


Publicada pelo Ministério da Cidadania, a Portaria 102/2022 dispõe 
sobre o Plano de Ação referente ao exercício deste ano no âmbito 
da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), a FECAM e o 
COEGEMAS/SC, esclarecem a importância do preenchimento do 
plano, pois deixar de realizar esse procedimento pode acarretar na 
suspensão de repasse de recursos para as prefeituras.

https://li.cnm.org.br/r/QIXyqu




O Plano de Ação é um instrumento eletrônico de planejamento 
utilizado pela SNAS para ordenar e garantir o lançamento e a 
validação anual das informações necessárias ao início ou à 
continuidade da transferência regular automática de recursos do 
cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. 

O documento está disponível para preenchimento a partir do dia 1º 
de outubro e deve respeitar as regras da Portaria 113/2015 (Capítulo 
II).

http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-113-de-10-de-dezembro-de-
2015/

https://li.cnm.org.br/r/O6jbCZ
http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-113-de-10-de-dezembro-de-2015/


§ 5º Após o prazo disciplinado nos §§ 3º e 4º deste artigo, e não lançadas as

informações no Plano de Ação e respectiva avaliação do Conselho de Assistência

Social competente, a SNAS suspenderá o repasse dos Blocos de

Financiamento disciplinados nos incisos I a IV do art. 7º e de Programas e

Projetos, do exercício de referência do respectivo Plano de Ação, até que todo o

ciclo de preenchimento ocorra, com o parecer favorável do Conselho de

Assistência Social.

Art. 5º As transferências das competências dos recursos do exercício do Plano

ficam asseguradas do início do exercício até o término do período de

preenchimento e aprovação do Plano de Ação. (Portaria 113/2015)



As informações do Plano de Ação deverão atender ao disposto no 
inciso III do art. 30 da Lei 8.742/1993. 

PRAZO:

O prazo para o preenchimento e a validação das informações será 
de 60 dias para os gestores e de 30 para os Conselhos Municipais 
de Assistência Social (CMAS) conforme estabelecido na Portaria 
113/2015.

https://li.cnm.org.br/r/HJNZ5d


O Plano de Ação pelos Municípios facilita o acesso às informações e
permite transparência no uso do recurso público, além de maior
controle social e de promover a boa execução dos recursos, destaca a
CNM.

Também, enquanto FECAM e Coegemas/SC, nos colocamos à
disposição por meio das nossas entidades municipalistas, para apoiar e
orientar os municípios, cumprindo os prazos estabelecidos e
garamtindo assim a continuidade dos recursos federais, mesmo que
hoje, reduzidos no cumprimento da responsabilidade federal.

A FECAM e COEGEMAS, juntamente com o CONGEMAS, vem buscando
a recomposição para 2023.



MANUAL DE PREENCHIMENTO E PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Prezados(as) Gestores(as) e Conselheiros(as) de Assistência social!

Foi publicada a Portaria n° 102, de 29/09/2022, que estabelece a partir do dia 1º de 
outubro de 2022, abertura do Plano de Ação 2022 para preenchimento dos estados, 
municípios e Distrito Federal.

Manual de Preenchimento
FAQ

http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-Plano-
de-A%C3%A7%C3%A3o-2022.pdf

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-102-de-29-de-setembro-de-2022-433216724
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-138-de-22-de-novembro-de-2021-361262389
http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-content/uploads/2022/09/Manual-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-2022-setembro.pdf
http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-2022.pdf
http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-2022.pdf
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