Carta aberta da Comissão Intergestores Tripartite - CIT sobre o financiamento
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
As(os) gestoras(es) nacional, estaduais, municipais e do Distrito
Federal, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social — SNAS, do Fórum
Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social — Fonseas e do Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social — Congemas, reunidos na 166º
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, avaliaram as
implicações da importância da recomposição orçamentária referente ao exercício de
2018 e da proposta de orçamento para o exercício de 2019 e pactuaram pela
manifestação pública de preocupação pelos seguintes motivos:
1. A dotação orçamentária de 2018 para as despesas discricionárias mostra-se
insuficiente para a manutenção dos serviços e programas socioassistenciais. A
fim de recompor tal dotação, há em tramitação pedido de solicitação de créditos
adicionais ao orçamento de 2018. Nesse sentido, é imperioso que se envide
esforços para que tal recomposição seja efetivada.
2. Ademais, há preocupação também em relação à proposta orçamentária para o
exercício de 2019, a qual, nos moldes do orçamento de 2018, se mostra
insuficiente para manutenção da rede socioassistencial.
3. Cabe ressaltar que no âmbito do SUAS os serviços socioassistenciais são
ofertados de forma continuada, planejada, sistemática e estruturada, portanto a
garantia do seu financiamento é imprescindível à efetivação dos direitos
constitucionalmente garantidos à população em situação de vulnerabilidade
social.
4. Diante do exposto, a SNAS, o Fonseas e o Congemas, demonstram preocupação
e solicitam esforços por parte das autoridades responsáveis a fim de garantir a
recomposição solicitada, bem como o aumento dos valores constantes na
proposta orçamentária para o exercício de 2019.
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