
 
 

169a Reunião da Comissão Intergestores Tripartite 

 

 

Data: 13 de fevereiro de 2019 

Local: Sala de Reunião do CNAS, Esplanada dos Ministérios, Anexo do Bloco F, Ala A, 1o 

andar, Brasília-DF. 

 

 

Pauta: 

 
 

1. Apresentação da estrutura do Ministério da Cidadania  

 

2. Apresentação e discussão dos critérios de partilha para financiamento federal do 

Programa Primeira Infância no SUAS 
Proposta de resolução para o critério de partilha do financiamento dos estados participantes do 

programa em 2019. 

 

3. Recomposição dos Orçamentos e detalhamento da situação financeira do SUAS de 2018 

e 2019  
Esclarecimentos sobre os valores obtidos para a recomposição do Orçamento Federal de 2018 e a 

possibilidade de reconhecimento de dívida relativa aos valores necessários para a manutenção dos 

serviços socioassistenciais do mesmo exercício. Pedimos ainda, que o Ministério da Cidadania/SNAS 

informe a situação financeira de 2018 e 2019 e quais medidas serão adotadas para recompor o orçamento 

de 2019. 

 

4. Balanço das temáticas pendentes de discussão e pactuação  

A CIT iniciou o processo de debate de temas essenciais para a proteção social não contributiva, 

considerando o acúmulo dos debates e por serem matérias essenciais para o aprimoramento do Suas, o 

Fonseas sugere apresentar propostas de pactuações e encaminhamentos à equipe atual, de forma a garantir 

a continuidade e o fortalecimento do Suas.  

 

5. Proteção Social pós emergência  
Relato das proteções básica e especial quanto a consultoria realizada em 2018 e em relação a atuação da 

SNAS em Brumadinho/MG 

 

6. Calendário da CIT 2019 

 

 

Informes: 

 MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Secretaria Nacional de Assistência Social 

 

 Resolução CIT nº 09/2018 – Plano de Apoio aos Estados 

Organização da oferta de apoio técnico para o ano de 2019 

 

 

 Benefício de Prestação Continuada  
1) Análise da inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único 

Apresentação pela SNAS do balanço de inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único. 

2) Ação Civil Pública/DPU 



 
 

Pronunciamento da SNAS sobre: 

I. Aplicabilidade dos procedimentos relativos à suspensão do BPC, previstos na Portaria MDS 

2.651/2018, frente à ACP/DPU;  

II. Apresentação do Plano de publicidade e informação previsto na ACP/DPU na 169ª reunião da CIT 

de 2019.  

 

 Orientações quanto à organização e funcionamento das reuniões da CIT 

 

 CNAS 

 CONGEMAS 

 FONSEAS 

 


