Nota de Esclarecimento
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) recebeu a denúncia de que municípios estão
sendo contatados por empresas que tentam vender produtos e capacitações para técnicos e
servidores da Assistência Social usando o nome do Ministério.
Ao fazer contato telefônico, representantes da empresa informam que o município tem
pendências administrativas pela falta de capacitações dos funcionários e oferece seu serviço
como solução urgente. A empresa informa ainda que o MDS irá arcar com 70% do custo do
curso e o funcionário com os 30% restantes e que o CRAS teria uma verba destinada para esses
cursos.
O MDS esclarece que não autoriza empresas ou instituições a realizarem transações
financeiras em seu nome e tampouco cobra por cursos de capacitação ou quaisquer materiais
oficiais.
Atualmente, o MDS coordena o Programa Programa Nacional de Capacitação do SUAS
(CapacitaSUAS), cuja execução é compartilhada com os Estados e o Distrito Federal. Os
públicos deste programa são trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS dos municípios.
Os cursos e a distribuição de vagas ofertadas no âmbito do CapacitaSUAS são pactuados nos
Conselhos Estaduais de Assistência Social e na Comissão Intergestores Bipartite do estado e
são totalmente gratuitos, devendo ser previsto inclusive as condições de deslocamento,
alimentação e hospedagem dos participantes, quando necessário.
Para informações sobre disponibilidade de vagas, cronograma e cursos do Programa
CapacitaSUAS, entre em contato diretamente com o órgão gestor de assistência social do
estado ou do DF. As informações referentes a este Programa são de responsabilidade exclusiva
dos órgãos gestores de assistência social das esferas federal, estadual e do DF.
Sobre outras ações de capacitação e formação propostas pelo MDS, informamos que sempre
serão direcionadas aos interessados por meio oficial. Destacamos ainda que as informações
sobre todos os serviços, projetos e programas do MDS estão disponíveis na página eletrônica
do Ministério - www.mds.gov.br.
Caso tenha recebido ou conheça gestores que recebam algum contato com esse teor, entre
em contato com a Ouvidoria do MDS pelo telefone 0800 707 2003.

