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Ofício nº 292 /2021_CNM/BSB   Brasília, 27 de outubro de 2021. 

  

A Sua Senhoria a Senhora  
Maria Yvelônia 
Secretária Nacional de Assistência Social - SNAS 
Setor de Múltiplas Atividades Sul (Smas), Trecho 3, Lote 1 – Edifício The Union  
CEP 70.610-051 – Brasília/DF  
 
 
 
Assunto:  Solicitação de prorrogação dos efeitos da Portaria MC 109, de 22 de 

janeiro de 2020. 

 

Senhora secretária,  

1.  A Confederação Nacional de Municípios (CNM), renova cumprimentos a Vossa 

Senhoria, e na oportunidade apresenta preocupação com relação ao volume de demanda e 

informações a que estão sendo submetidos os Municípios em função das consequências 

sociais geradas pela Covid-19. 

2.  O sistema de proteção social brasileiro foi sem dúvida colocado à prova com a 

imposição dos processos de trabalho em que a Política de Assistência Social está inserida, 

sobretudo no que diz respeito à alteração das leis orçamentárias e adequação de seus 

conselhos.  

3.  Diante desse contexto e preocupada com as condições de garantia de Proteção 

Social em nome dos 5.568 Municípios, a CNM solicita a prorrogação dos prazos/efeitos da 

Portaria MC 109, de 22 de janeiro de 2020, normativo que regulamenta a averiguação dos 

requisitos do art. 30 da Lei Orgânica de Assistência Social, no exercício de 2021, que efetiva 

a instituição e o funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, Fundo de Assistência 

Social e Plano de Assistência Social. Ademais, caso os Entes não contem com essa estrutura, 

terão seus repasses suspensos.   

4.  Confiante em contar com sua atenção e sensibilidade ao pleito, a CNM 

permanece à disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelo e-mail: 

presidente@cnm.org.br. 

  

 Atenciosamente,                                  

 
Paulo Ziulkoski 

Presidente 
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