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INFORMES DO MDS

1. Pesquisa de Medida Socioeducativa em meio aberto
No intuito de qualificar o Serviço de Proteção a Adolescentes em cumprimento de Medidas
Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, a Secretaria Nacional de
Assistência Social (SNAS) realizará, com apoio do SINASE e do CONANDA, entre 05/fevereiro e
02/março, a Pesquisa sobre Medidas Socioeducativas em meio aberto.
Os
questionários
estarão
disponíveis
https:\\aplicacoes.mds.gov.br\sagi\mse .

em

sistema

eletrônico,

no

link:

Será 1 questionário por município, sendo que TODOS os municípios brasileiros deverão responder a
pesquisa, incluindo quem atende MSE em CREAS, fora do CREAS, encaminha para outro município ou,
simplesmente, não atende MSE. Isso permitirá ter um panorama geral da situação da MSE em meio
aberto no Brasil, bem como uma ideia preliminar sobre a demanda para o serviço.
Isso será fundamental para que possamos ter informações que possibilitem um diagnóstico necessário
a tomada de decisão.
Solicitamos a todos a participação e a mobilização de todos os municípios.
Para mais informações, contatar a equipe da Vigilância Socioassistencial (vigilanciasocial@mds.gov.br
ou (61) 2030-3133) ou a equipe de Medidas Socioeducativas ((61)2030-3267.

2. Plano de ação
A Portaria MDS nº 113/2015, em seu art. 4º, disciplinou que a contagem dos prazos relativos ao Plano
de Ação ocorrerá por portaria da SNAS. Assim, a SNAS por meio da Portaria nº 61, de 3 de abril de
2017, estabeleceu o prazo até dia 02/07/2017, para a conclusão do ciclo de preenchimento do Plano
de Ação, incluindo o parecer pelo respectivo Conselho de Assistência Social.
Vale lembrar que o não preenchimento do Plano de Ação, por parte do gestor, e o não fornecimento
de parecer favorável, por parte do controle social, após o prazo regulamentar implica em suspensão

de repasse de recursos. O gestor, para regularizar a situação e restabelecer o repasse, deverá
preencher o Plano de Ação e o Conselho de Assistência Social analisar e fornecer parecer favorável.
Até a presente data, temos a seguinte situação de Preenchimento do Plano de Ação:
EM
PREENCHIMENTO

CONSELHO
APROVANDO

APROVADO

REPROVADO

11

85

5490

1

Com relação ao Demonstrativo, cumpre esclarecer que o instrumento de prestação de contas
referente ao exercício de 2016 é regido também pela Portaria MDS nº 113/2015, a qual disciplina os
prazos e os procedimentos relativos à prestação de contas.
Assim a SNAS por meio da Portaria nº 139, de 31 de julho de 2017, estabeleceu data a abertura do
Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira (DEFF) para lançamento das informações a
partir de 31 de julho de 2017. Portanto, os gestores terão até o dia 02 de outubro de 2017 e os
conselhos até o dia 03 de novembro de 2017, para preencherem o Demonstrativo Sintético de 2016
(Serviços/Programas e IGD SUAS) e fornecerem o respectivo parecer acerca da prestação de contas.
Os números do preenchimento do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira
(Serviços/Programas e IGD SUAS) encontram-se nos quadros abaixo:
SITUAÇÃO DO DEMONSTRATIVO
Status - IGD SUAS
APROVADA PELO CONSELHO
EM DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO
EM PREENCHIMENTO
REJEITADA PELO CONSELHO
Status - Serviço
APROVADA PELO CONSELHO E EM ANALISE PELO GESTOR
FEDERAL
EM DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO
EM PREENCHIMENTO
REJEITADA PELO CONSELHO
Total Geral

QUANTIDADE DE ENTES POR
STATUS
5560
319
1.233
4.007
1
5560
279
860
4.410
2
16680

Por fim, agradecemos a colaboração de todos e reiteramos o alerta quanto a importância da prestação
de contas.
Informamos também que estão abertos nossos canais de comunicação para eventuais
esclarecimentos:
fnas@mds.gov.br
Telefones: (61) 2030-1757/1824/1825

3. Apoio Técnico
Em 2018 o Departamento de Proteção Social Básica - DPSB dará continuidade ao apoio técnico aos
Estados, para apoiar os profissionais do SUAS na qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais.
No intuito de otimizar recursos e avançar na integração das ofertas de proteção social básica, serão
realizadas em março de 2018 reuniões por videoconferência com as equipes estaduais que abordarão
a gestão do território, a atualização de informações referentes aos nossos serviços e programas e os

desafios enfrentados pelos estados no apoio técnico aos municípios, promovendo a troca de
experiências e o alinhamento técnico.
As reuniões poderão ser agendas pelo e-mail: servicossocioassistenciais@mds.gov.br

4. Levantamento de experiências do PAIF
A SNAS, por meio do Departamento de Proteção Social Básica, vem trabalhando no processo de
aprimoramento metodológico do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF), e
realizou, em janeiro de 2018, consulta às equipes estaduais, solicitando indicações de práticas
municipais do PAIF consideradas exitosas, com o objetivo de obter um panorama das práticas
desenvolvidas pelas equipes que executam o serviço nos Centros de Referência de Assistência Social.
Entre os dias 15 e 30 de janeiro foram recebidos e-mails de 21 Estados, totalizando 130 indicações de
experiências da execução do PAIF nos CRAS, sendo solicitado que fosse considerado, nas indicações,
a) a diversidade do público acompanhado; (b) as situações vulnerabilidade atendidas; (c) a diversidade
regional e urbana/rural; e (d) a diversidade de portes de municípios.

Vale salientar que a contribuição e a participação das Equipes Estaduais são de fundamental
importância para o sucesso dessa iniciativa. Dessa forma, é preciso fortalecer a parceria entre o
Departamento de Proteção Social Básica / Coordenação Geral de Serviços Socioassistenciais às Famílias
e as equipes estaduais da Proteção Social Básica.

5. Balanço do Programa Acessuas Trabalho 2017

I.

Repactuação de Metas (Resolução CNAS n° 03/2017)
 820 municípios repactuaram (95,7%)
 37 municípios não repactuaram
o 23 municípios devolveram recursos
o 14 ainda não devolveram (acompanhamento pelo FNAS)

PORTE
Pequeno I

REPACTUARAM
310

SALDO REPACTUADO
R$ 16.556.072,36

Pequeno II

232

R$ 18.129.736,57

Médio

120

R$ 16.283.014,07

Grande

145

R$ 34.834.288,48

Metrópole

13

R$ 9.458.425,33

Total Geral

820

R$ 95.261.536,81

II.

EXPANSÃO 2017 (Resolução CNAS n° 19/2017)
 1ª etapa em 19/12/17
 Oferta a 262 municípios
 218 municípios aceitaram (83,2%)

PORTE

ACEITARAM OFERTA

VALOR ACEITO

Pequeno II

49

R$ 4.660.000,00

Médio

93

R$ 8.180.000,00

Grande

69

R$ 8.060.000,00

Metrópole

7

R$ 1.420.000,00

Total Geral

218

R$ 22.320.000,00

III.

EXPANSÃO 2017 (Resolução CNAS n° 19/2017)
 2ª etapa em 29/01/18
 Oferta a 49 municípios
 Prazo para preenchimento do Termo de Aceite: 28/02/2018
 Prazo para registro da aprovação pelo CMAS: 31/03/2018
 Link para acesso:
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/acessuas2017/index.php

Repactuação

820 municípios

434.700 vagas
R$ 95.261.536,81

Expansão 2017
979 municípios

2ª etapa 2017
1020 municípios

546.300 vagas

568.600 vagas

R$ 117.581.536,81

R$ 122.041.536,81

6. Expansão do Programa Acessuas Trabalho
Em dezembro de 2017 foi disponibilizado o Termo de Aceite do Programa Acessuas Trabalho 2017,
conforme as Resoluções CIT nº 09/2017 e CNAS nº 19/2017. Dos 262 municípios elegíveis, 218
formalizaram o aceite e receberão o cofinanciamento para oferta do Programa em 2018.
Dando continuidade ao processo de expansão e considerando os municípios que não se manifestaram
no prazo estipulado, demos início a 2ª Etapa do Termo de Aceite do Programa Acessuas Trabalho 2017,
disponibilizando o Termo de Aceite para os próximos 49 municípios elegíveis.
O Termo de Aceite estará disponível no período de 29/01 a 28/02 de 2018 para preenchimento do(a)
gestor(a) municipal, com prazo adicional até 30/03/2018 para o registro da aprovação do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Link para acesso: https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/acessuas2017/index.php

7. Oficina sobre a qualificação do atendimento socioassistencial às situações de
violência e violação de direitos contra a população Trans e Campanha SUAS sem
Transfobia

No dia 31 de janeiro de 2018, foi realizada a oficina sobre a qualificação do atendimento
socioassistencial às situações de violência e violação de direitos contra a População Trans e o
Lançamento da Campanha SUAS SEM TRANSFOBIA.
Esta atividade foi realizada através da parceria com a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil –
RedeTrans e o Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social,
e se inseriu como uma das atividades da IV Semana da Visibilidade Trans Hanna Suzart.
O evento promoveu a discussão sobre o atendimento socioassistencial à população Trans no SUAS,
diagnosticando as principais demandas desta população no que se refere às situações de violações
de direitos, registro de informações e coleta de dados, em busca da qualificação do atendimento
socioassistencial para este segmento. A oficina teve a duração de um dia e contou com a participação
de gestores e técnicos do MDS e de vários órgãos do governo federal, órgãos internacionais,
representações de conselhos de direitos, colegiados e movimento social de pessoas trans.
Durante o evento, foi lançada a Campanha SUAS SEM TRANSFOBIA, que pretende informar conceitos
centrais da identidade de gênero das pessoas Trans e combater situações de preconceito institucional
relacionadas a Identidade de Gênero ou a Orientação Sexual, disponibilizada para toda Rede SUAS e
também no site do MDS.

