
SECRETARIA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIA L 
JULHO | 19 . BOLETIM Nº 1 

REDE PRIVADA 

NO SUAS 

O Departamento  da  Rede  Socioassistencial  Privada  do  
SUAS é a unidade desta secretaria responsável pelo 
reconhecimento das Entidades Socioassistenciais, além do 
acompanhamento    e    articulação com as  
Organizações da Sociedade Civil. Com a intenção de  
melhorar a comunicação com as entidades, lançamos a 
primeira    edição    do    Boletim    da    Rede  
Socioassistencial Privada. Com esse boletim, esperamos 
comunicar as principais ações do departamento. 

A sociedade civil tem importância histórica quando se trata de 

apoio à proteção social. 

Na assistência social, as organizações sociais têm participação 

expressiva. Segundo o Censo SUAS, são mais de 32 mil OSCs 

reconhecidas pelos Conselhos Municipais, presentes em 3.800 

municípios, em todo o país. Desse total, 12.181 estão cadastradas 

no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social 

(CNEAS) e 5.375 entidades possuem a Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). 

O tamanho da rede privada mostra como é relevante apoiar a 
qualificação das entidades e sua integração com a rede pública 
estatal. 

Diante dos desafios para a consolidação da unicidade entre a 
rede pública estatal e não-estatal, o DRSP está comprometido 
com a qualificacão das ofertas prestadas pela sociedade civil e 
melhoria do processo de reconhecimento de OSCs no SUAS. 

Para tanto, espera-se estreitar mais o diálogo com as 
entidades, potencializando o seu atendimento ao público da 
assistência social.

A regulamentação da política de 
assistência social prevê um conjunto 
de serviços públicos que podem ser 
ofertados tanto pela rede estatal, 
quanto pela rede não-estatal. Dados 
do Censo SUAS dão conta de que há 
20.706 unidades estatais e 
entidades privadas que ofertam 
esses serviços, sendo que mais de 
14 mil são entidades privadas e 
5.872 unidades públicas. Das 14 mil 
entidades, as de maior número são 
as que ofertam assessoramento, 
defesa e garantia de direitos: 5.295. 
O segundo grupo de entidades mais 
numeroso é formado por aquelas 
que desenvolvem o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos: 4.736. Estes dados 
mostram a importância da parceria 
público-privada para a garantia das 
ofertas da assistência social, já que 
as entidades formam 71% do total 
das ofertas abaixo:

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTATAIS 
E NÃO-ESTATAIS NO SUAS 



 
 

QUALIFICAÇÃO, APOIO 

TÉCNICO E CAPACITAÇÃO 
Nova agenda da Rede Socioassistencial Privada 

 

Com a intenção de atingir uma relação mais integrada entre as ofertas de 

serviços da rede pública estatal e pública não-estatal, a Secretaria Nacional 

de Assistência Social está empenhada em estabelecer uma relação de 

maior proximidade e diálogo com as entidades socioassistenciais. Para isso, 

o DRSP está organizando uma série de ações de capacitação e apoio 

técnico, como oficinas, visitas, cursos, rodas de conversa, entre outros. A 

intenção é institucionalizar uma agenda de apoio técnico, com visitas aos 

estados, oficinas mensais em Brasília e estruturação de cursos. Esperamos 

que, com uma agenda de apoio técnico transparente e propositiva, 

possamos aumentar a escala de atendimentos e oferecermos atenção  

mais qualificada. 

AGENDA DE 

CAPACITAÇÃO DE JUNHO: 

ENTIDADES QUE 

PRESTAM SERVIÇO DE 

MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

Como parte da iniciativa de 

compreender as 

necessidades da Rede 

Pública Não-Estatal, 

realizamos em junho uma 

oficina com representantes 

de  entidades  que  prestam 

o Serviço de Medidas 

Socioeducativa do  estado 

de São Paulo. A oficina teve 

como  objetivo 

compreender os desafios 

deste tipo de serviço. Além 

da participação de 

servidores da Secretaria 

Nacional de Assistência 

Social, também 

participaram   

representantes dos 

Ministério da Saúde e 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS PRÁTICAS 
A troca de experiências é um mecanismo importante 

para o amadurecimento da rede. Por isso, vamos abrir 

um espaço de divulgação de boas práticas no Boletim 

da Rede Privada. Esperamos estimular a replicação de 

bons mecanismos de gestão e de oferta de serviços e 

reconhecer os esforços das entidades. Nossa equipe 

vai receber as propostas e selecionar uma experiência 

a cada edição do Boletim. Para participar, envie um e- 

mail para redeprivadasuas@cidadania.gov.br. Nós 

retornaremos enviando um formulário para preenchi- 

mento pela entidade. 

mailto:redeprivadasuas@cidadania.gov.br


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÕES NO 

PERÍODO DE 

JANEIRO A 
JUNHO NO ANO 

DE 2019 

13% 
INDEFERIDOS 

ANÁLISE DA CONCESSÃO 

E RENOVAÇÃO DE CEBAS 
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
O Departamento da Rede 
Socioassistencial Privada do Ministério 
da Cidadania conta com uma 
coordenação dedicada integralmente 
à análise dos pedidos de CEBAS 

 
O Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Ministério da 
Cidadania conta com uma coordenação dedicada integralmente à análise 
dos pedidos de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social - CEBAS. Desde 1º de maio, com a obrigatoriedade de os novos 
protocolos serem realizados por meio do Portal  de  Serviços  do  
Cidadão  (www.servicos.gov.br),  os  esforços  estão  sendo  

concentrados na orientação às entidades. De janeiro a junho de 2019, 
foram decididos 1.131 processos, entre decisões de 1ª instância, recursos 
e manifestações. 

 

De competência da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, 
foram deferidos 500  processos  e  indeferidos  72  processos.  A  
maioria dos indeferimentos foi pelo fato de a entidade não apresentar a 
documentação obrigatória. 

 
Portanto, diante dos indeferimentos recorrentes por ausência de 

87% 
DEFERIDOS 

 

*Indeferidos em 
1ª instância, 
passíveis de 
recurso. 

documentação ou de informação no processo, é que o DRSP tem criado 

projetos de qualificação para sua Rede Privada, priorizando o diálogo 
entre os Ministérios certificadores (Saúde e Educação), a expansão dos 
canais de atendimento às entidades, a proximidade com os gestores 
locais de assistência social, o maior alcance das orientações, 
entendimentos e normativas afetas à Política Nacional de Assistência 
Social. 

 

Construa com a gente nosso boletim! Contribua mandando sugestões de temas a serem aborda-dos. 

Também queremos ouvir a sua opinião sobre o Boletim! 

Comunique-se conosco pelo e-mail: 

redeprivadasuas@cidadania.gov.br 
 

Ministro da Cidadania 
Osmar Gasparini Terra 

 

Secretário Especial do Desenvolvimento Social 
Welington Coimbra 

Secretária Nacional de Assistência Social, Substituta 
Mariana de Sousa Machado Neris 

Diretor da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, Substituto 
Fernando Ricardo da Silva Rodrigues 

Coordenadora-Geral de Acompanhamento da Rede Socioassistencial 
do SUAS, Substituta 
Ana Heloísa Moreno 
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