
 
 

 

153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE 

22 de fevereiro de 2017 

 

INFORMES DO MDSA 

 

1. Tutorial de boas-vindas aos(às) secretários(as) municipais de assistência social 

 

O MDSA lançou no dia 07 de fevereiro o Tutorial de Boas-Vindas aos(às) Secretários(as) 

Municipais de Assistência Social. Esse tutorial tem o objetivo de fazer uma breve apresentação 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS aos novos gestores municipais, bem como 

fornecer instruções sobre os primeiros procedimentos a serem executados. 

O tutorial poderá ser acessado na página de Ensino à Distância do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, no link: http://www.mds.gov.br/ead/. Basta clicar no banner 

localizado na parte superior esquerda da página principal ou realizar o acesso diretamente pelo 

link: 

http://www.mds.gov.br/ead/ava/pluginfile.php/65436/mod_resource/content/4/TUTORIAL%2

0SNAS%2034.swf.  

O material foi desenvolvido para os(as) novos(as) Secretários(as) Municipais de Assistência 

Social que tomaram posse em 2017, mas pode também ser utilizado pelos trabalhadores da 

Assistência Social e por qualquer pessoa interessada em conhecer o Sistema Único de 

Assistência Social. 

A página EAD do MDSA disponibiliza, também, outros tutoriais relacionados às diversas áreas 

do Ministério. Para acessar basta realizar um breve cadastro, ir para a área de cursos oferecidos 

e clicar na aba “Tutoriais”. 

 

2. Repasses do FNAS 

 

A Secretaria Nacional de Assistência Social informa que realizou, por meio do Fundo Nacional 
de Assistência Social, repasses em 2016 na ordem de R$ 3 bilhões de reais.  

Deste montante repassado, R$ 85.730.678,64 referiam-se a despesas de 2014, R$ 
999.371.396,61 a despesas de 2015 e R$ 1.916.823.976,65 a despesas do exercício de 2016. 

Quanto ao orçamento, foi aprovado credito adicional na ordem de R$ 453 milhões. Isso 
possibilitou a recomposição de em torno de 90% do déficit que se apresentava. Essa 
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recomposição impacta positivamente na execução de 2017 reduzindo significativamente o 
reconhecimento de dívida de exercício anterior.  

 

3. Consulta Pública das Diretrizes Políticas e Metodológicas para o Atendimento de 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua na Assistência Social 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lança a partir de 20/12 uma consulta pública 
para definir as Diretrizes Políticas e Metodológicas para o Atendimento de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua na Assistência Social. 

As diretrizes constantes do documento em consulta pública resultaram da Oficina sobre o 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua no SUAS, realizada nos dias 10 e 11 
de novembro de 2016, em Brasília, pela  Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) em 
parceria com o Grupo De Trabalho para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua do 
Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Participaram da oficina 
a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), representantes do Fórum 
Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência Social (FONSEAS), do Colegiado Nacional 
de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT (CNCD/LGBT), gestores municipais, 
estaduais e do Distrito Federal, representantes de organizações da sociedade civil, 
representantes do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Justiça, além de acadêmicos 
e especialistas.  

 

Envie suas sugestões por meio do formulário para o e-mail: consultapublica-

pse@mds.gov.br.  A consulta estará disponível até o dia 10 de março de 2017. 

 

4. Lançamento na CIT do novo Caderno de Orientações Técnicas para o Programa 

Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho 

 

No dia 22 de fevereiro de 2017 será lançado na reunião da CIT o novo Caderno de Orientações 

Técnicas para o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas 

Trabalho.  

Este caderno visa subsidiar gestores e técnicos locais no planejamento e implementação das 

ações relacionadas ao mundo do trabalho no âmbito da Política Nacional de Assistência Social. 

Contempla os encaminhamentos das Câmaras Técnicas da CIT sobre o Programa Acessuas, que 

apontaram a necessidade de aprimorar o conteúdo das ações e substanciar o apoio técnico aos 

Estados e Municípios. 
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