MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N.º 81, DE 18 DE MAIO DE 2006.
Normatiza o conceito de assistência social em
programas não decorrentes de obrigações curriculares
de ensino e pesquisa disposto na Lei do PROUNI.
O CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, em reunião ordinária
realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2006, no uso da competência que lhe confere a Lei nº
8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS:
Considerando os objetivos e diretrizes da Assistência Social delineados nos artigos 203 e
204 da Constituição Federal,
Considerando o artigo 3° da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - LOAS, que
estabelece o fundamento legal para a definição de entidade e organização de assistência social,

Considerando o disposto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005,

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar o conceito de assistência social em programas não decorrentes de
obrigações curriculares de ensino e pesquisa disposto no § 2º do art. 10 e na alínea “b” inciso II do
art. 11 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005.
Art. 2º Para efeito de comprovação de gratuidade, as Entidades Beneficentes de Assistência
Social que atuem no ensino superior, com base no disposto no artigo 10 e 11 da Lei nº 11.096, de
13 de janeiro de 2005, deverão desenvolver assessoramento e defesa e garantia de direitos, de
forma continuada, permanente e planejada, serviços, programas e projetos voltados
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos, pela construção de novos direitos,
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, fortalecimento dos movimentos
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da
política de assistência social, conforme a LOAS, a PNAS e suas normas operacionais, tais como:
I. Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações,
grupos populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e na capacitação
para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de Assistência Social;
II. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade;
III. Formação política-cidadã de grupos
conselheiros/as e lideranças populares;
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capacitação
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IV. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões
de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
V. Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar
soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas;
VI. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda;

VII. Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade
e dos cidadãos/ãs sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos gestores públicos,
subsidiando-os na formulação e avaliação de impactos da Política de Assistência Social;
VIII. Monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social e do orçamento e execução
orçamentária.
Art. 3º - As entidades e organizações de assistência social deverão ser inscritas nos Conselhos
Municipais de Assistência Social ou Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - DF para seu
regular funcionamento, cabendo aos referidos Conselhos a fiscalização
das entidades,
independentemente do recebimento direto de recursos da União, Estados, DF e Municípios.
§ 1º. Quando as entidades e organizações de assistência social atuarem em mais de um
Município ou Estado, deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios no Conselho
de Assistência Social do respectivo Município de atuação, apresentando, para tanto, o plano de ação
ou relatório de atividades, bem como o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de sua sede
ou onde desenvolve suas principais atividades.
§ 2º. Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as entidades e
organizações de assistência social deverão se inscrever nos respectivos Conselhos Estaduais.
§ 3º. A inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito
Federal é o documento de reconhecimento da natureza de assistência social dos serviços, programas, projetos e benefícios que
as entidades e organizações de assistência social desempenham.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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