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Combinados Tecnológicos

Mantenha o microfone no mudo quando não estiver falando: para reuniões com muitas pessoas é

importante para não atrapalhar com ruídos.

Manter a câmera ligada no início ajuda a humanizar o contato. Porém, durante a apresentação,

recomendamos que desabilitem a câmera, pois pode melhorar a conectividade e evitar que o áudio e vídeo

fiquem cortando ou atrasando;

Dê preferência ao uso de fones de ouvido (os que vieram junto com seu celular por exemplo), assim você

ouvirá e será ouvido com mais clareza;

Caso esteja com outras janelas ou abas abertas no navegador que possam emitir som (ex: Web whatsapp

e etc) mantenha-as mutadas para não interferir na apresentação.



Wagner Carneiro de Santana é Assistente

Social e Historiador, possui 22 anos de

experiência profissional multidisciplinar

adquirida em Organizações da Sociedade Civil

e Poder Público nas áreas da assistência

social e de educação social. Mestre em

Serviço Social na PUCSP e Doutorando em

Serviço Social na PUCSP.

SOBRE MIM

WAGNER CARNEIRO DE SANTANA



Assessoramento / Defesa e Garantias de 
Direitos – Resolução CNAS nº 27/2011

Considerando o reconhecimento da primazia das entidades não governamentais no campo do
assessoramento e da defesa e garantia de direitos, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 3º da LOAS;

Considerando que as organizações gozam de autonomia e possuem liberdade de organização para o
fortalecimento da democracia;

Considerando que dada a natureza das atividades de assessoramento e de defesa e garantia de direitos,
é mais adequado caracterizá-las do que tipificá-las;

Considerando a necessidade de estabelecer conceitos e parâmetros para o reconhecimento e a
pertinência das atividades de assessoramento e de defesa e garantia de direitos, no campo
socioassistencial;

Considerando que as ofertas de assessoramento e de defesa e garantia de direitos devem estar voltadas
para a aquisição de conhecimentos, habilidades e desenvolvimento de potencialidades que contribuam
para o alcance da autonomia pessoal e social dos usuários da assistência social e facilitem a sua
convivência familiar e comunitária;

Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios compreendidos no campo do
atendimento devem buscar a articulação com as atividades de defesa e garantia de direitos, para sua
qualificação ética e política no âmbito da política de Assistência Social;



RESOLVE:

Art. 1º Caracterizar as atividades de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da

Assistência Social, na forma da matriz anexa.

Art. 2º As atividades de assessoramento e de defesa e garantia de direitos compõem o conjunto das

ofertas e atenções da política pública de assistência social articuladas à rede socioassistencial, por

possibilitarem a abertura de espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa, no campo

socioassistencial, a criação de espaços para a defesa dos direitos sociassistenciais, bem como o

fortalecimento da organização, autonomia e protagonismo do usuário. Parágrafo único. A dimensão ética

e política da defesa de direitos perpassa todas as ofertas e atenções da política pública de assistência

social, sem prejuízo daquelas atividades, iniciativas ou organizações constituídas especificamente para

esse fim.



Assessoramento / Defesa e Garantias de 
Direitos – Resolução CNAS nº 27/2011

II - 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, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS.

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,

prestam serviços e executam programas ou 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, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do

CNAS.



O que é Planejada, Continuada e Permanente? 

A) Planejada: a ação que atende as normativas de

planejamento contendo no mínimo dados de identificação,

objetivos, metodologia, indicando as atividades realizadas

com sua frequência, recursos humanos, recursos materiais,

recursos financeiros, monitoramento e avaliação.

B) Continuada: a ação acontece sem interrupção, ao longo dos

anos, atendendo a especificidade para sua oferta, seja

serviço, programa ou projeto.

C) Permanente: é a ação que responde a uma demanda social,

portanto é duradoura, sem data para acabar e de forma

definitiva e constante.



MATRIZ PARA CARACTERIZAÇÃO DO ASSESSORAMENTO E DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS
NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL











NOTA TÉCNICA Nº 
10/2018: Orientar as 

entidades e/ou 
organizações da 

sociedade civil - OSC e 
os gestores do Sistema 
Único de Assistencial 

sobre ações de 
assessoramento e 

defesa e garantia de 
direito - Resolução do 
Conselho Nacional de 
Assistência Social -
CNAS nº 27/2011.



ObrigaSuas!

Wagner Carneiro de Santana

Assistente Social / Trabalhador do SUAS

E-mail: wcsantana@gmail.com



BIBLIOGRAFIA

● BRASIL. Constituição Federal - 1988;
● BRASIL. ECA - Estatuto da Criança e Adolescente: Lei 8.069 – 13/07/1990;
● BRASIL. LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social: Lei 8.742 – 07/12/1993;
● BRASIL. 2008, Presidência da República – SEDH - Secretaria dos Direitos Humanos;
● BRASIL. Decreto 6.308 de 14/12/2007 regulamentação do art. 3º da LOAS;
● BRASIL. Resolução do CNAS nº 145/2004 – PNAS;
● BRASIL. Resolução do CNAS de nº 109/2009;
● BRASIL. Resolução do CNAS de nº 14/2014 – Inscrições das Entidades...;
● BRASIL. Resolução CNAS Nº 27/2011;
● BRASIL. Nota Técnica nº 10/2018 – SNAS/MDS


