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 Instrumento eletrônico de gestão e monitoramento 
das ofertas prestadas por entidades privadas no 
âmbito do SUAS.  

 
 Compartilhado entre os entes federados, deverá ser 

preenchido pelos órgãos gestores dos municípios. 
 
 Previsto desde 1993 na Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei Nº 8.742/93 – LOAS, Art. 19). 
 



CNEAS  
 

Banco de dados nacional que será alimentado pelo gestor local e validado pelo MDS como 
instrumento de gestão.  

 
 

Art. 19, Lei nº 8.742/1993 – LOAS  
 

Compete ao órgão da Administração Pública Federal 
responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social: (...) 
 

XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de 
entidades e organizações de assistência social, em articulação 
com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
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Nível de reconhecimento em que a entidade estabelece relação com o órgão gestor 
da assistência social responsável pelo território em que ela atua. 



 
Dentre outras funcionalidades, o CNEAS 

possibilitará... 
 

  Conhecer a cobertura e os tipos dos serviços ofertados 
pelas entidades em regular funcionamento no Brasil; 

 

  Auxiliar na gestão das ofertas das entidades privadas, 
sob a responsabilidade dos gestores, na sua função de realizar 
o monitoramento e avaliação da política de assistência social 
nos termos da LOAS, a partir das informações 
disponibilizadas; 
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 Conhecer, registrar e inserir em Banco de Dados informações 
cadastrais sobre as entidades de assistência social no âmbito 
dos municípios e os correspondentes serviços prestados, 
mantidos ou não sob convênios ou ajustes com o poder 
público. 

 

 Tornar efetiva a inserção da entidade de assistência social no 
sistema público de assistência social.  

 

 Integrar procedimentos de reconhecimento público das 
entidades de assistência social e dos serviços 
socioassistenciais prestados. 

 

OBJETIVOS DO CNEAS 
 



 Promover o intercâmbio de informações sobre as ofertas e as 
entidades de assistência social, segundo as proteções sociais 
que devem afiançar e a proteção, promoção, defesa e 
extensão dos direitos socioassistenciais. 
 

 Tornar de domínio público o universo das entidades de 
assistência social em território nacional, sua localização e as 
informações sobre os serviços e atenções prestadas.     

 

OBJETIVOS DO CNEAS (cont.)  
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 UNIÃO 
  
 Lei nº 8.742/1993 – LOAS, Art. 19:  
 
Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social: (...) 
 
XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades 

e organizações de assistência social, em articulação com os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal; 

 
  
 

PAPEL DOS ENTES E DOS CONSELHOS QUANTO AO 
CNEAS 



PAPEL DOS ENTES E DOS CONSELHOS QUANTO 
AO CNEAS 

 ESTADOS 
 Oferecer apoio técnico e capacitar os municípios para o preenchimento do 
CNEAS.  
 

 MUNICÍPIOS  
• Realizar o cadastramento de todas as entidades privadas socioassistenciais do 

seu território (NOB/2012 artigo 17, inciso XIX).  
• Para isso deverá realizar visita técnica à entidade, a fim de conhecer e 

registrar a forma de execução dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais.  

 

 CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
• Instrumentalizar o exercício do controle social; e garantir a efetividade dos 

serviços para a população. 
 
 



VANTAGENS DO CNEAS 
Para os gestores da política de assistência social 

 
 Organizar o planejamento e a avaliação de resultados;  

 Conhecer a cobertura das ofertas, a partir de um quadro 
da abrangência, características, tipo de ofertas e público; 

 Racionalizar os procedimentos técnicos e 
administrativos, com possibilidade de redução e 
aproveitamento de recursos;  

 Agilizar e qualificar a gestão;  

 Gerar informações e fluxos padronizados.  

 
 
 



VANTAGENS DO CNEAS 
Para as entidades privadas 

O conhecimento do universo das ofertas e da 
especificidade da atuação em cada território;  

Compartilhamento e troca de experiências;  

Identificação de demandas comuns às próprias 
entidades privadas e do público que atendem. 

 Manter uma base de informações que favoreça 
processos de certificação, inscrição e parcerias com o 
poder público. 

   



VANTAGENS DO CNEAS 
Para os conselhos de assistência social 

 
  Apoio no desempenho de processos de inscrição de 

entidades privadas e ofertas; 

 Subsídios para a deliberação de critérios de partilha de 
recursos no âmbito local;  

 Apoio da atuação no âmbito do controle social.  

 
 



ESTRATEGIA PARA 1º POVOAMENTO DO CNEAS 

Programa de Aprimoramento da Rede 
Socioassistencial Privada – Aprimora Rede   

 

Resolução nº. 04 de 11 de fevereiro de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

 

Estabelece critérios e procedimentos para 
incentivar a qualificação das ofertas das 

entidades privadas no âmbito do SUAS do Cadastro 
Nacional de Entidades Socioassistencial - CNEAS.  

 

Vigência: de abril a dezembro de 2014 
12 



I – Constituir a base de informações do Cadastro Nacional de 
Entidades Socioassistenciais – CNEAS pelos gestores  municipais 
e do Distrito Federal acerca dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais prestados pelas entidades 
privadas; 

 

II- Implantar o CNEAS como instrumento dinâmico de 
acompanhamento de serviços socioassistenciais prestados por 
entidades privadas, disponibilizando informações de modo a 
produzir conhecimentos e contribuir para a construção de uma 
rede socioassistencial qualificada e integrada em todo território 
nacional; 
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Objetivos do Programa “Aprimora Rede” 



III – Apoiar e qualificar a execução, instituindo padrões de 
monitoramento e avaliação dos serviços programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, incrementando os processos de 
gestão para articulação dessas ofertas em rede. 

 

IV- Detalhar todas as ofertas prestadas por entidades privadas, 
identificando os recursos humanos, infraestrutura, recursos 
financeiros, atividades realizadas, dentre outras dimensões 
estruturantes.  
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Objetivos do Programa “Aprimora Rede”(cont.) 



COMO VAI FUNCIONAR O PROGRAMA 
APRIMORA-REDE? 

 
O órgão gestor de assistência social dos municípios e 

do DF deverá realizar o cadastramento de todas as 

entidades privadas do seu território, devidamente 

inscritas nos Conselhos de Assistência Social.   

 Para cada cadastro de entidade privada/oferta 

devidamente preenchido e computado pelo MDS, será 

repassado o valor estipulado para ressarcir os custos 

do preenchimento.  
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Valor por cadastro: R$50,00 

Incentivos: 
Até maio de 2014: + R$40,00, total R$90,00 por cadastro 

enviado 

 
Até agosto de 2014: + R$30,00, total R$80,00 por cadastro 

enviado 

 
Até dezembro de 2014 - sem incentivo, apenas R$50,00 

referente ao valor do cadastro 
Programa finalizado em dezembro/2014  
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QUADRO RESUMIDO 

 



COMO SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO? 
 

 O cofinanciamento  federal  para  o  Programa  
Aprimora  Rede  se  dará  por  meio  de 
transferência automática do Fundo Nacional 
de Assistência Social – FNAS para os Fundos 
municipais e do DF.  
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O QUE É CONSIDERADO CADASTRO 
ELETRONICAMENTE VÁLIDO? 

 
 O MDS considerará cadastro eletronicamente válido, 

para efeito de cofinanciamento, aquele  
corretamente  preenchido,  salvo e com status de 
concluído no  CNEAS,  dentro  dos  prazos 
estipulados pela Resolução nº 04, de 2014, do 
CNAS. 
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COMO PODERÁ SER UTILIZADO O RECURSO?  
 

 Ressarcimento  dos  custos  operacionais  das  visitas  
técnicas  e  do  preenchimento do CNEAS: 

 

aquisição  de  materiais  de expediente; 

despesas com transporte da equipe técnica (combustível, 
passagens, etc.); 

alimentação;  

contratação  de  serviços  de  terceiros; 

melhoria na infraestrutura informacional (internet, banco de 
dados, etc.), dentre outros.  

NÃO PODERÁ SER UTILIZADO EM DESPESAS  DE  CAPITAL 
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Apresentação CNEAS 

aplicacoes.mds.gov.br/cneas   
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SEÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
(Preenchimento pelo Gestor Local) 

Seção I - Dados Gerais do Gestor 
Questões Gerais sobre gestão e monitoramento das entidades/dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados nos municípios. 
 

Seção II – Detalhamento das Ofertas 
Identificação da entidade; Detalhamento de cada oferta prestada pela mesma 
no referido município (independente da quantidade) 
 

Seção III - Relação do gestor com a entidade 
Financiamento por serviço/convênio; Monitoramento sistemático e 
continuado; Relação da entidade no território; Aspectos de indicam a 
articulação “em rede”. 

 
 

22 



QUAIS AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO 
CNEAS? 

  Identificação de cada oferta, conforme a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, Resoluções CNAS nº 27/2011, 33 e 

34/2011, LOAS (no caso dos Benefícios Eventuais); 

 Informações relativas à continuidade, regularidade, 

planejamento e permanência das ofertas;  

 Especificação das populações às quais se dirigem as ofertas;  

 Capacidade de atendimento  mensal  definida  anualmente  em  

plano  de  ação;  

 Número de pessoas atendidas e de atendimentos / mês em cada 

oferta;  



 Recursos Humanos, por formação e regime de contratação, 

alocados nos serviços;  

 Verificação/atestado quanto à gratuidade das ofertas; 

 Público-alvo; 

 Forma de participação dos usuários e/ou estratégias 

utilizadas, desde a elaboração do planejamento, até a 

execução dos serviços, sua avaliação e monitoramento;  

 Adequação dos serviços à Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais e demais normatizações do SUAS; 

 Provisões e atividades compatíveis com a especificidade de 

cada oferta; 

 Formas de acesso dos usuários. 

 



QUAIS ENTIDADES PRIVADAS / OFERTAS DEVERÃO SER 
CADASTRADAS NO CNEAS? 

 

 TODAS as entidades privadas/ofertas inscritas nos 
conselhos de assistência social, independente de 
estarem conveniadas ou não com órgãos públicos de 
qualquer esfera. 

 
O CNEAS já fornece uma base, com dados preliminares das 
entidades privadas, oriunda do Formulário Eletrônico que 
foi preenchido em 2012/2013. 
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Para iniciar o preenchimento do cadastro das entidades, o gestor deverá pesquisar entidades 
e ofertas no caminho: CADASTRO NACIONAL → PESQUISAR ENTIDADES E OFERTAS  
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Com o resultado da pesquisa é possível detalhar a entidade ou 
oferta que o gestor deseja acessar para preenchimento do CNEAS.  



INCLUIR ENTIDADE 

Antes de inserir uma entidade verifique se a mesma possui inscrição válida no Conselho 
Municipal. Salientamos que somente entidades inscritas nos conselhos devem compor a 
base do CNEAS.   





INCLUIR SERVIÇO DE ENTIDADE 





ESTRUTURA DO CNEAS (Seções) 

 

Seção I - Dados Gerais do Gestor 

 

 Questões Gerais sobre gestão e monitoramento das 
ofertas dos municípios. 
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As questões gerais serão preenchidas apenas uma vez. São 22 questões que  
respondem como se dá a relação do órgão gestor com as entidades 
socioassistenciais de seu território.   

1º acesso: Cadastro de questões gerais. Caminho: 
 

CADASTRO NACIONAL → CADASTRAR QUESTÕES GERAIS  
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Seção II – Detalhamento das Ofertas 

 
Identificação da entidade;  

Detalhamento de cada oferta prestada pela mesma. 

 

Para preenchimento da seção II, a equipe do órgão 

gestor deverá realizar visita técnica (para cada 

entidade privada/oferta inscrita no Conselho de 
Assistência Social Municipal ou do DF) .  
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ESTRUTURA DO CNEAS (Seções) 



POR QUE VISITAR AS ENTIDADES 
PRIVADAS/UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?  

 
 

• A visita técnica é a melhor forma de aproximação do órgão gestor 
municipal e do DF com as entidades privadas de seu território.  

 

• Na visita o órgão gestor reconhece e monitora sua rede, dialoga 
com os profissionais, se aproxima do público atendido, analisa a 
adequação da infraestrutura, avalia a prestação das ofertas, propõe 
melhorias, entre outras coisas. 

 

  A visita à entidade torna-se um dos procedimentos  

mais importantes deste processo. 
 
 37 



38 

Antes de iniciar o preenchimento do CNEAS o gestor deverá: 
  

1) agendar visita; 

2) Realizar a visita na unidade de prestação de serviço; 

 

Agendamento de Visita 
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Detalhar as seções para atribuição do caráter nacional. Isso dará acesso a tela 

para agendamento de visita 
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Seção II: Após agendamento, realização e emissão do Parecer de Visitas, o gestor estará 
apto a dar continuidade no preenchimento do CNEAS. A seção II permite conhecer como as 
entidades desenvolvem suas ofertas, com informações sobre recursos humanos, 
infraestrutura, acessibilidade, entre outras. 
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Após preencherem questões gerais sobre a entidade, os gestores deverão preencher 
as questões sobre cada oferta  prestada.  



 

Seção III - Relação do gestor com a entidade 

 

 Questões sobre financiamento por serviço/convênio; 
Monitoramento sistemático e continuado; Relação da entidade 
no território; Aspectos de indicam a articulação “em rede”; 
Indicação do pertencimento à Rede (da entidade e das ofertas);  
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ESTRUTURA DO CNEAS (Seções) 
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Seção III: Essa seção trata da relação entre o Gestor e a Entidade Privada, onde 
devem ser preenchidos dados sobre transferência de recursos; monitoramento, 
participação da entidade no território e gratuidade dos serviços. 
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Incluindo Parecer de Visita 
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Ao finalizar o preenchimento das seções II e III, recomenda-se que o 
gestor inclua o parecer da visita realizada à entidade privada/oferta. 

Esse parecer deverá conter detalhes da visita e comentários 
pertinentes.   



É considerado concluído e enviado ao MDS o questionário que 
apresentar o status de CONCLUÍDO no Detalhamento das seções para 

atribuição do Caráter Nacional.  



INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES PRIVADAS EM 
SANTA CATARINA 

137 municípios possuem entidades privadas no território;  

 

685 inscrições de entidades privadas de assistência social e 
ofertas de entidades não preponderantes de assistência; 
 

264 inscrições de entidades caracterizadas como de 
atendimento;   



 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 

Secretaria Nacional de Assistencia Social – SNAS  
Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – DRSP  
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