas e 

resultados. Em Campo Grande, no âmbito da assistência social, atuam os seguintes Conselhos:

•	 Conselho Municipal de Assistência Social;

•	 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

•	 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência;

•	 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

•	 Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos;

•	 Conselho Municipal da Juventude;

3.2 Controle Social 
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•	 Conselho Municipal de Segurança Alimentar;

•	 Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas;

•	 Conselho Municipal dos Direitos dos Negros.

O Conselho Municipal de Assistência Social tem uma atuação técnica, administrativa e política 

permanente no processo de conhecimento e reconhecimento da rede socioassistencial local. 

Além de receber as inscrições das entidades de assistência social, também faz um periódico 

acompanhamento e fiscalização das entidades e do desenvolvimento dos serviços, programas 

e projetos socioassistenciais.

Existem parâmetros nacionais para Inscrição das Entidades e Organizações de Assistência 

Social nos Conselhos de Assistência Social e para estabelecimento de convênios junto às 

prefeituras. Eles visam instrumentalizar os Conselhos para um efetivo Controle Social.  Estes 

parâmetros abrangem: o processo de inscrição, o acompanhamento de serviços, programas, 

projetos e benefícios desenvolvidos pela rede socioassistencial do SUAS, e a avaliação da gestão 

dos recursos e dos ganhos sociais.

A parametrização define o que é entidade de assistência social e segue a conformidade 

da Tipificação (descrição dos serviços, objetivos, usuários, formas de acesso, adequação à 

necessidade do usuário) e a caracterização das ações de assessoramento, defesa e garantia 

dos direitos no âmbito da assistência social; garantindo o cumprimento da Política Nacional de 

4. Cofinanciamento das Entidades e Organizações de Assistência Social



22

Assistência Social.

O cofinanciamento é realizado via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS que é 

constituído de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS e de recursos próprios da Prefeitura. 

Em Campo Grande, a Diretoria Orçamentária e Financeira estrutura tecnicamente uma 

proposta orçamentária anual. Essa proposta é elaborada tendo por referência o trabalho 

efetivo (programas) e os dados de controle dos anos anteriores; sendo promovido acréscimo de 

correção de valores (5% em 2012). Esses programas podem ser desenvolvidos diretamente pelo 

poder público ou por entidades cofinanciadas. 

A Secretária e seus Gestores analisam todos os dados, propondo ajustes quando 

necessário, e apresenta o Orçamento Anual para apreciação e aprovação do CMAS – Conselho 

Municipal de Assistência Social.

4.1 Inscrição no Conselho

A entidade e organização de assistência social é aquela constituída como pessoa jurídica 

de direito privado, associação que presta, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento 

a beneficiários definidos por lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos; 

devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.

A inscrição no Conselho é válida por prazo indeterminado, com atualização anual, 

seguindo os critérios para inscrição, que são cumulativamente:

I. executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II. assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 

ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;

III. garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais;

IV. garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento 

da missão da entidade ou organização, bem como da efetividade na execução dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Para a atualização anual a entidade deve apresentar relatório do ano anterior e plano de 

ação para o ano vigente.

4.1 Inscrição no Conselho
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De acordo com o Decreto 6.308 e as Resoluções CNAS 109/2009 e 27/2011, as entidades 

e organizações de assistência social podem ser, isolada ou cumulativamente, de atendimento, 

assessoramento ou defesa e garantia de direitos.

Constituem-se características de cada um desses tipos de entidades:

•	 De atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 

serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social 

básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou 

risco social e pessoal. 

•	 De assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e 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.

•	 De defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 

para defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 

promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com 

órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social.

Em Campo Grande, o Conselho e o Órgão Gestor trabalham na fiscalização, no 

monitoramento e avaliação das entidades de forma articulada. O Conselho pauta, discute e 

delibera os pedidos de inscrição em reunião plenária, obedecendo à ordem cronológica de 

apresentação do requerimento de inscrição. A avaliação técnica do requerimento de inscrição, 

juntamente com as documentações apresentadas pela entidade, são consolidadas em relatório 

/ PARECER, que subsidiará a tomada de decisão final sobre o requerimento da entidade. Para 

tanto, o Conselho Municipal de Assistência Social conta com uma comissão permanente de 

trabalho para inscrição e fiscalização das Entidades e Organizações de Assistência Social.

Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social encaminhar a documentação do 

processo de inscrição da entidade ou do processo de atualização anual da inscrição ao respectivo 

órgão gestor, para que o mesmo possa fazer a inclusão da entidade na rede socioassistencial; 

garantido o acesso aos documentos em função do exercício do Controle Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social, além de publicar seus atos no DIOGRANDE - 

Diário Oficial, deve promover a realização de Audiências Públicas com o objetivo de apresentar 
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as entidades pertencentes à rede socioassistencial local, suas ações, bem como o que elas 

representam para a consolidação do SUAS no município. 

As entidades da rede socioassistencial poderão solicitar cofinanciamento ao órgão gestor, 

que analisa o pedido considerando especialmente:

•	 a compatibilidade da proposta com a inscrição no CMAS;

•	 a relação e detalhamento dos usuários, conforme Resolução N°109, de 11 de 

novembro de 2009, do CNAS, tendo em vista que o objeto da ação deve ser 

estritamente de assistência social;

•	 as situações detectadas pela vigilância social;

•	 os territórios de vulnerabilidade; e

•	 a disponibilização orçamentária financeira.

4.2 – Convênio

O convênio é um instrumento que disciplina a transferência de recursos do Município 

para a entidade que irá executar o programa de trabalho de interesse público, em regime 

de mútua cooperação. Para efeito do convênio, o “concedente” é o órgão da administração 

pública responsável pela transferência de recursos – a Secretaria Municipal;  o “convenente” é a 

entidade com a qual a administração municipal pactuar o convênio para a execução do trabalho. 

Para celebrar o convênio, as entidades e organizações de assistência social, devem apresentar 

ao Órgão Gestor - Gabinete da SAS.

•	 Ofício propondo convênio;

•	 Cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;

•	 Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;

•	 Certidões negativas (observar legislação à época);

•	 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social; 

•	 Plano de Trabalho ou Plano de Atendimento (objetivo; justificativa; descrição de metas; 

etapas de execução; plano de aplicação de recursos; contrapartidas); (ANEXO I)

•	 Projeto Técnico. (ANEXO II)

Atendidas as exigências para futura celebração do convênio, a Diretoria Orçamentária e 

Financeira / Divisão de Convênio deverá:

4.2 – Convênio
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— Elaborar a minuta de convênio (numeração sequencial; qualificação da entidade; 

qualificação do representante legal; descrição dos objetivos e elementos característicos do plano 

de ação; competências e contrapartidas; vigência; programação e classificação de despesas; 

cronograma de liberação de recursos; forma de atualização de valores; responsabilidades e 

obrigatoriedades legais, fiscais e técnicas; definição de prestação de contas; possibilidades de 

rescisão); 

— Encaminhar os documentos ao Grupo Administrativo.

O grupo Administrativo formaliza o processo emite o Pedido de Prestação de Serviço 

- PPS e encaminha a SEPLANFIC - DIVAP para reserva orçamentária e devolve à SAS / Grupo 

Administrativo, que recebe o processo autorizado para providenciar a Nota de Empenho e 

classificação de despesa e remete a Diretoria Orçamentária e Financeira / Divisão de Convênio 

que providencia à formalização do convênio e encaminha ao Gabinete e a Entidade para 

assinaturas, enviando a Procuradoria Jurídica.

•	 Providenciar a formalização do convênio e encaminhar ao Gabinete para a assinatura.

A Procuradoria Geral do Município emite parecer e publica extrato do convênio celebrado 

(número de convênio; valor; inscrição no CNPJ e CPF; resumo do objeto; programa de trabalho/

nº da nota de empenho; valor a ser transferido; prazo de vigência; e data de assinatura) no 

Diário Oficial do Município de Campo Grande até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura.

O processo retorna à SAS que libera os recursos, via ordem bancária de crédito em conta 

corrente específica do convenente aberta em agência oficial, conforme previsto no cronograma 

do processo.

Os convênios celebrados com entidades e organizações de assistência social têm seus 

valores calculados com base em serviços ou “piso” e, para liberação de recursos financeiros, há 

necessidade da comprovação de sua efetiva realização pelo convenente. 

Cabe à unidade técnica do órgão municipal de assistência social, responsável pelo 

programa, a análise de documentos de comprovação de atendimento, quanto à efetiva execução 

e alcance dos objetivos propostos e a emissão de parecer conclusivo. Dependendo da fonte de 

recurso, conforme Lei N. 3452/98 e Decreto Municipal 7.761 dependendo da fonte do recurso, 

a forma de conveniamento obedecerá a modalidades diferentes de comprovação de serviços e 

prestação de contas: (1)  No caso de convênio celebrado cujo os valores foram calculados com 
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base em unidade de serviço ou valor “per capita” para liberação dos recursos financeiros há 

necessidade da comprovação prévia da sua realização pelo convenente, por meio do Relatório 

de Atendimento, bem como de documentos fiscais quando for o caso, e por ficalização no 

local, quando o orgão municipal de assistência social julgar necessário ou (2) Comprovante 

comprabatório de despesa. 

O ordenador de despesas, com base no parecer emitido pela Diretoria de Planejamento 

e Gestão/ Divisão de Monitoramento e Avaliação do òrgão gestor municipal de assistência 

social  ordenará ou não a liberação dos recursos. Cabendo a essas áreas do órgão municipal 

concedente, acompanhar, controlar e avaliar o cumprimento do objeto do convênio celebrado 

entre entidades e organizações de assistência social e a Prefeitura Municipal. 
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4.3 Prestação de Contas

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, normatiza a respeito da fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária e dispõe no parágrafo único:
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. ( BRASIL, 1988)

Diante do exposto, as entidades e organizações de assistência social que celebram 

convênio com a Prefeitura devem apresentar prestação de contas dos recursos recebidos, 

dentro de 30 (trinta) dias a partir da data do pagamento de cada parcela. A prestação de contas, 

apresentada à Divisão de Convênios, deverá ter:

•	 Ofício de encaminhamento;

•	 Balanço financeiro (modelo definido pelo concedente);

•	 Relação de despesas realizadas;

•	 Documentos comprobatórios das despesas realizadas e retenções tributárias, 

conforme a modalidade de convênio:

- Nota Fiscal ou Recibo de Prestação de Serviço, em nome do convenente, com 

descrição detalhada do serviço prestado e discriminação de quantidade, preço 

unitário e total; ou descrição detalhada do material adquirido. Acrescido de recibo 

ou comprovante bancário de pagamento. Comprovante de devolução de saldo (se 

houver); e/ou

- Relatório de atendimento em que conste: o número do convênio, a entidade/

executora, número da folha, serviço realizado, mês/ano, número de ordem, relação 

nominal das pessoas atendidas com data de nascimento, filiação, número do NIS, 

endereço, registro ou inscrição na instituição, data de ingresso e desligamento, 

valor do piso do cofinanciamento proporcional aos dias de atendimento, valores 

da folha e total geral. A declaração da veracidade da informação prestada deverá  

vir assinada pelo presidente da entidade e pelo responsável pela execução, na 

última folha da relação, as demais folhas serão rubricas, por ambos. (ANEXO III)

•	 Extrato bancário;

•	 Conciliação bancária, se necessário (modelo definido pelo concedente);

4.3 Prestação de Contas
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•	 Cópia do Projeto Técnico;

•	 Cópia do convênio e termos aditivos;

•	 Nota de empenho;

•	 Ordem bancária.

A DICONV após o recebimento da prestação de contas verificará se todas as peças 

mencionadas anteriormente integram a mesma, analisando a documentação e verficando : o 

preenchimento adequado de formulários e atestados; recibos e assinaturas.  Em se tratando de 

convênios com Relatório de Atendimento, o processo é enviado para a Diretoria de Planejamento 

e Gestão e Divisão de Monitoramento e Avaliação ,  para analisar os documentos de comprovação 

do atendimento, quanto á efetiva execução e cumprimento dos objetivos propostos e emetir 

parecer conclusivo. na sequência o parecer é enviado ao ordenador de despesas, que com base 

neste documento ordenará ou não a liberação dos recursos.

Para os convênios com apresentação de Plano de Trabalho, o processo é analisado 

pela Diretoria Orçamentária e Financeira – Divisão de Convênio que verificará se todas as 

peças previstas mencionadas anteriormente, integram a mesma. Em caso negativo, tomará as 

providências para que o convenente complete as peças faltosas, o processo será encaminhado 

para a divisão de análise e prestação de contas do departamento de controladoria/ SEPLANFIC 

a quem compete à orientação, supervisão e analise da prestação de contas sugerindo ao 

ordenador de despesa sua homologação ou glosa da despesa. 

As prestações de contas com inconsistências constatadas retornarão ao convenente 

para ajustes desde que não comprometam a estrutura de prestação de contas e as falhas não 

demonstrem a existência de dolo, má-fé ou desvio de finalidade. 

A Divisão de Convênios deve manter arquivados os documentos comprobatórios das 

despesas realizadas na execução do objeto, em boa ordem, conservação e devidamente 

identificados, e à disposição do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle interno e externo. O 

TC/MS poderá requisitar esclarecimentos para apurar fatos e aplicar sanções cabíveis ou ainda 

abrir Tomada de Contas Especial, quando for o caso. Essa Divisão realiza um procedimento 

de auditoria, trimestral e por amostragem, como mais uma forma de acompanhamento das 

entidades conveniadas em todos os seus níveis de atendimento. 

Se não cumpridas as exigências, tanto na prestação de contas quanto no momento da 

auditoria, o órgão municipal de assistência social promoverá a suspensão das transferências
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de recursos e poderá proceder a Tomada de Contas Especial, comunicando o fato aos 

órgãos competentes (Conselho, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - 

MDS, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social  - SETAS e Procuradoria Geral do 

Município).

As entidades devem publicizar à origem do cofinanciamento (Fundo Municipal de 

Assistência Social, com recursos: Federal e/ou, Estadual e/ou Municipal). 

No convênio celebrado com as entidades e organizações de assistência social, cabe o 

pagamento de um período de recesso remunerado, que somados não ultrapassem 30 dias 

anuais.
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     N 

 

    S 

 

Entidade Convenente 
 

Apresenta Plano de 
Trabalho do mês e 

documentos 
comprobatórios  

Plano de Trabalho do mês anterior que 
evidencie o cumprimento do Plano de Ação, 
destacando informações sobre o público 
atendido e os recursos utilizados. A prestação 
de contas dos recursos recebidos deve ser 
feita dentro de 30 (trinta) dias a partir da data 
do pagamento de cada parcela. 
 

Início 

DICONV 
 
Analisa documentação: 
Plano, formulários, 
atestados, recibos e 
assinaturas e toda a 
documentação. 

 

Divisão Financeira 
 

Libera recursos 
financeiros através de 

ordem bancária – conta do 
convenente em agência 

oficial. 

 Ofício de encaminhamento 
Balancete financeiro 

Relação de despesas  
Documentos das despesas  

Retenções tributárias  
Extrato bancário 

Conciliação bancária 
Projeto Técnico 

Plano de Trabalho, Convênio e 
Termos Aditivos  

Nota de empenho e Ordem 
bancária 

 
 

Documentos comprobatórios das despesas: Nota Fiscal 
ou Recibo de Prestação de Serviço, em nome do 
convenente, com descrição detalhada do serviço 
prestado e discriminação de quantidade, preço unitário e 
total; ou descrição detalhada do material adquirido. 
Recibo ou comprovante bancário de pagamento. 
Acrescentar: documentos de retenção tributária e 
comprovante de devolução de saldo (se houver). 
. 
 

1 

Solicita ao convenente 
esclarecimento e nova 
documentação; e/ou 
realiza visita técnica. 

Documentação 
OK ? 
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Nº 2 – Pagamento e Prestação de Contas com Plano de Trabalho – Decreto Municipal 7.761 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

   
 

 

 

     
 

 

   

 

 

 
      

     N 

 

    S 

 

Entidade Convenente 
 

Apresenta Plano de 
Trabalho do mês e 

documentos 
comprobatórios  

Plano de Trabalho do mês anterior que 
evidencie o cumprimento do Plano de Ação, 
destacando informações sobre o público 
atendido e os recursos utilizados. A prestação 
de contas dos recursos recebidos deve ser 
feita dentro de 30 (trinta) dias a partir da data 
do pagamento de cada parcela. 
 

Início 

DICONV 
 
Analisa documentação: 
Plano, formulários, 
atestados, recibos e 
assinaturas e toda a 
documentação. 

 

Divisão Financeira 
 

Libera recursos 
financeiros através de 

ordem bancária – conta do 
convenente em agência 

oficial. 

 Ofício de encaminhamento 
Balancete financeiro 

Relação de despesas  
Documentos das despesas  

Retenções tributárias  
Extrato bancário 

Conciliação bancária 
Projeto Técnico 

Plano de Trabalho, Convênio e 
Termos Aditivos  

Nota de empenho e Ordem 
bancária 

 
 

Documentos comprobatórios das despesas: Nota Fiscal 
ou Recibo de Prestação de Serviço, em nome do 
convenente, com descrição detalhada do serviço 
prestado e discriminação de quantidade, preço unitário e 
total; ou descrição detalhada do material adquirido. 
Recibo ou comprovante bancário de pagamento. 
Acrescentar: documentos de retenção tributária e 
comprovante de devolução de saldo (se houver). 
. 
 

1 

Solicita ao convenente 
esclarecimento e nova 
documentação; e/ou 
realiza visita técnica. 

Documentação 
OK ? 

N° 2 - Pagamento e Prestação de Contas com documentos comprobatórios de despesa - Decreto Municipal - 7.761
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                N 

 

 

 S 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM 

1 

DICONV 
 

Encaminha processo para 
DIVAP – SEPLANFIC 

homologar 

Divisão Financeira 
 

Libera novos recursos 
financeiros através de 

ordem bancária – conta do 
convenente em agência 

oficial. 
 
 

DICONV 
 

Encaminha para liberação 
dos recursos, mediante 

parecer técnico e 
financeiro. 

DIVAP  
Processo OK? 

A impugnação de comprovantes de atendimento ou 
irregularidades no plano de ação sustará a parcela. O 
convenente tem 30 dias para sanar omissões ou 
impropriedades. Não cumpridas as exigências, haverá 
a suspensão das transferências de recursos e Tomada 
de Contas Especial, comunicando o fato aos órgãos 
competentes (Conselhos, MDS e Procuradoria 
Municipal). 
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FIM 

1 

DICONV 
 

Encaminha processo para 
DIVAP – SEPLANFIC 

homologar 

Divisão Financeira 
 

Libera novos recursos 
financeiros através de 

ordem bancária – conta do 
convenente em agência 

oficial. 
 
 

DICONV 
 

Encaminha para liberação 
dos recursos, mediante 

parecer técnico e 
financeiro. 

DIVAP  
Processo OK? 

A impugnação de comprovantes de atendimento ou 
irregularidades no plano de ação sustará a parcela. O 
convenente tem 30 dias para sanar omissões ou 
impropriedades. Não cumpridas as exigências, haverá 
a suspensão das transferências de recursos e Tomada 
de Contas Especial, comunicando o fato aos órgãos 
competentes (Conselhos, MDS e Procuradoria 
Municipal). 
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Nº 3 – Pagamento e Prestação de Contas com Relatório de Atendimento  
Decreto Municipal 7.761 
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Entidade Convenente 
 
Apresenta Relatório de 
atendimento do mês e 

documentos de 
prestação de contas. 

Documentos 
OK? 

FIM 

Emissão de relatório de atendimento do mês 
que evidencie o cumprimento do Plano de 
Atendimento, destacando informações sobre o 
público atendido e os recursos utilizados. 
Relação nominal das pessoas atendidas. 
 

Solicita ao convenente 
esclarecimento e nova 
documentação; e/ou 
realiza visita técnica. 

Início 

DICONV 
 

Analisa o Relatório e a 
documentação de 
comprovação de 

atendimento. 
 

DPG - DIMA 
 

Aprova o processo e 
encaminha ao Ordenador 

de Despesas. 

Divisão Financeira 
 

Libera recursos financeiros 
através de ordem bancária 
– conta do convenente em 

agência oficial.  
 
 

A impugnação de comprovantes de atendimento ou 
irregularidades no plano de ação sustará a parcela. O 
convenente tem 30 dias para sanar omissões ou 
impropriedades. Não cumpridas as exigências, haverá 
a suspensão das transferências de recursos e Tomada 
de Contas Especial, comunicando o fato aos órgãos 
competentes (Conselhos, MDS e Procuradoria 
Municipal). 
 

DICONV 
 

Encaminha para financeiro 
e recebe processo de volta 

após procedimentos de 
pagamento  
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Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, 

as vulnerabildades sociais que estão sujeitos, bem como os 

recursos com que conta para enfrentar tais situações com 

menor dano pessoal e social possível. Isto supóe conhecer os 

riscos e as possibilidades de enfrentá-los. (PNAS, 2004)
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4.4 Serviços ou “Piso” do Cofinanciamento

A SAS, define os valores de cofinanciamento, a serem repassados às entidades mediante 

conveniamento, conforme os níveis de proteção e serviços e o público a ser atendido, utilizando 

como unidade de valor por atendimento o “piso”.

Assim, as entidades conveniadas, que atendem aos níveis de proteção social básica e 

proteção especial de média complexidade, recebem os valores obedecendo à lógica de piso x 

número de atendimentos em cada faixa definida.

As entidades que atendem ao nível de proteção especial de alta complexidade, a 

fim de garantir proteção integral, podem ter valores diferenciados, compostos por fundos 

diversificados. Isso porque o cofinanciamento é efetivado mediante análise de características 

técnicas específicas de cada público-alvo e suas especificidades de atendimento. 

O idoso, a criança e a pessoa com deficiência e outros segmentos, em situação 

de acolhimento institucional e amparada por legislações, necessita de um atendimento 

especialíssimo, e essa necessidade vai demandar uma entidade com recursos compatíveis com 

as suas necessidades e exigências.

Enfim, a Prefeitura por força da primazia de atendimento de alguns segmentos, situações 

e por normas legais, compõe a alocação de recursos financeiros, com apoio logístico de algumas 

entidades cofinanciadas, garantindo a prestação de serviços de alta complexidade a indivíduos 

e/ou famílias.

Os serviços ofertados pelas entidades e organizações cofinanciadas são monitorados e 

avaliados pelo órgão público municipal, tendo como parâmetro técnico a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais e as condições estabelecidas pelo Decreto Municipal 7.761, de 30 

4.5 Monitoramento e Avaliação 

4.4 Serviços ou “Piso” do Cofinanciamento
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de dezembro de 1998. Este decreto disciplina a celebração de convênios de natureza financeira, 

para a execução de ações e serviços municipais, em parceria com órgãos e entidades públicas 

ou instituições não governamentais.

As ações, serviços e programas implantados pelas organizações cofinanciadas beneficiam 

cidadãos que vivem em todas as regiões do município, nas mais diversas realidades sociais. 

O monitoramento e avaliação feitos pelo poder público e a fiscalização feita pelos órgãos de 

controle social, possibilitam a transparência e o aprimoramento dos programas e políticas 

públicas, o cumprimento das metas, a otimização dos recursos públicos e o melhor atendimento 

aos usuários dos serviços socioassistenciais.

A SAS presta apoio e orientação às organizações cofinanciadas e monitora permanentemente 

a implementação, a execução e os resultados dos programas, serviços e benefícios dessas 

entidades. O objetivo do monitoramento é a obtenção de dados que possibilitem a avaliação 

dos resultados e que subsidiem tomadas de decisão sobre as políticas públicas conduzidas pelo 

município. No plano anual de monitoramento, a Secretaria de Assistência Social serve-se de 

ferramentas de informação (indicadores e estatísticas) para analisar a atuação das organizações 

não governamentais.

O monitoramento e avaliação das entidades cofinanciadas encontra-se sob a 

responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Gestão que se articula com as Diretorias de 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, para realizar suas atividades em parceria com 

os CRAS e CREAS.

Além disso, a SAS alimenta os sistemas de gestão da Assistência Social, do MDS e da 

SETAS. As informações geradas por esse processo de monitoramento subsidiam a interação 

entre gestores federais, estaduais e municipais.

Através de visitas técnicas e análise de documentos, a Secretaria compara o proposto 

no Plano de Ação e no Projeto Técnico com o executado descrito no Relatório de Atividades, 

verificando a coerência com as caracterizações da entidade de Assistência Social e com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias. 

No monitoramento é verificado se a entidade cumpre o objeto do convênio, avaliando 

se: 

a) finalidades estatutárias são compatíveis com o serviço;

b) objetivos e metas são cumpridas;
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c) recursos estão aplicados para o que foi solicitado;

d) infra-estrutura é compatível;

e) é feita identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, 

obedecendo ao cumprimento das políticas definidas:

e.1) público alvo adequado conforme tipificação;

e.2) inscrição atualizada, anualmente, com assinatura do beneficiário ou responsável;

e.3) capacidade de atendimento x disponibilidade de recursos humanos/técnicos;

e.4) relatórios atualizados de atendimento;

e.5) cumprimento do projeto técnico e ênfase na família;

e.6) observância territorial;

e.7) demonstração da forma de participação dos usuários.

Além dos relatórios mensais de prestação de contas com detalhamento do andamento 

das atividades e recursos financeiros utilizados a cada período, as entidades cofinanciadas 

devem apresentar quadrimestralmente, para fins de monitoramento, relatório de atividades de 

acordo com o Projeto Técnico. 
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Uma visão social capaz de entender que a população tem 

necessidades, mas também possibilidades ou capacidades 

que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise 

de situação não pode ser só das ausências, mas também das 

presenças até mesmo como desejos em superar a situação 

atual (PNAS, 2004)
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ANEXOS 

 

Do documento: 

P A R Â M E T R O S  P A R A  O  C O F I N A N C I A M E N T O  D E   

E N T I D A D E S  E  O R G A N I Z A Ç Õ E S  D A  

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L  

 

 

 

 

C a m p o  G r a n d e ,  j a n e i r o / 2 0 1 2  
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E N T I D A D E S  E  O R G A N I Z A Ç Õ E S  D A  

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L  

 

 

 

 

C a m p o  G r a n d e ,  j a n e i r o / 2 0 1 2  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS E AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA – SAS  

9 
 

ANEXO III – PLANO DE TRABALHO (Decreto Municipal 7.761) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PLANO DE TRABALHO 
FOLHA 1/3 

1 – DADOS CADASTRAIS 
Órgão / Entidade Proponente CGC 

 
 

Endereço 
 
 
Cidade UF CEP DDD/Telefone 

 
 

Banco Agência Conta Corrente 
 
 

Nome do Responsável CPF 
 
 

C.I./Órgão Expedidor Cargo 
 
 

Endereço (Rua, Bairro e CEP) DDD/Telefone 
 
 

 

2 – OUTROS PARTÍCIPES 
Nome CGC/CPF 

 
 

Endereço (Rua, Bairro e CEP) DDD/Telefone 
 
 

 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto: Período de Execução 

Início Término 
 

Identificação do Objeto: 
 
 
 
Justificativa da Proposição: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PLANO DE TRABALHO 
FOLHA 2/3 

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Meta Etapa/ 

Fase 
Especificação Indicador Físico Período 

Unid. Quant. Início Término 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

Natureza das Despesas Concedente Proponente Total 
Código Especificação 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Geral    
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PLANO DE TRABALHO 
FOLHA 3/3 

 
6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 
Concedente  

Meta 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

 
 

 
 

      

 
Meta 7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

 
 
 
 

      

 

Proponente (Contrapartida) 
Meta 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

 
 

 
 

      

 
Meta 7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

 
 
 
 

      

 

7 – DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 
inadimplência com o Município ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano 
de Trabalho. 
                                                                                                              Pede deferimento 
 
Campo Grande/MS                                     __________________________________ 

Proponente 
 

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
Aprovado. 
 
Campo Grande/MS                                     __________________________________ 

Concedente 
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ANEXO IV – PROJETO TÉCNICO (Modelo) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 1/5 
 

1 – DADOS CADASTRAIS 
Órgão / Entidade Nº de Inscrição no CMAS 

 
 

Endereço 
 
 
Cidade UF CEP DDD/Telefone 

 
 

Nome do Responsável pela Entidade e-mail 
 
 

 
2 – TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Nome e-mail 
 
 

Formação Profissional e Função DDD/Telefone 
 
 

 
3 – FONTES DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 

 
(   )sim   (   ) não     Cofinanciamento do FNAS  - Valor anual R$____________________ 

(   )sim   (   ) não     Recursos próprios  - Valor anual R$____________________ 

(   )sim   (   ) não     Doações  - Valor anual R$____________________ 

Outros (descrever)  ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

II
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 2/5 
 

4 –  CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROJETO   
Vulnerabilidade social / riscos do público alvo: 
(   )sim   (   ) não     Pobreza, privação ou ausência de renda.  
(   )sim   (   ) não     Acesso precário ou nulo aos serviços públicos. 
(   )sim   (   ) não     Vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizado. 
(   )sim   (   ) não     Desvantagens pessoais resultantes de deficiência. 
(   )sim   (   ) não     Perda total ou parcial dos bens e vítimas de catástrofes ou calamidades públicas. 
(   )sim   (   ) não     Direitos violados: abandono; violência física ou psicológica; abuso /exploração  sexual. 
(   )sim   (   ) não     Cumprimento de medidas socioeducativas. 
(   )sim   (   ) não     Pessoas sem domicílio fixo ou com trajetória de vida na rua. 
(   )sim   (   ) não     Trabalho infantil. 
(   )sim   (   ) não     Situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência, entre outros. 
(   )sim   (   ) não     Necessidade de cuidados especializados decorrente de processo de envelhecimento. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público da política de assistência social. 
Outros __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Territorialidade do público alvo: 
(   )sim   (   ) não     Entidade está localizada em território de vulnerabilidade/ risco potencial. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público do mesmo bairro da entidade cofinanciada. 
(   )sim   (   ) não     Público atendido pertence a território de vulnerabilidade/ risco potencial. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público de bairros diversos.  
Se sim, quais: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Outras observações: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Características do Projeto em relação ao público alvo: 
(   ) Atendimento, continuado, permanente e planejado, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades ou risco social e pessoal. 
AL NOS MUNICÍPIOS 
(    ) Assessoramento, continuado, permanente e planejado, dirigido ao fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de liderança. 
 
(   ) Serviços de defesa e garantia de direitos, continuado, permanente e planejado, dirigido para defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 2/5 
 

4 –  CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROJETO   
Vulnerabilidade social / riscos do público alvo: 
(   )sim   (   ) não     Pobreza, privação ou ausência de renda.  
(   )sim   (   ) não     Acesso precário ou nulo aos serviços públicos. 
(   )sim   (   ) não     Vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizado. 
(   )sim   (   ) não     Desvantagens pessoais resultantes de deficiência. 
(   )sim   (   ) não     Perda total ou parcial dos bens e vítimas de catástrofes ou calamidades públicas. 
(   )sim   (   ) não     Direitos violados: abandono; violência física ou psicológica; abuso /exploração  sexual. 
(   )sim   (   ) não     Cumprimento de medidas socioeducativas. 
(   )sim   (   ) não     Pessoas sem domicílio fixo ou com trajetória de vida na rua. 
(   )sim   (   ) não     Trabalho infantil. 
(   )sim   (   ) não     Situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência, entre outros. 
(   )sim   (   ) não     Necessidade de cuidados especializados decorrente de processo de envelhecimento. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público da política de assistência social. 
Outros __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Territorialidade do público alvo: 
(   )sim   (   ) não     Entidade está localizada em território de vulnerabilidade/ risco potencial. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público do mesmo bairro da entidade cofinanciada. 
(   )sim   (   ) não     Público atendido pertence a território de vulnerabilidade/ risco potencial. 
(   )sim   (   ) não     Projeto atende público de bairros diversos.  
Se sim, quais: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Outras observações: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Características do Projeto em relação ao público alvo: 
(   ) Atendimento, continuado, permanente e planejado, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades ou risco social e pessoal. 
AL NOS MUNICÍPIOS 
(    ) Assessoramento, continuado, permanente e planejado, dirigido ao fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de liderança. 
 
(   ) Serviços de defesa e garantia de direitos, continuado, permanente e planejado, dirigido para defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 3/5 
 

5 – DESCRIÇÃO DO PROJETO (Conforme Plano de Trabalho) 
Título do Projeto: 
 
 
 

Período de Execução 
Início Término 

 

Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
Justificativa: 
 
 
 
 
 
 
Fundamentação Teórica: 

 
 
 
 
 
 

Metas / Prognóstico de resultados (quantitativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titulo do Projeto e Período de Execução: Nome do que se destina 

o Projeto (preferencialmente condizente com o objeto do Projeto) e 

o período de execução, início e término.

Objetivos – Geral: descrever de forma clara e objetiva, os resultados par-
ciais e o impacto final esperado com o desenvolvimento do projeto (objeto 
da proposta),
Específicos: a partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que 
se pretende alcançar com o projeto de maneira que os objetivos específi-
cos possam ser quantificados em metas, produtos e resultados esperados. 
Quais são os objetivos específicos do projeto, ou seja, aquelas mudanças 
menores e/ou resultados necessários para bhegar à grande mudança final;

Justificativa: Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como re-

sposta a um problema ou necessidade identificado de maneira objetiva. 

Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se 

dissertações genéricas sobre o tema;

Fundamentação Teórica: explicitar, de forma sucinta, o comprometimento da instituição com políticas da área da assistência social e a ligação do projeto 
com os programas e ações governamentais formuladoras da política em discussão. As considerações deverão conter, ainda, diagnóstico e indicadores 
sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que permitam a análise da situação em âmbito municipal das ações a serem executa-
das; parcerias e/ou Grupos de Cooperação: Informar se o projeto conta com a parceria de outras instituições. Citar o nome de cada instituição e a forma de 
participação e contribuição possível em cada etapa de execução do projeto; metodologia/estratégias de ação: explicar como o projeto será desenvolvido 
(ação, atividades previstas, meios de realização), detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre as mesmas, indicar 
os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto e indicar as parcerias envolvidas no projeto. Se existe o desejo de implementar uma alteração 
social este é o momento de dizer como chegar lá. Caso a metodologia proposta já tenha sido experimentada e validada esse processo histórico precisa 
ser descrito;

Metas / Prognóstico de resultados (quantitativo): Indicar e quantificar 
metas e resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu 
cumprimento, além da identificação dos beneficiários (direta e indireta-
mente) do projeto. As metas devem dar noção da abrangência da ação 
a ser realizada, devem ser mensuráveis quantitativa ou qualitativamente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 4/5 
 

Metas / Prognóstico de resultados (qualitativo) 
 
 
 
 
 
 
Recursos Humanos necessários (quantidade) e qualificação dos mesmos (formação e função) 

 
 
 
 
 
 
 

Infraestrutura disponível e recursos materiais previstos 
 
 
 
 
 
 

Descrição de atividades a serem desenvolvidas com o público alvo e as etapas de execução 
(cronograma; prazos; carga horária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metas / Prognóstico de resultados (quantitativo): Indicar e 
quantificar metas e resultados esperados de modo a permitir 
a verificação de seu cumprimento, além da identificação dos 
beneficiários (direta e indiretamente) do projeto. As metas 
devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada, 
devem ser mensuráveis quantitativa ou qualitativamente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 
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Metas / Prognóstico de resultados (qualitativo) 
 
 
 
 
 
 
Recursos Humanos necessários (quantidade) e qualificação dos mesmos (formação e função) 

 
 
 
 
 
 
 

Infraestrutura disponível e recursos materiais previstos 
 
 
 
 
 
 

Descrição de atividades a serem desenvolvidas com o público alvo e as etapas de execução 
(cronograma; prazos; carga horária) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PROJETO TÉCNICO PARA COFINANCIAMENTO 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FOLHA 5/5 
 

Forma de acompanhamento e avaliação de resultados do Projeto 
 
 
 
 
 
 

Outras informações relevantes 
 
 
 
 
 
 

 
6 –  VALIDAÇÃO BÁSICA DO PROJETO  

 
O Projeto garante a gratuidade em todas as suas etapas.  (   )sim   (   ) não 
 
O Projeto cumpre a missão / finalidade estatutária da entidade ou organização cofinanciada.  (   )sim   (   ) não 
Justifique: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
O Projeto é ofertado na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários. (   )sim   (   ) não 
Justifique: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
O Projeto garante a existência de processos participativos dos usuários. (   )sim   (   ) não 
Justifique: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Monitoramento e Avaliação: indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos envolvi-
dos (entidade concedente, proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve-se indicar como se dará o processo de 
avaliação continuada do projeto. A avaliação final ou de impacto ocorre quando as atividades foram concluídas, mas 
já deverá ser prevista como uma etapa. Aqui serão medidos os alcances dos resultados de curto e longo prazo que 
atingiram o público foco e a sociedade a partir da intervenção do projeto. O foco da avaliação é procurar descobrir 
qual o valor do projeto para a sociedade. A avaliação é um marco divisório, uma análise do limite das ações do projeto, 
onde conseguiu chegar. Os resultados finais e intermediários e o que o futuro aponta;

Validação Básica do Projeto: preencher para pleno conhecimento da 
ação da instituição em compatibilidade com a Resolução N°109, de 
11 de Novembro de 2009 que dispõe sobre a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais.
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Anexo II - Fluxogramas do Cofinanciamento 
Nº 1 – Convênio com a Prefeitura Municipal – Decreto Municipal 7.761 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

N         
 

  S 

 

  

 

  
 

 
 

Deve ter: objetivo; justificativa; descrição de metas; 
etapas de execução; plano de aplicação de recursos; 
contrapartidas.  
 
 

Início 

Entidade 
 

Apresenta ofício 
propondo convênio e 

documentação ao 
Gabinete - SAS  

Estatuto social  
Ata de eleição e posse 

Certidões negativas 
Certidão trabalhista TCU 

Registro no CMAS  
Plano de Trabalho ou Plano de Atendimento 

Projeto Técnico 
 

DOF - DICONV 
 

DICONV - minuta de 
convênio 

 DOF Classifica despesa 
Envia ao GAD (PPS) 

DIVAP - 
SEPLANFIC 

Processo Ok? 
 

O convênio é um instrumento que 
disciplina a transferência de recursos 
do Município para a entidade que irá 
executar programa de trabalho de 
interesse público, em regime de mútua 
cooperação.  
 
 

DICONV - Envia processo 
(com PPS – Pedido de 
Prestação de Serviços, 
minuta do convênio, 
documentos requeridos) à 
SEPLANFIC 

 

SAS - Convênio 
 

Formaliza o 
convênio (assina) 

 
 

Divisão de Convênios 
 
Informa indeferimento 

de convênio a entidade 
proponente. 

Minuta de convênio: numeração sequencial; qualificação 
da entidade; qualificação do representante legal; descrição 
dos objetivos e elementos característicos do plano de 
ação; competências e contrapartidas; vigência; 
programação e classificação de despesas; cronograma de 
liberação de recursos; forma de atualização de valores; 
responsabilidades e obrigatoriedades legais, fiscais e 
técnicas; definição de prestação de contas; possibilidades 
de rescisão. 
DOF – Diretoria Orçamentária e Financeira 
DICONV – Divisão de Convênios 
GAD – Grupo Administrativo 

FIM 

Procuradoria Jurídica  PGM 
 

Publica extrato do 
convênio no Diário Oficial 

do Município. 

Extrato do convênio: número de 
convênio; valor; inscrição no CNPJ e 
CPF; resumo do objeto; programa de 
trabalho/nº da nota de empenho; valor 
a ser transferido; prazo de vigência; e 
data de assinatura. 
 

ANExO III - R E L A T Ó R I O   D E   A T E N D I M E N T O

Convênio nº Convenente/ Executor Folha 

Serviço Socioassistencial Mês/Ano

N.º 
Ord.

Beneficiário Registro
Data do
Ingresso

Data do 
Desligamento

Valor
Devido 

(R$)
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:
Nome:
Data de Nascimento:
NIS:
Filiação:
Endereço:

Valores em Reais
Valor per capita vigente Total da folha Total

Total Geral

Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.

Local e Data - 

___________________________________            _____________________________
                                               Unidade Executora                                                Responsável pela Execução
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ANEXO V – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL 
 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO - DPG 
DIVISÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - DIMA 

 
RELATÓRIO SOCIOASSISTENCIAL 

    
      Quadrimestre/ano:     _____ 
 
1 - Dados da Entidade/Programa: 
Nome da Entidade:           _____ 
Endereço:        ____ 
Bairro:_______________________ 
CEP:        Telefone da entidade:   _____ 
Fax:        E-MAIL:      
CGC/CNPJ:         Data de Inscrição no 
CNPJ:___/___/___ 
Nome da Entidade Mantenedora:         _____ 
Presidente: ________________________________________________________________ 
Mandato: ___/___/___ a ___/___/___ 
Telefone do presidente:     celular:      
Diretor/Coordenador: ________________________________________________________ 
Obs.: Em caso de mais de uma unidade, descriminar todos os endereços 
CRAS ou CREAS de referência para a entidade (mais 
próximo):___________________________ 
  
1.1 - Dias e Horário de Atendimento:  
(   ) Segunda-feira    (   ) Sexta-feira 
(   )Terça-feira    (   ) Sábado 
(   )Quarta-feira    (   ) Domingo 
(   )Quinta-feira 
Horário: 
 
1.2 - Característica da Unidade: 
|__| Atendimento  
|__| Assessoramento 
|__| Defesa e Garantia de Direitos 
 
2 - Certificados/Alvará /Registros: 
CNAS:  Sim (   )  Não (   )  Nº de Registro:   Validade:   
CMAS:  Sim (   )  Não (   )  Nº de Registro:   Validade:   
CMDCA: Sim (   )  Não (   ) Nº de Registro:   Validade:    
Outro: Sim (   )  Não (   )_________ Nº de Registro:  Validade:   
Utilidade Pública: 
Municipal Sim (   )   Não (   )    Nº de Lei:   Publicado em:     

IV
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Estadual  Sim (   )   Não (   )    Nº de Lei:   Publicado em:     
Federal    Sim (   )   Não (   )    Nº de Lei:   Publicado em:      
Alvará Sanitário: Sim (   )  Não (   ) Nº de Registro:     Validade:   
Alvará de Localização e Funcionamento: Sim (   )  Não (   ) Nº de Registro:     
Validade:______________ 
 
3 – Segmento/Usuário Atendido pela Entidade: 
(   )  Criança de 0 até 6 anos     
(   )  Criança ( 6 a 14 anos e 11 meses) 
(   ) Adolescente ( 15 a 17 anos e 11 meses) 
(   )  Jovem (18 a 21 anos) 
(   )  Adulto  
(   )  Pessoa Idosa (acima de 60 anos) 
(   )  Família    
(   )  Outros: ____________________________________________________ 
 
3.1  - Caracterização do público atendido:  
(   ) Situação de vulnerabilidade e risco social 
(   ) Direitos violados (maus tratos, violência, preconceito, etc) 
(   ) Situação de moradia de rua 
(   ) Vítima de abandono 
(   ) Trabalho infantil 
(   ) Trabalho insalubre e degradante 
(   ) Gestante / nutriz 
(   ) Egresso do sistema penal 
(   ) Autor de ato infracional 
(   ) Indígena 
(   ) Comunidade quilombola 
(   ) Comunidade ribeirinha 
(   )  Usuário de Substância Psicoativa 
(   )  Pessoa com Deficiência     
( ) Pessoas em condições de desvantagem pessoal, resultante de incapacidade doença 
incapacitante 
(   ) Povos de outros países (fronteira) 
(   ) Outra: (Especificar) 
 
3.2 – Usuário/Família atendida na entidade que está inserida em projetos e programas do 
Governo (no trimestre): 
(     ) Programa Bolsa Família   quant.: ______ 
(     ) Benefício de Prestação Continuada  quant.: ______ 
(     ) PETI      quant.: ______ 
(     ) Pró-Jovem      quant.: ______ 
(     ) Outros:__________________________  quant.: ______ 
 
Número de Identificação Social (NIS) Nome do responsável familiar pelo benefício 
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3.3 -  Os usuários contribuem financeiramente com a entidade pelo atendimento: 
(   ) Sim     (  ) Não   
De que forma? _____________________________________________ 
 
4 – Caracterização dos serviços, projetos, programas e/ou benefícios a serem desenvolvidos 
na entidade, conforme a Política de Assistência Social 
4.1 – Atendimento - Identificação do Serviço Socioassitencial, conforme a Resolução CNAS 
n.109/09 sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais: 
Serviços de Proteção Social Básica:  
(   ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
(   ) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
 
Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:  
(   )Serviço Especializado em Abordagem Social; 
(  )Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida -LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade -PSC; 
(  )Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas 
Famílias. 
(  ) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 
 
Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:  
(   ) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:___abrigo 
institucional;___Casa-Lar;___Casa de Passagem;___Residência Inclusiva. 
(   ) Serviço de Acolhimento em República; 
(   ) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
(   )Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
Descrever, sucintamente, as atividades da ação: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Descrever o objetivo com a ação desenvolvida: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.2 – Assessoramento – Conforme o Decreto n. 6.308/07que regulamenta o art. 3º da Lei 
8.742/93. 
(   ) Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, 
organizações, grupos populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e na 
capacitação para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de Assistência 
Social; Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam 
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apresentar soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas; 
(   ) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de 
renda; 
(   ) Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da 
sociedade e dos cidadãos/ãs sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos gestores 
públicos, subsidiando os na formulação e avaliação de impactos da Política de Assistência 
Social. 
Descrever, sucintamente, as atividades da ação: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Descrever o objetivo com a ação desenvolvida: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.3 - Defesa e Garantia de Direitos -  Conforme o Decreto n. 6.308/07que regulamenta o art. 
3º da Lei 8.742/93. 
(  ) Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade; 
(   ) Formação política-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de 
conselheiros/as e lideranças populares; 
(   ) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e 
padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente. 
Descrever, sucintamente, as atividades da ação: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Descrever o objetivo com a ação desenvolvida: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.4 – A entidade repassa algum Benefício Socioassistencial aos usuários  
Descrição Objetivo 
  
  
 
5 – Capacidade de atendimentos nos serviços, projetos, programas e/ou benefícios 
socioassistenciais da entidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
5.1 - Atendimentos por serviço (identificar os dados relativos a cada serviço, por mês) 
Mês Serviço  Capacidade  

(por pessoa 
ou família)  

Cadastros 
(por pessoa 
ou família) 

Nº de 
atendimentos 
diversificados 
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_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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Descrição Objetivo 
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Cadastros 
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Nº de 
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diversificados 
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5.2 - Demonstrativo dos desligamentos do usuário da entidade: 

Mês Até 06 
anos 

06 a 14  
anos e 11 
meses 

15 a 17 
anos e 11 
meses 

18 a 59 
anos 

Acima de 
60 anos Total 

       
       
       
       
 
6. Descrição do Atendimento 
6.1 -  O atendimento é prestado de forma:  
(   ) Individual  (   ) Em grupo  (   ) Ambos 
 
6.2 -  Indique as principais ações e atividades que são realizadas por esta Unidade:  
(   ) Recepção e acolhida 
(   ) Acompanhamento individual 
(   ) Acompanhamento familiar 
(   ) Grupo/oficina de convivência e atividades socioeducativas com famílias 
(   ) Grupo/oficina de convivência e atividades socioeducativas geracionais/intergeracionais 
(   ) Reuniões com grupos de famílias ou de indivíduos 
(   ) Visita domiciliar 
(   ) Busca ativa 
(   ) Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial 
(   ) Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 
(   ) Encaminhamento para inserção de famílias no Cadastro Único 
(   ) Acompanhamento dos encaminhamentos realizados 
(   ) Provisão de benefícios eventuais. Quais:______________________________________ 
(   ) Atividades de inclusão digital 
(   ) Capacitação e preparação para o mercado do trabalho 
(   ) Campanhas socioeducativas 
(   ) Palestras 
(   ) Atendimento psicossocial individual / familiar 
(   ) Atendimento psicossocial em grupo 
(   ) Informação, orientação e defesa de direitos 
(   ) Orientação e encaminhamento jurídico para defesa e responsabilização 
( ) Ações de mobilização e sensibilização para enfrentamento das situações de violação de 
direitos 
(    )Produção de material socioeducativo 
 
6.3 -  Qual a forma de chegada do usuário na Unidade?  
(   ) Demanda espontânea 
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(   ) Encaminhamento. Quem encaminha?_______________________________________ 
(   ) Busca ativa 
(   ) Outro (especificar) 
 
6.4 -  A admissão do usuário acontece por meio de:  
(   ) Triagem na Unidade 
(   ) Avaliação diagnóstica 
(   ) Outra forma (especificar) 
(   ) Não se aplica as alternativas 
 
6.5 -  Quais os critérios de seleção para o atendimento?   
(   ) Localização do domicílio / área geográfica 
(   ) Renda 
(   ) Composição e caracterização da família 
(   ) Caracterização do indivíduo 
(   ) Grau de risco pessoal e social 
(   ) Situação específica relativa ao atendimento 
(   ) Ordem de chegada 
(   ) Idade 
(   ) Outros (especificar) 
(   ) Não adota critérios 
 
6.6 -  O desligamento do usuário ocorre por meio de:  
(   ) Idade 
(   ) Decisão Judicial 
(   ) Conclusão do atendimento 
(   ) Desistência 
(   ) Transferência /mudança 
(   ) Reinserção familiar/social 
(   ) Adoção 
(   ) Falecimento 
(   ) Outro (especificar) 
 
7 – Informação, Registro e Documentação  
7.1- Esta Unidade possui diagnóstico do seu território de abrangência?  
(   ) Sim     (   ) Não 
 
7.2 - Qual(is) instrumento(s) utilizado(s) para o registro dos atendimentos na Unidade?  
(   )  Cadastro individual 
(   ) Cadastro familiar 
(   ) Livro de registros 
(   ) Prontuário individual 
(   ) Prontuário familiar 
(   ) Outro 
(   ) Não utiliza instrumentos para o registro  
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(   ) Encaminhamento. Quem encaminha?_______________________________________ 
(   ) Busca ativa 
(   ) Outro (especificar) 
 
6.4 -  A admissão do usuário acontece por meio de:  
(   ) Triagem na Unidade 
(   ) Avaliação diagnóstica 
(   ) Outra forma (especificar) 
(   ) Não se aplica as alternativas 
 
6.5 -  Quais os critérios de seleção para o atendimento?   
(   ) Localização do domicílio / área geográfica 
(   ) Renda 
(   ) Composição e caracterização da família 
(   ) Caracterização do indivíduo 
(   ) Grau de risco pessoal e social 
(   ) Situação específica relativa ao atendimento 
(   ) Ordem de chegada 
(   ) Idade 
(   ) Outros (especificar) 
(   ) Não adota critérios 
 
6.6 -  O desligamento do usuário ocorre por meio de:  
(   ) Idade 
(   ) Decisão Judicial 
(   ) Conclusão do atendimento 
(   ) Desistência 
(   ) Transferência /mudança 
(   ) Reinserção familiar/social 
(   ) Adoção 
(   ) Falecimento 
(   ) Outro (especificar) 
 
7 – Informação, Registro e Documentação  
7.1- Esta Unidade possui diagnóstico do seu território de abrangência?  
(   ) Sim     (   ) Não 
 
7.2 - Qual(is) instrumento(s) utilizado(s) para o registro dos atendimentos na Unidade?  
(   )  Cadastro individual 
(   ) Cadastro familiar 
(   ) Livro de registros 
(   ) Prontuário individual 
(   ) Prontuário familiar 
(   ) Outro 
(   ) Não utiliza instrumentos para o registro  
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7.3 - Quais informações são registradas no instrumental de registro dos atendimentos?  
(   ) Histórico pessoal / familiar 
(   ) Eventos de violência ou negligência 
(   ) Encaminhamento para a rede socioassistencial 
(   ) Encaminhamento jurídico para defesa e responsabilização 
(   ) Motivo do encaminhamento 
(   ) Origem dos encaminhamentos 
(   ) Retorno / acompanhamento dos encaminhamentos realizados 
(   ) Inserção em serviços de convivência e/ou socioeducativos 
(   ) Inserção em programas ou benefícios de transferência de renda 
(   ) Visita domiciliar 
(   ) Plano de trabalho para o acompanhamento familiar 
(   ) Registro da avaliação técnica 
(   ) Registro das faltas nos atendimentos agendados 
(   ) Registro do desligamento 
(   ) Outras (especificar) 
 
7.4 – Quais os documentos são solicitados para arquivamento: 
(   ) Certidão de Nascimento 
(   ) Declaração Escolar 
(   ) Comprovante de residência 
(   ) Documento do responsável familiar:__________________________________ 
(   ) Número de Identificação Social (NIS), quando a família tem Cadastro Ùnico 
(   ) Outro 
 
8 - Infraestrutra disponível para funcionamento das ações:  
8.1 - Situação do imóvel onde se localiza a Unidade Executora: 
|__| Próprio 
|__| Alugado 
|__| Cedido. Nome do Proprietário: _____________________________________________ 
|__| Outro (especificar) 
 
8.2 - Esta Unidade possui condições de acessibilidade para pessoas idosas ou com 
deficiência?  
|__| Sim, em conformidade com a Norma da ABNT (NBR 9050) 
|__| Sim, mas que não está em conformidade com a Norma da ABNT (NBR 9050) 
|__| Parcialmente 
|__| Não possui 
 
8.3 – Estrutura Física e Material 
Estrutura Quant. Adequado Inadequado 
Sala exclusiva da coordenação e/ou administração    
Sala exclusiva de atendimento da equipe técnica    
Sala para atendimento, com capacidade inferior a    
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15 pessoas 
Sala para atendimento, com capacidade de 15 a 30 
pessoas 

   

Salão com capacidade superior a 30 pessoas    
Recepção    
Cozinha    
Refeitório    
Almoxarifado e/ou dispensa    
Banheiros    
Biblioteca e/ou sala de estudo    
Parque e/ou Brinquedoteca    
Quadra e/ou espaço externo para atividades 
coletivas 

   

Telefone     
Computador     
Acesso a Internet     
Equipamentos de multimídia    
Materiais pedagógicos, culturais e esportivos    
Banco de dados dos usuários(as) da entidade    
Banco de dados dos serviços socioassistenciais do 
município 

   

 Equipamentos diversos de lazer    
Veículo    
Outros (especificar):    
 
9 – Recursos Humanos para os Serviços Socioassistenciais -  Coordenação, técnicos de nível 
superior e médio, administrativo e de apoio, estagiários e voluntários (citar 
individualmente): 
Cargo/Função Escolaridade/F

ormação 
Vínculo Funcional Carga Horária 

Semanal 
    
    
    
 
10 – Relação Usuário/Entidade e Família 
10.1 - Através de que situações ou comportamentos a entidade verifica que o atendimento 
oferecido alterou/modificou, positivamente, a vida do usuário no seu contexto 
Pessoal/Familiar e comunitário:   
 
 
10.2 -Quais os problemas/intercorrências mais freqüentes:  
 
 
10.3 -Como trabalha com essas dificuldades: 
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10.4 - Qual é o vínculo/trabalho da instituição com a família dos usuários:  
 
 
11 – Articulação e Parcerias 
11.1 – Descreva o grau de articulação e/ou parceria efetiva desta Unidade Executora com os 
serviços, programas ou instituições existentes no município.  
 
 
12 – Descreva qual o Impacto Social que o trabalho da entidade proporciona aos seus 
usuários e a região na qual está 
inserida:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13 –Receitas da entidade (mensal) 
Fonte financiadora 
(descrever a origem) 

Recurso em 
espécie ($) 

Cedência de 
pessoal ($) 

Gêneros 
alimentícios 
($) 

Outros 
($) 

Total ($) 

Municipal:      
Estadual:      
Federal:      
Recursos próprios:      
  
14- Responsável pela elaboração do Relatório (nome e função na entidade): 
 
Data:  
 
________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela entidade (presidente/diretor) 
 
Obs.: Somente preencher os dados da entidade referente à sua execução socioassistencial. 
Todas as informações descritas no Relatório serão verificadas em visita a entidade. 
Caso tenha interesse de receber este relatório via e-mail, entrar em contato com a Divisão 
de Monitoramento e Avaliação/DIMA (3314-4474). 
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ANEXO VI – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO COFINANCIAMENTO 

 
O PROJETO TÉCNICO, O PLANO DE TRABALHO E O PLANO DE ATENDIMENTO 

Para além de um instrumento de captação de recursos e a busca de financiadores, a 

elaboração do projeto deve ser um exercício de encontro das instituições com a sua missão. 

Encontro entre os projetos já desenvolvidos, as ações em andamento e as demais 

atividades da instituição. 

Quando um agente externo às instituições facilita a elaboração dos projetos é 

imprescindível que este seja formulado em conjunto com a equipe que irá executar e a equipe 

que irá gerenciar o recurso. 

Importante destacar que o objetivo é tornar correspondente a realidade local da 

instituição e do meio tornado esta produção a arte de fazer um arranjo sistemático de 

movimentos e idéias presentes nas pessoas e no trabalho que já acontece propondo NOVOS 

DESAFIOS. 

PONTO DE PARTIDA 

                                NECESSIDADES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 

                                                                    + 

                              CAPACIDADES E OPORTUNIDADES SOCIAIS 

 

                                                         PROJETO 

 

                                                SITUAÇÃO ATUAL E A MELHORIA DO CONTEXTO 

                                                                  E INTERVENÇÃO 

 

PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO INICIAL 

• Indicadores sociais, dados socioeconomicos e especialmente, dados da população 

diretamente atingida pelo projeto são dados que precisam ser do conhecimento da 

equipe formuladora e da equipe executora; 

• No esforço de planejamento, é necessário que a equipe compreenda o que já faz, que 

trabalho desenvolve, qual o teor de alteração da realidade avaliada, que pode ser 
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ANEXO VI – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO COFINANCIAMENTO 
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elaboração do projeto deve ser um exercício de encontro das instituições com a sua missão. 

Encontro entre os projetos já desenvolvidos, as ações em andamento e as demais 

atividades da instituição. 

Quando um agente externo às instituições facilita a elaboração dos projetos é 

imprescindível que este seja formulado em conjunto com a equipe que irá executar e a equipe 

que irá gerenciar o recurso. 

Importante destacar que o objetivo é tornar correspondente a realidade local da 

instituição e do meio tornado esta produção a arte de fazer um arranjo sistemático de 

movimentos e idéias presentes nas pessoas e no trabalho que já acontece propondo NOVOS 

DESAFIOS. 

PONTO DE PARTIDA 

                                NECESSIDADES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 

                                                                    + 

                              CAPACIDADES E OPORTUNIDADES SOCIAIS 

 

                                                         PROJETO 

 

                                                SITUAÇÃO ATUAL E A MELHORIA DO CONTEXTO 

                                                                  E INTERVENÇÃO 

 

PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO INICIAL 

• Indicadores sociais, dados socioeconomicos e especialmente, dados da população 

diretamente atingida pelo projeto são dados que precisam ser do conhecimento da 

equipe formuladora e da equipe executora; 

• No esforço de planejamento, é necessário que a equipe compreenda o que já faz, que 

trabalho desenvolve, qual o teor de alteração da realidade avaliada, que pode ser 
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empreendida pelo trabalho desenvolvido. Como o grupo descreve e avalia o seu 

trabalho? 

• O processo de planejamento precisa ser sincero, objetivo e simples de forma a 

propiciar a descrição exata: 

Das possibilidades de intervenção e 

As lacunas no trabalho desenvolvido que podem impactar na execução do projeto que 

está sendo desenhado. 

 

ANÁLISE INICIAL 

• Sugere-se que esta análise inicial seja composta dos seguintes itens: contexto atual da 

comunidade; histórico da situação analisada; dados socioeconômicos gerais; público 

total do local a ser implementado o projeto; público-foco e suas relações. 

Público-foco: público da sociedade com determinadas características (idade, sexo, 

status social, interesses, etc.) ao qual se dirige o projeto. Contextualizar: problemas e 

potencialidades; dificuldades e oportunidades; causas dos problemas para desenhar melhores 

e possíveis soluções. 

• A análise de contexto é determinante na abrangência do projeto e na escolha de suas 

ações, conforme o alcance social desejado. 

• Ao final da análise é importante determinar o que se espera e qual a contribuição que 

o projeto pode dar para se chegar ao seu objetivo. 

• Como está a situação? Quais as mudanças possíveis? Quais ações/atividades podem 

ser realizadas pela instituição de acordo com sua missão? Em que o potencial da 

equipe executora interfere no resultado desejado? Identificar que outras instituições 

podem auxiliar neste processo e qual o desejo do público foco? Qual é, então, o 

objetivo geral do projeto? 

 

ESTRUTURA DO PROJETO TÉCNICO: 

• Titulo do Projeto e Período de Execução: Nome do que se destina o Projeto 

(preferencialmente condizente com o objeto do Projeto) e o período de execução, 

início e término. 
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• Objetivos – Geral: descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o 

impacto final esperado com o desenvolvimento do projeto (objeto da proposta), 

Específicos: a partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende 

alcançar com o projeto de maneira que os objetivos específicos possam ser quantificados 

em metas, produtos e resultados esperados. Quais são os objetivos específicos do projeto, 

ou seja, aquelas mudanças menores e/ou resultados necessários para bhegar à grande 

mudança final; 

• Justificativa: Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um 

problema ou necessidade identificado de maneira objetiva. Deve haver ênfase em 

aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema; 

• Fundamentação Teórica: explicitar, de forma sucinta, o comprometimento da 

instituição com políticas da área da assistência social e a ligação do projeto com os 

programas e ações governamentais formuladoras da política em discussão. As 

considerações deverão conter, ainda, diagnóstico e indicadores sobre a temática a ser 

abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que permitam a análise da situação 

em âmbito municipal das ações a serem executadas; parcerias e/ou Grupos de 

Cooperação: Informar se o projeto conta com a parceria de outras instituições. Citar o 

nome de cada instituição e a forma de participação e contribuição possível em cada 

etapa de execução do projeto; metodologia/estratégias de ação: explicar como o 

projeto será desenvolvido (ação, atividades previstas, meios de realização), detalhar 

como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre as 

mesmas, indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto e indicar 

as parcerias envolvidas no projeto. Se existe o desejo de implementar uma alteração 

social este é o momento de dizer como chegar lá. Caso a metodologia proposta já 

tenha sido experimentada e validada esse processo histórico precisa ser descrito; 

• Metas / Prognóstico de resultados (quantitativo): Indicar e quantificar metas e 

resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu cumprimento, além da 

identificação dos beneficiários (direta e indiretamente) do projeto. As metas devem 

dar noção da abrangência da ação a ser realizada, devem ser mensuráveis quantitativa 

ou qualitativamente. 
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• Objetivos – Geral: descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o 

impacto final esperado com o desenvolvimento do projeto (objeto da proposta), 

Específicos: a partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende 

alcançar com o projeto de maneira que os objetivos específicos possam ser quantificados 

em metas, produtos e resultados esperados. Quais são os objetivos específicos do projeto, 

ou seja, aquelas mudanças menores e/ou resultados necessários para bhegar à grande 

mudança final; 

• Justificativa: Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um 

problema ou necessidade identificado de maneira objetiva. Deve haver ênfase em 

aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema; 

• Fundamentação Teórica: explicitar, de forma sucinta, o comprometimento da 

instituição com políticas da área da assistência social e a ligação do projeto com os 

programas e ações governamentais formuladoras da política em discussão. As 

considerações deverão conter, ainda, diagnóstico e indicadores sobre a temática a ser 

abrangida pelo projeto e, especialmente, dados que permitam a análise da situação 

em âmbito municipal das ações a serem executadas; parcerias e/ou Grupos de 

Cooperação: Informar se o projeto conta com a parceria de outras instituições. Citar o 

nome de cada instituição e a forma de participação e contribuição possível em cada 

etapa de execução do projeto; metodologia/estratégias de ação: explicar como o 

projeto será desenvolvido (ação, atividades previstas, meios de realização), detalhar 

como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre as 

mesmas, indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto e indicar 

as parcerias envolvidas no projeto. Se existe o desejo de implementar uma alteração 

social este é o momento de dizer como chegar lá. Caso a metodologia proposta já 

tenha sido experimentada e validada esse processo histórico precisa ser descrito; 

• Metas / Prognóstico de resultados (quantitativo): Indicar e quantificar metas e 

resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu cumprimento, além da 

identificação dos beneficiários (direta e indiretamente) do projeto. As metas devem 

dar noção da abrangência da ação a ser realizada, devem ser mensuráveis quantitativa 

ou qualitativamente. 
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• Capacidade Técnica e Gerencial para execução do Objeto: detalhar o trabalho 

humano e a estrutura física para a execução do projeto (atores gerenciais e técnicos 

envolvidos e espaço disponibilizado, quando couber). Identificar a qualificação técnica 

e capacidade operacional para a gestão da proposta. Evidenciar o diferencial que pode 

ser obtido a partir das características e histórico de trabalho da equipe; 

• Público foco: descrever, objetivamente, o público foco que será alcançado pelo 

projeto, apresentando os beneficiários diretos e indiretos; 

• Descrição de atividades a serem desenvolvidas com o público alvo e as etapas de 

execução (cronograma; prazos; carga horária) 

• Prazo de execução: detalhar a duração, preferencialmente em unidades como meses, 

fixando as datas estimadas para início e término de atividades. O projeto deve conter o 

desdobramento do objeto em realizações físicas, de acordo com unidade de medidas 

preestabelecidas. Deverá ser indicado o conjunto de elementos que compõem o 

objeto. Indicar cada uma das ações em que se divide uma meta e o prazo previsto para 

a implementação com suas respectivas datas. Indicar a unidade de medida que melhor 

caracteriza o produto de cada meta, etapa ou fase. Exemplo: pessoa 

atendida/capacitada (pessoa), serviço implantado (serviço), obra (m2), seminário, 

reunião, palestras (eventos), publicação (exemplares). 

MODELO DE TABELA 

Meta Etapa/ Fase Especificação Período Carga Horária 
Início Términ

o 
   

 
 
 
 

   

 

• Forma de Gestão/Rede de Parceria: identificar a rede e atuação das parcerias, a 

integração com as outras políticas públicas, as formas de co-gestão/financiamento 

pelos órgãos envolvidos no projeto, a busca de parcerias com universidade e 

organizações não governamentais. É importante criar mecanismos de gestão 
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compartilhada que possibilitem a participação do público foco, durante todo o 

processo; 

• Monitoramento e Avaliação: indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação 

do projeto pelos órgãos envolvidos (entidade concedente, proponente e parcerias 

envolvidas na ação). Deve-se indicar como se dará o processo de avaliação continuada 

do projeto. A avaliação final ou de impacto ocorre quando as atividades foram 

concluídas, mas já deverá ser prevista como uma etapa. Aqui serão medidos os 

alcances dos resultados de curto e longo prazo que atingiram o público foco e a 

sociedade a partir da intervenção do projeto. O foco da avaliação é procurar descobrir 

qual o valor do projeto para a sociedade. A avaliação é um marco divisório, uma 

análise do limite das ações do projeto, onde conseguiu chegar. Os resultados finais e 

intermediários e o que o futuro aponta; 

• Futuro do Projeto: apresentar objetivamente de que forma o Projeto será executado 

após o seu término. Que outras entidade podem se interessar em dar continuidade 

aos trabalho e de que forma. Apresentar as possibilidades ou impossibilidades de 

continuidade dos trabalho e quais os fatores que poderão facilitar ou dificultar o 

engajamento de outros parceiros; 

• Validação Básica do Projeto: preencher para pleno conhecimento da ação da 

instituição em compatibilidade com a Resolução N°109, de 11 de Novembro de 2009 

que dispõe sobre a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

 

O COFINANCIAMENTO 

A realização do Cofinanciamento prescinde de uma série de princípios e marcos legais 

orientados pela gestão da assistência social com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de 

Assistência Social no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Para que esta 

modalidade de financiamento seja eficiente para o fim a que se destina é preciso considerar 

os respectivos níveis de competência e responsabilidade: 

 

Usuários dos Serviços Socioassistenciais: 
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compartilhada que possibilitem a participação do público foco, durante todo o 

processo; 

• Monitoramento e Avaliação: indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação 
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qual o valor do projeto para a sociedade. A avaliação é um marco divisório, uma 

análise do limite das ações do projeto, onde conseguiu chegar. Os resultados finais e 

intermediários e o que o futuro aponta; 
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aos trabalho e de que forma. Apresentar as possibilidades ou impossibilidades de 

continuidade dos trabalho e quais os fatores que poderão facilitar ou dificultar o 

engajamento de outros parceiros; 

• Validação Básica do Projeto: preencher para pleno conhecimento da ação da 

instituição em compatibilidade com a Resolução N°109, de 11 de Novembro de 2009 

que dispõe sobre a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

 

O COFINANCIAMENTO 

A realização do Cofinanciamento prescinde de uma série de princípios e marcos legais 

orientados pela gestão da assistência social com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de 

Assistência Social no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Para que esta 

modalidade de financiamento seja eficiente para o fim a que se destina é preciso considerar 

os respectivos níveis de competência e responsabilidade: 

 

Usuários dos Serviços Socioassistenciais: 
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Famílias, grupos ou indivíduos nas condições de risco e/ou de vulnerabilidade social 

decorrentes de: pobreza, privação ou ausência de renda; acesso precário ou nulo aos serviços 

públicos; vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social fragilizados; desvantagens 

pessoais resultantes de deficiência; perda total ou parcial dos bens e vítimas de catástrofes ou 

calamidades públicas. Ou nos casos de violação de direitos por ocorrência de: abandono; 

violência física e/ou psicológica; abuso ou exploração sexual; cumprimento de medidas 

socioeducativas; pessoas sem domicílio ixo ou com trajetória de vida na rua; trabalho infantil; 

de situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência, entre outros e 

pessoas com necessidade de cuidados especializados em decorrência de processo de 

envelhecimento. 

 

Gestão Municipal 

 Fomentar e apoiar a rede socioassistencial não governamental à captar o recurso do 

cofinanciamento; 

 A partir dos procedimentos e fluxograma do cofinanciamento elaborar regras, 

orientações e formulários com o objetivo de fiscalizar a execução do recurso; 

 Orientar os proponentes para a gestão transparente dos recursos de cofinanciamento 

do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Conselho Municipal de Assistência Social 

 Receber inscrição das entidades de assistência social; 

 Periodicamente acompanhar e fiscalizar as entidades e o desenvolvimento dos 

serviços, programa e projeto socioassistenciais cofinanciados; 

 Publicar seus atos no DIOGRANDE - Diário Oficial; 

 Promover a realização de Audiências Públicas com o objetivo de apresentar as 

entidades pertencentes à rede socioassistencial local, suas ações, bem como o que 

elas representam para a consolidação do SUAS no município. 
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PROPONENTE 

Justificar a utilização do cofinanciamento tendo observado e descrito no Plano de 

Trabalho, Projeto Técnico e Relatório de Monitoramento Quadrimestral: 

1. o objeto do convênio e o tipo de serviço ofertado,  

2. a compatibilidade da proposta com a finalidade estatutária da entidade e sua inscrição 

do CMAS, 

3. os critérios especificados na política de assistência social no que ser refere ao usuário 

do serviço e tipificação do serviço,  

4. inscrição do usuário atualizada, anualmente, com assinatura do beneficiário ou 

responsável; 

5. manter um ambiente físico adequado,  

6. manter recursos materiais suficiente para atendimento do usuário, e 

7. promover a adesão do usuário aos equipamentos das diversas políticas públicas (saúde, 

educação, assistência social, esporte, cultura, lazer, etc.) 

                                                                           CMAS 

 

 

                                      PROPONENTE                                    GESTÃO MUNICIPAL         

 

                                                                        USUÁRIO 

Para o proponente vale ressaltar que esta prefeitura prima pela transparência na 

gestão do recurso, para tanto algumas regras e orientações precisam ser observadas para a 

efetividade entre a execução financeira e técnica do recurso aplicado. Devendo estes dados e 

indicadores estar descritos no relatório de cumprimento de objeto.  

O resultado do uso do recurso e a sistematização dos dados obtidos por meio do 

cumprimento de objeto e apresentação dos produtos do convênio são instrumentais 

importantes para comprovação do uso transparente do recurso. 

Nas discussões para estruturação de um modelo de financiamento inovador faz-se 

necessário apresentar regras e orientações para legitimar este objetivo e produzir indicadores 

de monitoramento das ações. 
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PROPONENTE 

Justificar a utilização do cofinanciamento tendo observado e descrito no Plano de 

Trabalho, Projeto Técnico e Relatório de Monitoramento Quadrimestral: 

1. o objeto do convênio e o tipo de serviço ofertado,  

2. a compatibilidade da proposta com a finalidade estatutária da entidade e sua inscrição 

do CMAS, 

3. os critérios especificados na política de assistência social no que ser refere ao usuário 

do serviço e tipificação do serviço,  

4. inscrição do usuário atualizada, anualmente, com assinatura do beneficiário ou 

responsável; 

5. manter um ambiente físico adequado,  

6. manter recursos materiais suficiente para atendimento do usuário, e 

7. promover a adesão do usuário aos equipamentos das diversas políticas públicas (saúde, 

educação, assistência social, esporte, cultura, lazer, etc.) 

                                                                           CMAS 

 

 

                                      PROPONENTE                                    GESTÃO MUNICIPAL         

 

                                                                        USUÁRIO 

Para o proponente vale ressaltar que esta prefeitura prima pela transparência na 

gestão do recurso, para tanto algumas regras e orientações precisam ser observadas para a 

efetividade entre a execução financeira e técnica do recurso aplicado. Devendo estes dados e 

indicadores estar descritos no relatório de cumprimento de objeto.  

O resultado do uso do recurso e a sistematização dos dados obtidos por meio do 

cumprimento de objeto e apresentação dos produtos do convênio são instrumentais 

importantes para comprovação do uso transparente do recurso. 

Nas discussões para estruturação de um modelo de financiamento inovador faz-se 

necessário apresentar regras e orientações para legitimar este objetivo e produzir indicadores 

de monitoramento das ações. 
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É importante demonstrar na apresentação do plano de trabalho e projeto técnico, o 

contexto sócio-político-econômico dos usuários do serviços para subsidiar indicadores 

quantitativos que respaldem a ação/atividade a ser realizada, podendo esta ser cumprida com 

a apresentação do nome do usuário e número do cadastro único na assistência social. 

Recomenda-se apresentar, também, a metodologia de trabalho (como será executada 

as ações/atividades junto aos usuários), para que a divisão de proteção social básica e 

proteção social especial possam auxiliar na articulação e monitoramento das atividades que 

tecnicamente vinculam-se com os mesmos serviços públicos de seus setores.  

Por fim, vale destacar que o planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

demandam um “marco zero” de informações identificados no projeto técnico e analisados 

continuamente a partir dos indicadores demonstrados no relatório de monitoramento. 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos 

envolvidos (entidade concedente, proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve-se 

indicar como se dará o processo de avaliação continuada do projeto. 

A avaliação final ou de impacto ocorre quando as atividades foram concluídas, mas já 

deverá ser prevista como uma etapa. Aqui serão medidos os alcances dos resultados de curto 

e longo prazo que atingiram o público-foco e a sociedade a partir da intervenção do projeto. 

O foco de avaliação é procurar descobrir qual o valor do projeto para a sociedade. É 

dever de todo empreendedor.  A avaliação é um marco divisório, uma análise do limite das 

ações do projeto, onde conseguiu chegar. Os resultados finais e intermediários e o que o 

futuro aponta. 

Para o monitoramento e avaliação faz-se uma análise comparativa entre o “marco 

zero” relatado no plano de trabalho e projeto técnico e os relatórios de monitoramento a fim 

de avaliação a ação financiada. 

Dentre os critério de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto estão:  

a) finalidades estatutárias compatíveis com o serviço; 

b) objetivos e metas cumpridas; 

c) recursos aplicados para o que foi solicitado; 
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d) infra-estrutura compatível para execução do serviço; 

e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, 

obedecendo ao cumprimento das políticas definidas: 

e.1) público alvo adequado conforme tipificação; 

e.2) inscrição atualizada, anualmente, com assinatura do beneficiário ou responsável; 

e.3) número de atendimento x disponibilidade de recursos humanos/técnicos; 

e.4) relatórios atualizados de atendimento; 

e.5) serviços executados com ênfase na família; 

e.6) observância territorial; 

e.7) demonstração da forma de participação dos usuários. 

 

RECOMENDAÇÕES E VEDAÇÕES 

Listamos abaixo algumas recomendações para a regular e correta execução dos 

convênios e instrumentos congêneres: 

1. Manter sempre a documentação da entidade atualizada (Estatuto Social, Atas de 

Eleição e Certidões Negativas de Débitos); 

2. Movimentar os recursos financeiros exclusivamente em conta específica vinculada 

ao convênio, evitando o pagamento de despesas oriundas de outros serviços; 

3. Aplicar sempre e imediatamente os recursos recibos em caderneta de poupança; 

4. Observar com rigor o cronograma de desembolso de acordo com o plano de 

trabalho aprovado; 

5. Não realizar despesas que não estão previstas no plano de trabalho, ainda que em 

caráter de emergência; 

6. Não realizar despesas anterior ou posteriormente à data de vigência dos convênios; 

7. Não realizar despesas antes da aprovação e efetiva ocorrência do remanejamento 

de recursos do plano de trabalho; 

8. Manter arquivado na instituição os documentos originais (termo de convênio, 

projeto aprovado, processos licitatórios, contratos, notas ficais, recibos, guias de encargos, 

comprovantes de pagamento, extratos bancários, etc) em local seguro e pelo prazo de 10 

anos; 
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d) infra-estrutura compatível para execução do serviço; 
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caráter de emergência; 
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9. Manter atualizada planilha de controle financeiro das despesas executadas no 

âmbito do projeto; 

10. Registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do projeto (licitações, 

contratos, documentos de liquidação, comprovantes de pagamento e relatórios técnicos) na 

medida em que as etapas do projeto forem desempenhadas; 

Além do que foi citado acima, é vedado a realização dos seguintes procedimentos: 

1 - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de 

consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

2 - alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no caso de ampliação 

da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 

funcionalidade do objeto contratado; 

3 - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 

expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente ou contratante e 

desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento 

pactuado; 

4 - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere 

às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente, e desde 

que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

5 - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 

congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 

6 - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho. 
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  ANEXO I - LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 
Documento Data Finalidade 

Lei 4.320 17/03/1964 Estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do DF, 
tratando, no Título VII, dos fundos especiais.  

Decreto 91.970 22/11/1985 Institui o Fundo Nacional de Ação Comunitária 
(FUNAC). 

Constituição 
Federal 

1988 Atribuições Legais do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Constituição 
Federal – Art. 70 

1988 Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. 

Constituição 
Federal- Art.195 

1988 Previsão de Contribuições Sociais para 
financiamento da Assistência Social. 

Decreto 
Legislativo 66 

18/12/1990 Ratifica o Decreto 91.970 e transforma o FUNAC 
em FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social. 

Lei 8742  
 

07/12/1993 Dispõe sobre a organização da Assistência Social e 
dá outras providências. LOAS 

Decreto 1.605 25/08/1995 Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS. 

Lei Federal 9.604 05/02/1998 Dispõe sobre a prestação de contas de aplicação de 
recursos a que se refere a LOAS. 

Decreto 2.529 25/03/1998 Dispõe sobre a transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS, para os 
fundos estaduais, do DF e municipais, e sua 
respectiva prestação de contas (Lei 9.604). 

Decreto 
Municipal 7.761 

30/12/1998 Disciplina a celebração de convênios de natureza 
financeira, para a execução de ações e serviços 
municipais, em parceria com órgãos e entidades 
públicas ou instituições não governamentais, e dá 
outras providências. 

Lei 101 04/05/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

Lei 10.683 28/05/2003 Define a competência da gestão do fundo especial 
(FNAS) art.27, II. 

Lei 10.741 01/10/2003 Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências 

Lei 10.869 13/05/2004 Cria o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. 

Decreto 5.085 19/05/2004 Define as ações continuadas de Assistência Social. 
Resolução CNAS 15/10/2004 Aprova a Política Nacional de Assistência Social – 

v
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145 PNAS. 
Resolução CNAS 
130 

15/07/2005 Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único da Assistência Social – NOB/SUAS. 

Decreto 5.550 22/09/2005 Estabelece a estrutura regimental do MDS e define 
as competências da Secretaria Nacional da 
Assistência Social – SNAS. 

Portaria 177 MDS 11/05/2006 Define normas e procedimentos para celebração de 
convênios a serem firmados pelo FNAS e aprova 
implantação do SISCON – Sistema de Gestão de 
Convênios. 

Portaria 381 MDS 12/12/2006 Estabelece critérios e procedimentos relativos ao 
repasse de recursos financeiros aos municípios 
destinados à expansão dos serviços sócio-
assistenciais co-financiados pelo FNAS no SUAS. 

Resolução 269 do 
CNAS 

13/12/2006 Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social 
NOB-RH/SUAS. 

Decreto 6.308 14/12/2007 Dispõe sobre entidades e organizações de 
assistência social de que trata a LOAS. 

Portaria nº 127 
Interministerial  

29/05/2008 Estabelece normas para as transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos 
de repasse. 

Portaria nº 8 MDS 21/07/2009 Institui o Sistema de Informação do SUAS. 
Resolução 109 
CNAS 

11/11/2009 Aprova a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. 

Resolução 16 
MDS  
 

05/05/2010 Define parâmetros nacionais para a inscrição das 
entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito 
Federal. (alterada pelas resoluções CNAS: 33/2010; 
10/2011; 13/2011; 27/2011) 

Portaria nº 625 
MDS 

10/08/ 2010 Dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do 
co-financiamento federal aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios e sua prestação de contas, por 
meio de sistema eletrônico, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS. 

Resolução 13 
CNAS 

26/04/2011 Altera o parágrafo único do Art. 17 da Resolução nº 
16 (inclusão do Anexo V).  

Resolução 17 do 
CNAS 

20/06/2011 Ratifica a equipe de referência definida pela NOB-
RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de 
nível superior para atender as especificidades dos 
serviços socioassistenciais e das funções essenciais 
de gestão do SUAS. 
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Resolução 020 
CNAS 

14/07/2011 Aprova a Proposta Orçamentária da Assistência 
Social, exercício de 2012, anexa, no valor total de 
R$ 32.054.790.672,00 (trinta e dois bilhões, 
cinqüenta e quatro milhões, setecentos e noventa 
mil e seiscentos e setenta e dois reais), 
contemplando o Fundo Nacional de Assistência 
Social e a Administração Direta sob gestão da 
Secretaria Nacional de Assistência Social. 

Lei 12.435 06/07/2011 Altera a LOAS - Lei 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da 
assistência social. 

Resolução 27 do 
CNAS 

19/09/2011 Caracteriza as ações de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos no âmbito da assistência social. 

Deliberação 
CMAS n. 192 

5/11/2010 Altera Deliberação/CMAS n. 072/1999, que dispõe 
sobre o processo de inscrição das entidades 
beneficientes e organizações de assistência social 
no Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS 
e dá outras providências. 

Portaria nº 507 
Interministerial 

24/11/2011 Regula os convênios contratos e repasses e termos 
de cooperação entre Órgão e Entidades da Adm. 
Pública Federal 
com Órgão /Entidades Públicas ou Privadas s/fins 
lucrativos.  

Lei n° 4.170 do 
Estado de Mato 
Grosso do Sul 

29/02/2012 Altera dispositivos da Lei n° 2.105, de 30 maio de 
2000, e dá outras providências. 

Orientação 
Conjunta 
MDS/CNAS 

Março/2012 Inscrição de entidades de Assistência Social nos 
Conselhos de Assistência Social Municipais e do 
Distrito Federal – CAS, nos termos da Resolução 
CNAS n° 16/2010; 
Questões frequentes sobre o processo de 
Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social no âmbito do MDS. 
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LISTA DE SIGLAS

CCI Centro de Convivência do Idoso

CECAPRO Centro de Capacitação e Formação Profissional

CMAS Conselho Municipal de Assistência Social

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CPA Central de Processamento de Alimentos

CPACA Centro Público de Atendimento à Criança e ao Adolescente

CPF Cadastro de Pessoa Física

CRAS Centro de Referência de Assistência Social

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social

DICONV Divisão de Convênio

DIMA Divisão de Monitoramento e Avaliação

DIOGRANDE Diário Oficial de Campo Grande

DPG Diretoria de Planejamento e Gestão

FEAS Fundo Estadual de Assistência Social

FMAS Fundo Municipal de Assistência Social

FMIA Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

FMIS Fundo Municipal de Investimento Social

FNAS Fundo Nacional de Assistência Social

LOAS Lei Orgânica de Assistência Social

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

NOB/SUAS Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social

PAEFI Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos

PNAS Política Nacional de Assistência Social

PPS Pedido de Prestação de Serviço

SAS Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania

SEPLANFIC Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle

SETAS Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

SUAS Sistema Único de Assistência Social

UNIDAS Unidade Descentralizada de Assistência Social

Lista de Siglas




