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AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30 DA LOAS: instituição e 

paridade dos Conselhos Municipais de Assistência Social. 

1. Introdução 

O Sistema Único de Assistência Social, consagrado na Política Nacional de 

Assistência Social- PNAS/e 2004 e na Norma Operacional Básica do SUAS/NOB 

SUAS/2012, é um modo de organizar todas as ações da política pública de assistência 

social. O Sistema Único de Assistência Social-SUAS é válido para todo o território 

nacional e integra e define as responsabilidades compartilhadas entre os três entes 

federativos (União, Estados e Municípios e Distrito Federal). O Sistema Único tem como 

objetivo consolidar um sistema descentralizado e participativo previsto na Lei Orgânica 

de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93). 

É competência do Estado garantir à população o direito à assistência social, 

como também a participação popular por meio de suas organizações, na formulação e no 

controle social das ações em todas as esferas governamentais, conforme os artigos 203 e 

204 da Constituição Federal de 1988, regulamentados pela Lei Orgânica de Assistência 

Social. 

A participação popular e o controle social, foram elevados ao patamar de deveres 

constitucionais como elementos essenciais à gestão das políticas públicas e devem se dar 

por meio dos conselhos e das conferências de assistência social. 

A Participação social (ou participação popular) pode ser entendida como formas 

de expressão da vontade individual e coletiva da sociedade com o objetivo de contribuir 

com propostas de mudança e de interferir nas tomadas de decisão do poder público.  

A participação contínua na gestão pública permite que os cidadãos e cidadãs,  

não só atuem na formulação das políticas públicas, como também verifiquem o real 

atendimento às necessidades da população e fiscalizem de forma permanente a aplicação 

dos recursos públicos. 

Com essa atitude de participação, acompanhamento e fiscalização, o cidadão e a 

cidadã exercem o controle social, interferindo no direcionamento das políticas públicas, 

exigindo e promovendo a transparência e o uso adequado dos recursos públicos.  

Os Conselhos de Assistência Social são espaços permanentes de participação 

popular, instituídos por lei e tem função efetiva na gestão da política, visando garantir o 

caráter democrático, participativo e descentralizado do Sistema Único de Assistência 

Social. 



 
 

 

A LOAS prevê que os Conselhos de Assistência Social são instâncias 

deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e 

sociedade civil, portanto, são instâncias de deliberação, de debate e decisão, com 

competências de normatizar, disciplinar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e a 

execução das ações da Política de Assistência Social. 

A paridade de que trata o Artigo 16 da LOAS estabelece o mesmo número de 

representações tanto do governo quanto da sociedade (50%). Destaca-se que a 

representação da sociedade civil compreende a representação de entidades e organizações 

de assistência social, dos usuários ou de suas organizações e dos trabalhadores da área 

(assistência social). 

As entidades de assistência social podem ser: 

De Atendimento: aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de 

prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 

De Assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social; 

De Defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente 

e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente 

para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 

promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 

públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. 

 Os representantes governamentais são escolhidos por indicação do gestor da 

pasta e os representantes da sociedade civil são eleitos em fórum próprio, sob a 

fiscalização do Ministério Público.  

A importância da composição paritária do conselho, com diferentes categorias 

representativas da sociedade civil, permite assegurar a deliberação das mais variadas 

temáticas e também interesses da área, com a participação daqueles que serão afetados 

pelas decisões tomadas de forma clara e pública. 

De acordo com o Artigo 16, parágrafo único da LOAS, o órgão gestor da Política 

da Assistência Social é o responsável em assegurar a infraestrutura necessária para o 



 
 

 

funcionamento e manutenção do Conselho, sobretudo, recursos materiais, humanos e 

financeiros, incluindo todas as despesas dos conselheiros quando do exercício de suas 

funções. 

O Conselho deve elaborar e aprovar o seu Regimento Interno contemplando o 

conjunto de normas administrativas necessárias à sua organização e funcionamento, o 

qual também poderá passar por processo de revisão para adequações, quando for o caso. 

A instituição e funcionamento regular do Conselho de Assistência Social de 

composição paritária, a criação e funcionamento do Fundo de Assistência Social e o Plano 

de Assistência Social elaborado,  são as condições para que Estados, Distrito Federal e 

Municípios recebam recursos do cofinanciamento federal para serviços, programas, 

projetos, benefícios e aprimoramento da Gestão do SUAS, previstos no Art. 30 da LOAS,  

além da comprovada existência de recursos próprios destinados a assistência social 

alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social. 

O Tribunal de Contas da União – TCU vem realizando supervisões e auditorias 

na Secretaria Nacional, Estaduais e Municipais de Assistência Social visando verificar o 

cumprimento do Art. 30 da LOAS. 

Em 2017, o TCU, após realização de auditoria aos entes para verificação do 

cumprimento do Artigo 30, formulou recomendações ao Ministério da Cidadania, por 

meio do Acórdão 2404/2017 - Plenário, para elaborar um Plano de Ação contendo as 

providências, responsáveis e prazos, ensejando o efetivo cumprimento dos requisitos do 

Artigo 30 da LOAS, que condicionam o repasse dos recursos federais. 

Em atendimento às recomendações do TCU - Acórdão nº 2404/2017 - Plenário, 

o Ministério da Cidadania emitiu a Portaria nº 109, de 22 de janeiro de 2020, para 

regulamentação da averiguação dos requisitos do Art. 30 da Lei nº 8.742/93, no exercício 

de 2020. Esta Portaria estabelece que a não observância das condições definidas no artigo 

30 da LOAS, acarretará na suspensão dos repasses do cofinanciamento federal. Conforme 

o art. 2º da referida Portaria “A averiguação da efetiva instituição e funcionamento do 

conselho de assistência social dos estados, municípios e Distrito Federa, será baseada no 

Censo do Sistema Único de Assistência Social – Censo SUAS, exercício 2018, que 

verificará: 

I - instituição, por meio de lei ou regulamento vigente;  

II -aferição da paridade no âmbito dos conselhos de assistência social de 

representantes governamentais e da sociedade civil;  

Parágrafo Único: Considera-se paridade de que trata inciso II a participação de 

igual número de representantes do governo e da sociedade civil. 



 
 

 

Destaca-se que o Censo SUAS é um importante instrumento de avaliação e 

monitoramento dos serviços, programas e benefícios ofertados pelo SUAS. É uma 

ferramenta de levantamento de dados, coletados por meio de questionários eletrônicos, 

preenchidos anualmente (desde 2007) pelos Órgãos Gestores e Conselhos de Assistência 

Social. O Censo SUAS é uma das ferramentas informacionais da Rede SUAS –Sistema 

Nacional de Informações do SUAS. 

Em atenção à Portaria 109/MC, a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 

Social – SIMS, juntamente com o Conselho Estadual de Assistência Social, emitiram 

Nota Técnica orientando os gestores municipais de assistência social a enviarem, no prazo 

até 31 de agosto de 2020, a documentação comprobatória da existência e funcionamento 

dos Conselhos Municipais de Assistência Social ao órgão gestor estadual, a fim de 

averiguar o cumprimento do Artigo 30 da Lei nº 8.742/93. 

Para verificação da situação dos Conselhos Municipais de Assistência Social – 

CMAS, foram analisados os documentos enviados pelos municípios, bem como os 

resultados apresentados pelo Censo SUAS/2019. Os documentos solicitados aos 

municípios para comprovação de que trata o inciso I, do artigo 30 da LOAS, foram: 

- Lei de Criação do CAS  

- Regimento Interno do CAS  

- Decreto de Nomeação da Atual Composição do CAS 

- Ata das 3 últimas reuniões 

 

2. Resultado da Análise dos Documentos Apresentados/ Censo SUAS 2019 

            Os documentos apresentados pelos Conselhos Municipais de Assistência Social 

(CMAS) e pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) podem ser observados 

na tabela abaixo, destacando que apenas dois municípios não apresentaram todos os 

documentos solicitados. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 1 – Documentos Apresentados 

 

 

2.1 Instituição dos Conselhos Municipais de Assistência Social. 

O resultado aqui apresentado reflete a análise da documentação dos 16 

municípios do Estado do Amapá, visto que todos enviaram a documentação solicitada. 

100% dos municípios tem o Conselho Municipal de Assistência Social instituído por lei.  

Vale destacar que os Conselhos de Assistência Social- CAS são criados por Lei 

específica: federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme previsto na 

LOAS e na Resolução CNAS nº 237/2006. 

 



 
 

 

Gráfico 1- Lei de Criação do CMAS 

Dos municípios analisados, três (3) 

CMAS adequaram a Lei de criação à 

Lei do SUAS, cinco (5) CMAS 

tiveram suas leis atualizadas e oito 

(8) municípios permanecem com as 

leis dos CMAS inalteradas desde sua 

instituição. 

 

Em relação ao Regimento Interno, a Resolução nº 37/2006 do CNAS orienta que 

é competência do Conselho de Assistência Social a elaboração de seu regimento interno 

dispondo as normas administrativas para orientar seu funcionamento. Do universo de 16 

municípios, apenas um não possui este importante documento norteador, nos demais 

verificou-se que seu regimento passou por revisão e adequações. 

 

Gráfico 2 – Regimento Interno 

  Onze(11) Conselhos atualizaram ou 

reformularam seu regimento interno, 

cinco(5) CMAS permanecem com seu 

regimento inicial, doze(12) regimentos 

dos CMAS instituiu as comissões 

temáticas e quatro(4) não apresentaram.  

2.2 Composição dos Conselhos 

Quanto à composição dos CMAS, o artigo 30 da LOAS, assim como as 

orientações constantes nas legislações sobre essa questão, orientam que sejam paritários 

entre governo e sociedade civil, com 50% de representações para ambos.          

 

 

 



 
 

 

Gráfico 3 – Composição, Paridade e Proporcionalidade dos Conselhos 

Na análise dos Decretos de 

Nomeação da atual composição dos 

CMAS, observou-se que em 100% 

dos conselhos existe paridade em sua 

composição. Quanto à 

proporcionalidade entre os 

segmentos da sociedade civil, 

verificou-se que em sete (7) 

conselhos (43,75%) está proporcional e nove (9) não apresenta proporcionalidade. 

Analisando os dos dados do Censo SUAS 2019 dos municípios amapaenses, verifica-se 

que todos os conselhos estão paritários e cinco (5) estão sem proporcionalidade, estes 

dados diferem das informações apresentadas nos Decretos de Nomeação. No tocante ao 

número de conselheiros, é variável entre os municípios amapaenses, com quatro (4) 

CMAS apresentando doze (12) conselheiros titulares e sete (7) CMAS com seis (6) 

conselheiros titulares.   

Destaca-se que na grande maioria dos municípios, o Decreto de Nomeação dos 

conselheiros ao relatar a composição dos representantes da sociedade civil, destaca os três 

segmentos: entidade, trabalhador e usuário, mas não explicita a representatividade de 

cada um, ou seja, não cita a entidade ou organização que o conselheiro está representando.  

Observou-se que o número de conselheiros que compõem os CMAS 

amapaenses, prevalece o número de seis (6) conselheiros paritários titulares, embora a 

normativa do CNAS, Resolução nº37/2006, recomende que o número de conselheiros(as) 

não seja inferior a dez (10) membros titulares. Entende-se que este número que predomina 

nos CMAS do Estado, considera o porte dos municípios em que a maioria é de pequeno 

porte I e não tem grandes expressões da sociedade civil, no tocante às organizações 

socioassistenciais, tendo, assim, mais probabilidade de garantir a proporcionalidade dos 

segmentos. 

A participação da sociedade civil nos Conselhos da Assistência Social ocorre 

através da representação dos segmentos de usuários da política, dos trabalhadores da área 

e das entidades e organizações de assistência social. Essas representações são essenciais, 

a partir de diferentes interesses, para a garantia dos direitos socioassistenciais na 



 
 

 

formulação e controle social da Política de Assistência Social. Os dados do Censo SUAS 

2019 revela a seguinte composição da sociedade civil: 

Gráfico 4 – Representação da Sociedade Civil nos CMAS 

       

Como se observa no gráfico, não há 

proporcionalidade na representação da 

sociedade civil nos CMAS do Amapá, 

prevalecendo a representação das 

entidades e com menor participação dos 

trabalhadores e usuários respectivamente. 

3.3 Reuniões dos Conselhos 

As atas das reuniões são importantes documentos que relatam a história dos 

CMAS, as temáticas que são analisadas e deliberadas, além de demonstrar a frequência 

com que os CMAS se reúnem. Nesse sentido, 100% dos conselhos apresentaram as atas 

das três últimas reuniões de 2020, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 5 – Reuniões dos CMAS 

O gráfico mostra que 75% dos 

CMAS realizam reuniões 

ordinárias e 25% sobressaem 

as reuniões extraordinárias. 

Estes números revelam que os 

CMAS estão planejando suas 

reuniões com calendários 

estabelecidos. 

 

4. Conselho Estadual de Assistência Social  - CEAS 

O Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP, foi instituído pela Lei 

nº0256 de 22 de dezembro de 1995, permanecendo inalterada, mas atualmente encontra-

se em processo de adequação de sua Lei à Lei  que organiza o SUAS.  Seu Regimento 

Interno foi atualizado em 2005, avançando em alguns aspectos para além de regulamentar 



 
 

 

a organização, o funcionamento e as atribuições do CEAS e dos conselheiros, instituiu as 

comissões temáticas e os grupos de trabalho e a obrigatoriedade da secretaria executiva. 

Sua composição atual, conforme o Decreto de Nomeação de dezembro de 2019, está 

constituída por dezoito (18) conselheiros paritários e proporcionais entre os segmentos da 

sociedade civil, com representação de três (3) conselheiros para cada segmento: usuários, 

entidades e trabalhadores. O CEAS vem reunindo-se periodicamente, seguindo seu 

cronograma de reuniões e quando necessário realiza reuniões extraordinárias para 

cumprir as matérias de suas competências. Em 2020 prevaleceu as reuniões ordinárias. 

 

3. Emissão dos Pareceres 

Após análise dos documentos apresentados pelos Conselhos de Assistência Social 

do Estado do Amapá, foi emitido Parecer Técnico para cada Conselho Municipal e para 

o Conselho Estadual, conforme  tabela a seguir: 

Tabela 2 – Número dos Pareceres 

 

4. Conclusão              

No que se refere à realidade dos Conselhos Municipais e estadual de Assistência 

Social no território amapaense, ainda temos grandes desafios a serem superados, no 

entanto em relação ao inciso I do artigo 30 do LOAS, podemos afirmar que os CMAS e 

o CEAS tem cumprido com os requisitos mínimos exigidos neste artigo, visto que os 



 
 

 

Conselhos são de extrema relevância para garantir a realização de ações que 

potencializem a efetividade desta política pública. Nessa direção, os CMAS vem se 

organizando, atualizando sua legislação, realizando o processo de indicação de 

representantes da sociedade civil com vistas a garantir a paridade e a proporcionalidade.  

Na perspectiva de consolidação dos CMAS na realização efetiva do controle 

social, alguns desafios são colocados, no sentido de suscitar o debate e a reflexão: 

- Maior suporte aos CMAS por parte da gestão, com aporte de recursos próprios e repasse 

efetivo dos IGDS para sua manutenção e estruturação; 

- Verificação e atualização constante do Cadsuas; 

- Preenchimento mais fidedigno possível  do Censo SUAS; 

- Se adequarem às normativas estabelecidas pelo CNAS e NOBSUAS para sua atuação, 

garantindo a paridade e a proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil, 

fomentando a participação de trabalhadores e usuários nesses espaços; 

-Atualizar seus instrumentos normativos (lei e regimento interno); 

- Nos Decretos de Nomeação de conselheiros, expressar a vigência do mandato e 

explicitar a representatividade das organizações sociais expressas pelos segmentos: 

entidades de assistência social, usuários e trabalhadores do SUAS; 

-Cumprir o  mais  fielmente possível o cronograma de reuniões. 
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