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DA NATUREZA E DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 1º - O Fórum Nacional dos Usuários da Assistência Social, doravante 

denominado FNUSUAS, é um espaço coletivo de organização política dos/as 

Usuários/as do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, imbuído de legalidade 

pela Constituição da República Federativa do Brasil, LOAS, PNAS e NOB SUAS, de 

caráter permanente, que se constitui por meio de diferentes formas de 

representações de Usuários/as e Organizações Nacionais de Usuários/as (de 

acordo com a Resolução CNAS Nº 11/2015) de representações dos Fóruns 

Estaduais dos Usuários do SUAS – FEUSUAS e Fórum de Usuários/as do SUAS do 

Distrito Federal - FUSUAS-DF. 

 

§ 1o - As siglas vigentes passam a ser FNUSUAS (Fórum Nacional de Usuários/as 

do SUAS); FEUSUAS (Fórum Estadual de Usuários/as do SUAS acrescido da sigla 

do respectivo estado); FUSUAS-DF (Fórum de Usuários/as do SUAS do Distrito 

Federal); FMUSUAS (Fórum Municipal de Usuários/as do SUAS, acrescido o nome 

do respectivo município) e FORUSUAS (Fórum Regional de Usuários/as do SUAS, 

acrescido do nome da respectiva região) - sigla que será usada tanto para Fóruns de 

mesorregiões nacionais como de microrregiões estaduais. 

 
§ 2o - Os Fóruns Regionais de Usuários/as do SUAS – FORUSUAS, funcionarão 

como instrumentos e espaços de fortalecimento dos Fóruns pertencentes as regiões. 

 
Art 2o - O FNUSUAS tem as seguintes atribuições: 

 

I - Zelar pelos direitos socioassistenciais dos Usuários/as do SUAS; 

II - Participar do processo de concepção, implementação e avaliação da Política 

Nacional de Assistência Social;  

III - Acompanhar, junto ao Congresso Nacional, a tramitação de projetos legislativos 

referentes à Política Nacional de Assistência Social, em especial a de projetos de 

leis e Propostas de Emendas à Constituição - PEC;  

IV- Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
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V- Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem seus 

Fóruns Estaduais, Municipais e Regionais de Usuários e oferecer suporte e 

orientações para que estes coordenem as Conferências Municipais, Distrital e 

Estadual de Assistência Social e efetivem o acompanhamento dos seus Planos 

Decenais;  

VI - Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na mobilização e 

fortalecimento dos Fóruns Estaduais, Municipais e Regionais de Usuários; 

VII - Elaborar as orientações para o fortalecimento dos Fóruns Estaduais, do Distrito 

Federal, Municipais e Regionais de Assistência Social;  

VIII - Elaborar as orientações para a participação na organização dos Usuários/as 

nas Conferências Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Assistência Social;  

IX - Acompanhar, participar, mobilizar e avaliar o processo de implementação das 

deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social; 

X - Planejar e coordenar a realização de encontros, seminários, oficinas, bem como 

divulgar as suas deliberações; 

XI - Realizar monitoramento e avaliações periódicas sobre execução do Plano 

Decenal e cumprimento de suas metas; 

XII - Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações, bem como 

informações do interesse dos Usuários/as,no sítio institucional do FNUSUAS;  

XIII - Analisar e propor políticas para assegurar a implementação das estratégias e o 

cumprimento das metas do Plano Decenal; 

XIV – Fortalecer a representação dos Fóruns nos espaços de controle social nos 

conselhos nacional, estadual e municipal. 

 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 3o - Os objetivos do FNUSUAS, na consecução de suas atribuições, são: 

 
I - Manter debate e diálogo permanente junto ao Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), Comissão Intergestora Tripartite (CIT), autoridades públicas 

constituídas, Gestores Nacionais e todos os atores em defesa dos interesses 

coletivos dos/as usuários/as do SUAS; 
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II - Articular e dialogar sobre a construção da unidade política e agenda comum dos 

Usuários/as do SUAS; 

III - Fortalecer a transversalidade da Política Nacional de Assistência Social para a 

manutenção dos direitos sociais; 

IV - Articular e dialogar com atores diversos, especialmente movimentos sociais, na 

perspectiva da defesa dos direitos humanos, da cidadania e da Política Nacional de 

Assistência Social; 

V - Articular, dialogar e firmar parceria com o Fórum Nacional dos trabalhadores e 

Trabalhadoras do SUAS - FNTSUAS; 

VI - Estabelecer estratégias de articulação com instâncias governamentais e 

instituições nacionais e internacionais que tenham interface com a Política Nacional 

de Assistência Social; 

VII - Intervir na Gestão do SUAS, com destaque para a efetivação da Norma 

Operacional do SUAS e do Plano Decenal em vigor; 

VIII - Lutar pela efetivação dos princípios democráticos na sociedade e na dinâmica 

do próprio FNUSUAS; 

IX - Estimular e promover a formação política dos/as Usuários/as do SUAS para o 

seu empoderamento. 

 

DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 4º - O FNUSUAS é composto por membros titulares e suplentes. Seus 

membros procedem de indicação dos FEUSUAS; Fórum de Usuários/as do SUAS 

do Distrito Federal - FUSUAS-DF e das Organizações Nacionais de Usuários/as do 

SUAS, em conformidade com a Resolução CNAS nº 11/2015. 

 
Art. 5º - São critérios para composição do FNUSUAS:  

I - Compor o FEUSUAS do seu estado e ser indicado pelo respectivo Fórum; 

II - Compor o FUSUAS-DF e ser indicado pelo respectivo Fórum; 

III - Compor Organização de Usuários/as do SUAS de Abrangência Nacional e ser 

indicado pela respectiva organização; 
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IV - Possuir comprovada e efetiva atuação em defesa dos direitos socioassistenciais 

dos Usuários/as do SUAS. 

 

Art. 6o - A efetiva participação e o reconhecimento das diversas 

representações no FNUSUAS são validados por meio de adesão formal à Carta de 

Princípios do FNUSUAS, com a indicação oficial de um representante titular, 

primeiro e segundo suplentes para compor as instâncias do FNUSUAS, na condição 

de Membro participante. 

 
Parágrafo Único - As representações nas instâncias de Coordenação do 

FNUSUAS são consideradas de interesse público e não serão remuneradas, 

cabendo à Coordenação Executiva emitir declaração de Membro Participante para 

seus respectivos/as representantes eleitos/as. 

 
Art. 7o - Os FEUSUAS, FUSUAS-DF e as Organizações de Usuários/as do 

SUAS de Abrangência Nacional deverão, após realização de suas plenárias 

estaduais, encaminhar a ata de instalação e/ou eleição do respectivo Fórum com a 

indicação de seus representantes (titular, primeiro e segundo suplentes) para o 

FNUSUAS, os quais deverão representar seu Estado nos espaços democráticos do 

FNUSUAS com direito a voz e voto, nas formas previstas neste Regimento Interno. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES 
 

Art. 8o - Os membros participantes do FNUSUAS se comprometem à: 

I - Encaminhar pautas e sugestões para debate e providências e participar das 

discussões das mesmas; 

II - Encaminhar denúncias acerca da situação dos Usuários/as do SUAS e da 

conjuntura da Política de Assistência Social junto ao CNAS, Ministério Público, 

Ministério do Trabalho e demais órgãos de defesa; 

III - Participar, quando possível das reuniões dos Conselhos Estaduais, Municipais, 

CAS-DF e CNAS, subsidiando os conselheiros efetivos e suplentes que representam 

o segmento dos/as Usuários/as; 
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IV - Contribuir para a participação em reuniões e cumprimento de tarefas 

estabelecidas aos representantes eleitos ou indicados para as sessões plenárias, da 

Coordenação Nacional e da Coordenação Executiva; 

V - Colaborar para mobilizar, articular e estimular as organizações afiliadas ou 

correlatas quanto ao funcionamento dos Fóruns Estaduais, Regionais e Municipais 

de Usuários/as do SUAS; 

VI - Integrar as Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho – GTs. 

 

Art. 9o - Os membros participantes do FNUSUAS têm assegurado o direito de: 

I - Concorrer à composição da Coordenação Executiva, nos termos do Regimento 

Interno; 

II - Participar, com direito a voz, das discussões, encaminhando sugestões e 

propostas; 

III - Exercer, por meio de seus representantes, o voto, com liberdade de expressão 

da opinião e do pensamento, sem qualquer tipo de óbice ou censura, não sendo 

permitida por procuração a terceiros, correspondência ou outra forma, observando 

os princípios éticos básicos socialmente adotados; 

IV - Ter garantido que toda decisão no Fórum seja tomada precedida de discussão 

colegiada no espaço interno correspondente, e/ou externamente quando assim 

deliberado. 

 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

Art. 10 - A estrutura do FNUSUAS consistirá de: 

I - Coordenação Nacional, composta da representação das 05 (cinco) regiões do 

país, a partir da indicação das suas respectivas regiões; 

II - Secretaria Executiva, composta da representação de 01 (um) membro a ser 

indicado pela Coordenação Nacional e; 

III - Plenária Nacional. 

 
§ 1o - A eleição da Coordenação Nacional do FNUSUAS será realizada para um 

mandato de 03 (três) anos em Plenária Nacional do FNUSUAS, previamente 

convocada para esse fim, com sua pauta publicada com antecedência mínima de 
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quinze dias, e os candidatos ao pleito devem ser eleitos em suas bases e, 

referendados por seus pares durante a Plenária Nacional do FNUSUAS. 

 
§ 2º- Em caso de vacância de coordenador/a do FNUSUAS, haverá nova eleição. 

 

Art. 11 - Cabe à Coordenação Nacional do FNUSUAS:  

I - Convocar Plenárias e Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do FNUSUAS, 

expedindo a convocação para os membros titulares e suplentes; 

II - Coordenar as reuniões do FNUSUAS;  

III - Elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas 

pelos seus membros;  

IV - Submeter à aprovação do FNUSUAS as atas das reuniões; e  

V - Comunicar, mediante ofício, aos fóruns e as organizações titulares e suplentes 

que compõem o FNUSUAS o não comparecimento dos seus representantes às 

reuniões quando não houver justificativa da ausência. 

 

Art. 12 - O FNUSUAS terá uma Secretaria Executiva composta por 01 (um) 

representante, indicado pela Coordenação Nacional, diretamente subordinada a este 

coletivo coordenador. 

 
Art. 13 - A Secretaria Executiva terá tarefa política e a missão de dar 

encaminhamento nas deliberações da Coordenação Nacional, contará com as 

seguintes atribuições: 

I - Promover e operar os atos de gestão administrativa essenciais ao FNUSUAS e à 

sua Coordenação Nacional; 

II - Executar o apoio técnico-operacional para o funcionamento do FNUSUAS;  

III - Planejar, coordenar e orientar a realização das atividades do FNUSUAS;  

IV - Tornar públicas as decisões do FNUSUAS;  

V - Acompanhar e assessorar a coleta e o processamento de dados estratégicos 

referentes às políticas públicas de Assistência Social; 

VI - Dar suporte aos Grupos de Trabalho do FNUSUAS; 

VII - Acompanhar as atividades das afiliadas para subsidiar o FNUSUAS. 
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Art. 14 - O FNUSUAS terá funcionamento permanente, e reunir-se-á 

ordinariamente a cada ano ou extraordinariamente, por convocação da sua 

coordenação executiva, ou, ainda, por requerimento da maioria dos seus 

coordenadores. 

  
Art. 15 - As decisões do FNUSUAS buscarão a definição consensual dos 

temas apreciados.  

§ 1º - As discordâncias, quando solicitada à declaração de voto, serão registradas 

em ata. 

 
Art. 16 - A Plenária Nacional é a instância máxima de decisão do FNUSUAS. 

 
Art. 17 - A Plenária do FNUSUAS, quando necessário, poderá criar GTs, com 

indicação de seus respectivos membros e as seguintes especificações: 

 
§ 1º - Cada GT poderá designar uma Coordenação e uma Relatoria; 

 
§ 2º - Os GTs terão sempre caráter temporário, e estabelecerão, em sua primeira 

reunião, o cronograma e a data de encerramento das suas atividades, que 

obedecerão ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), prorrogáveis por igual 

período, a critério da Coordenação do FNUSUAS, mediante justificativa da 

Coordenação e apresentação dos avanços e resultados alcançados; 

  
§ 3º - Cabe à Coordenação providenciar o encaminhamento das atividades e, à 

Relatoria, a elaboração de documentos e pareceres emitidos pelos Grupos de 

Trabalho.  

 
Art. 18 – O FNUSUAS contará com uma equipe de Relatoria, com atribuições 

definidas neste Regimento. 

 
Art. 19 – São atribuições da Relatoria:  

I - Elaborar projetos de mobilização, articulação, fortalecimento dos usuários; 

II - Desenvolver metodologias e estratégias para acompanhamento da política 

Nacional de Assistência Social - PNAS; 
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III - Pensar estratégias para o processo de elaboração e revisão das publicações da 

PNAS; 

IV - Apoiar o plano de mídias e distribuição das publicações. 

 
Art. 20 - Os Fóruns de Usuários no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, deverão organizar-se seguindo as orientações e os procedimentos 

estabelecidos pelo FNUSUAS.  

 
Parágrafo único. Os Regimentos Internos dos Fóruns Municipais, Estaduais e 

do Distrito Federal terão como base este Regimento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 21 - A estrutura e os procedimentos operacionais do FNUSUAS estão 

definidos neste Regimento Interno e foram aprovadas no dia 18 de abril de 2017. 

 
Art. 22 - O Regimento Interno do FNUSUAS poderá ser alterado em Plenária 

Nacional dos Usuários desde que, ao tempo de sua convocação, conste como item 

da pauta.  

 
Parágrafo Único - Para a modificação do Regimento Interno é necessário o voto 

favorável de dois terços dos membros do FNUSUAS. 

  
Art. 23 - Os casos omissos deste Regimento Interno serão deliberados pela 

Coordenação Nacional do FNUSUAS. 

 
Art. 24 - Este Regimento Interno entrará em vigor depois de sua aprovação 

pela Plenária Nacional do FNUSUAS. 

 

 

Brasília, 18 de abril de 2017 

mailto:fnusuasnacional@gmail.com

