
 DECRETO Nº. 6.308/2007
(Dispõe sobre o art. 3o da Lei no 8.742/1993)

O art. 1º define em seu parágrafo único que são características essenciais das 
entidades e organizações de assistência social:

I. realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na 
área da assistência social, na forma deste Decreto;

II. garantir a universalidade do atendimento,  independentemente de 
contraprestação do usuário;

III. ter finalidade pública e transparência nas suas ações.

O art. 2º define que as entidades e organizações de assistência social podem ser 
isolada ou cumulativamente de atendimento, de assessoramento e/ou de 
defesa e garantia de direito.



OBJETIVOS
Prestar informações básicas sobre as novas normativas para a inscrição das 

entidades de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais.

 



BREVE RESGATE HISTÓRICO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
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BREVE RESGATE HISTÓRICO

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual 
e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio 
à  inclusão e promoção social até  cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluí
do pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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BREVE RESGATE HISTÓRICO

A Constituição Federal:
•Consigna a proteção social como dever do Estado e direito do cidadão;
•Estabelece a Assistência Social como política pública de seguridade social;
•Define a Assistência Social como política pública de proteção social não 
contributiva.
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ANTES - CF/88

X

DEPOIS - CF/88 e demais legislações

Caridade
Serviços não padronizados e 

não normatizados

Política Pública
Serviços padronizados e 

normatizados



    

LEI 8.742/1993 – LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL– 
LOAS

CAPÍTULO I - Das Definições e dos Objetivos
Art. 1º. A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é ... , realizada 

por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que 
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus 
direitos.

CAPÍTULO III - Da Organização e da Gestão
 Art. 6º. As ações na área de assistência social são organizadas em sistema 

descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de 
assistência social abrangidas por esta lei, que articule meios, esforços e 
recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos 
diversos setores envolvidos na área.



    

LEI 8.742/1993 – LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
LOAS

Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 
depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o 
caso.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no 
caput na forma prevista em lei ou regulamento.



PNAS – POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             
(RESOLUÇÃO CNAS 145/2004)

Os serviços de proteção social básica e especial,voltados para a atenção às famílias deverão 
ser prestados, preferencialmente, em unidades próprias dos municípios, através dos CRAS e 
CREAS. 

PROTEÇÃO BÁSICA:  Atua na prevenção dos riscos por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

PROTEÇÃO ESPECIAL: Destinada a indivíduos em situação de risco, cujos direitos tenham sido 
violados ou ameaçados. 
Média Complexidade: oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que 
vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no 
núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar 
fragilizados ou até mesmo ameaçados.
Alta Complexidade: visa garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de 
risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por 
meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, 
oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 
privacidade.
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PNAS – POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             
(RESOLUÇÃO CNAS 145/2004)

•Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é uma unidade pública e estatal 
descentralizada que atua como a principal porta de entrada do SUAS, dada sua 
capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da 
Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

•Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) configura-se 
como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e 
continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos 
(violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, etc.).
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RESOLUÇÃO CNAS 109/2009

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, organizando os por níveis de 
complexidade do SUAS Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade.



REDE SOCIOASSISTENCIAL

Conjunto integrado de ações de iniciativas estatais e da sociedade, que ofertam e 
operam serviços, benefícios, programas e projetos.

Seu caráter público é reafirmado pela integração e articulação entre os serviços 
eminentemente estatais e aqueles complementares  prestados pelas entidades e 
organizações de assistência social(parceria).

11



 DECRETO Nº. 6.308/2007
(Dispõe sobre o art. 3o da Lei no 8.742/1993)

O art. 1º define em seu parágrafo único que são características essenciais das 
entidades e organizações de assistência social:

I. realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na 
área da assistência social, na forma deste Decreto;

II. garantir a universalidade do atendimento,  independentemente de 
contraprestação do usuário;

III. ter finalidade pública e transparência nas suas ações.

O art. 2º define que as entidades e organizações de assistência social podem ser 
isolada ou cumulativamente de atendimento, de assessoramento e/ou de 
defesa e garantia de direito.



RESOLUÇÃO CNAS 16/2010

Define os parâmetros nacionais para dois tipos de INSCRIÇÃO nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal:

1. Das entidades e organizações de assistência social;
2. Dos serviços, programas, projetos e benefícios Socioassistenciais.

Padroniza a terminologia “INSCRIÇÃO” que é a única a ser utilizada por todos os 
Conselhos de Assistência Social(art. 9º da LOAS), sendo vedada a utilização de 
terminologias distintas como: “certidão”, “atestado”, “registro”, “atestado de 
funcionamento”.



RESOLUÇÃO CNAS 16/2010
Art. 4º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 

depende de prévia inscrição no respectivo Conselho de Assistência Social 
Municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso.

Art. 5º Somente poderão executar serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais as entidades e organizações inscritas de acordo com o art. 4º.

Art. 6º A inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal é o 
reconhecimento público das ações realizadas pelas entidades e organizações 
sem fins econômicos, ou seja, sem fins lucrativos, no âmbito da Política de 
Assistência Social.

§ 1º Os serviços de atendimento deverão estar de acordo com a Resolução CNAS nº 
109,de 11 de novembro de 2009, que trata da Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, e com o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007.

§ 2º Os serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão estar de 
acordo com o Decreto nº 6.308, de 2007, que orienta sobre a regulamentação              
               do art. 3º da Lei 8.742, de 1993, e com esta Resolução.



DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA 
REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CMAS 

• Plano de Ação da entidade relativo ao ano em curso, em consonância com 
as prioridades da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), contendo:
 a) finalidades estatutárias; b) objetivos; c) origem dos recursos; d) 
infraestrutura; e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou 
benefício socioassistencial, informando, respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recurso financeiro utilizado;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias 

que serão utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, 
avaliação e monitoramento.

• Quadro de Recursos Humanos da Entidade assinado por seu representante 
legal e por técnico inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC/SP;

• ;
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DICA - PLANO DE AÇÃO

Antes de elaborar o Plano de Ação contendo as informações exigidas pela 
Resolução CMAS 66/2010 é importante que a entidade olhe para si responda:

• O que é realizado?

• Para quem é realizado?

• Como é realizado o serviço? Cumpro as normas existentes específicas da 
área?

• Qual o resultado esperado/obtido?
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