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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva analisar o processo de implementação 
da gestão da política de assistência social a partir do modelo 
de gestão instituído pelo Sistema Único de Assistência Social, 
com foco nos instrumentos de gestão, planejamento e 
orçamento à luz da diretriz da participação popular. Provém da 
experiência vivenciada pela UEL, enquanto parte da Rede 
Nacional de Capacitação do SUAS, executando o “Curso de 
Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS”, a 
144 profissionais que atuam na gestão dessa política no norte 
do Paraná. Utilizou-se abordagem qualitativa, com pesquisa 
documental, bibliográfica e depoimentos dos cursistas no 
decorrer das aulas. 
 
Palavras-chave: Política de Assistência Social. Gestão. 
Planejamento. Orçamento. Capacitação. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the implementation process of the 
management of the social assistance policy from the 
management model established by the Unified Social 
Assistance System, focusing on management tools, planning 
and budget in light of the directive of popular participation. 
Comes from the experience lived by UEL, as part of the 
National Network of ITS Training, running "Update Course in 
Financial Management and Budget of the ITS," the 144 
professionals working in the management of this policy in 
northern Paraná. We used a qualitative approach, with 
documentary research, literature and statements of course 
participantsduring classes.  
 
Keywords: Social Assistance Policy. Management; Planning. 
Budget. Capacity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a aprovação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em 2005, 

ampliou-se a produção científica da área. Contudo muitas inquietações e desafios se 

colocam em relação à realidade concreta na gestão dessa política pública no âmbito 

municipal, principalmente nos pequenos municípios.  

A UEL – Universidade Estadual de Londrina faz parte das Instituições de Ensino 

Superior que pertencem à Rede Nacional de Capacitação do SUAS. Em 2014 um dos 

cursos ministrados aos profissionais que atuam na política pública de assistência social, 

versou sobre a “Curso de Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS”, 

direcionado a 144 profissionais. Esse curso foi ministrado a contadores, administradores, 

assistentes sociais e psicólogos que atuam em 86 municípios localizados na região norte do 

estado do Paraná através do CAPACITASUAS5. 

A equipe responsável pela execução do curso pode constatar pela manifestação 

dos capacitandos6, que esses profissionais enfrentam cotidianamente inúmeros obstáculos 

relativos à gestão dessa política, que vão desde a oferta dos serviços, falta de recursos 

humanos da rede, financiamento, mudança na cultura de gestão por parte dos gestores 

como, dificuldades na implementação do novo modelo de gestão instituído pelo SUAS, com 

destaque para o  planejamento, orçamento e controle social. 

Sem planejamento, orçamento e controle social as políticas públicas são 

inexequíveis. Nesse sentido a equipe da UEL, responsável pelo CAPACITASUAS motivou-

se a desenvolver o presente estudo, a partir das seguintes questões: Que medidas os 

                                                      

5
 CAPACITASUAS é um projeto de formação continuada, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam na gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, Destina-se a trabalhadores, 
gestores, conselheiros e usuários da política pública de Assistência Social que atuam em municípios 
da região norte do Estado do Paraná, onde a UEL executou o projeto. Trata-se de uma ação em 
parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, cofinanciada pelo 
governo federal sendo os recursos repassados pelo MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, através do Programa Nacional de Capacitação do SUAS. 

6
 Essa aproximação se deu no decorrer do segundo semestre de 2014, durante a execução do curso 

citado, que contou com três turmas em dois pólos
6
, com participação efetiva de profissionais que 

atuam na gestão do SUAS, provenientes de 86 municípios do norte do estado do Paraná.   
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municípios adotam para a implementação do novo modelo de gestão instituído pelo SUAS? 

As deliberações das conferências são utilizadas como subsídio para os planos? As ações 

dos planos integram o orçamento dos municípios materializando-se nos instrumentos Plano 

Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA? Os 

municípios investem orçamento (recurso próprio) na Política de Assistência Social? O 

orçamento previsto planejado é executado? Esse modelo se configura como um modelo 

participativo e democrático conforme as diretrizes dessa política? 

Nesta direção, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 

implementação da gestão da política de assistência social a partir do modelo de gestão 

instituído pelo Sistema Único de Assistência Social, com foco nos instrumentos de gestão, 

planejamento e orçamento à luz da diretriz da participação popular. 

 

2  NOVO MODELO DE GESTÃO DO SUAS 

 

A Assistência Social se materializa como política pública através da Lei Orgânica 

da Assistência Social aprovada em 1993, regulamentando os artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal de 1988. Em outubro de 2004, a partir da deliberação da IV 

Conferência Nacional de Assistência Social de 2003 em Brasília, é aprovada através da 

resolução CNAS nº 145 de 15 de outubro de 2004, a Política Nacional de Assistência Social 

– PNAS, expressando-se como um dos pilares do Sistema de Proteção Social brasileiro no 

âmbito da Seguridade Social. Aquela Conferência indicou como principal deliberação a 

construção e implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instituído e 

regulamentado pela Lei 12.435/2011. 

Neste contexto, o SUAS passa a ser implantado em todo o território nacional, 

ganhando aos poucos a capilaridade necessária para de fato se constituir enquanto sistema 

e tornar a Assistência Social uma política presente no cotidiano da população demandatária.  

No entanto, para uma política que desde sua “criação” não contou com recursos e 

equipamentos necessários a sua efetivação, reestruturá-la na direção desse sistema requer 

ampliar e ressignificar o sistema descentralizado e participativo.  

Para tanto, desenhou-se um sistema articulado e equilibrado entre gestão, 

financiamento e controle social para que fosse possível desenvolver essa política e torná-la 

exequível pelos estados e principalmente pelos municípios. A proposta pauta-se num pacto 

entre os diferentes níveis de governo, sendo que cada ente federado passa a ter atribuições 

previstas na Norma Operacional Básica de 2005. 
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Garantir proteção social é dever do Estado. Contudo o Estado é um produto 

histórico decorrente das relações de poder, da mesma forma que a gestão pública como 

parte constituinte dessas relações e do próprio Estado (YAZBEK e PAULA, 2013).  

 Nesta direção, a gestão pública compreende as atividades que o Estado 

desenvolve para assegurar interesses coletivos, juntamente a demais órgãos e pessoas 

jurídicas que possuem como atribuição jurídica a administração do Estado. Contudo devem 

ser levados em consideração ainda, procedimentos éticos, ideologias, interesses imediatos 

e mediatos que se expressam na administração pública (MORAES, 2007). 

Bento (2003), ao analisar o Estado após a reforma ocorrida nos anos 1990, 

sobre sua necessidade de instaurar uma gestão que incorpore os princípios e diretrizes da 

Constituição Federal de 1988, ressalta a necessidade de uma reforma no aparelho do 

Estado que abranja não apenas aspectos técnicos e organizacionais, mas, sobretudo 

políticos. Para tanto, apresenta conceitos de governabilidade e governança: sendo 

governabilidade a capacidade política de governar, derivada da relação de legitimidade do 

Estado e de seu governo para com a sociedade. Já governança, como a capacidade 

financeira e administrativa, em seu amplo sentido, de um governo implementar políticas 

públicas. 

Os aspectos gerenciais e técnicos compreendidos na noção de governança são 
pouco explicativos quando dissociados do ambiente político sobre o qual incidem. 
De resto, não existem fórmulas administrativas e de gestão milagrosas que se 
adaptem a toda e qualquer situação. Descobrir o formato institucional ideal para a 
concepção, implementação e gerenciamento de políticas públicas só é possível 
quando se ultrapassa questões meramente operacionais e se incorporam questões 
relativas à cultura política, às gramáticas de vida coletiva, aos padrões de 
articulação, coordenação e cooperação entre os atores sociais e à posição daquela 
economia nacional especifica no contexto mundial (BENTO, 2003, p. 88). 

 
Nessa lógica é que se busca implantar o SUAS, articulando a estruturação de 

elementos de gestão. Para guiar esse processo são estabelecidas como diretrizes baseadas 

na Constituição Federal de 1988, a Descentralização político-administrativa, Participação da 

população e Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 

social (BRASIL, PNAS, 2004, p. 32).  

Observamos que estabelecer um pacto federativo responsável pelo atendimento 

às necessidades da população pobre, contando com a participação da própria população 

não tem sido tarefa fácil aos municípios.  

A LOAS já previa uma política articulada entre as diferentes esferas de governo, 

contudo essa previsão não ganhou materialidade antes do SUAS, pois os municípios, 

espaços de materialização primeira da política, não se organizaram com recursos 

financeiros, humanos e materiais para tal. A PNAS e o SUAS repõem essa necessidade em 
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seu modo de gestão compartilhada, para garantir proteção social, como papel do Estado 

através da política de assistência social. De acordo com Couto, (2009)  

É possível afirmar que a PNAS e o SUAS alteram as referências conceituais, a 
estrutura organizativa e a lógica de gestão e controle das ações na área. A 
consolidação como sistema implica a determinação de oferta contínua e sistemática 
de uma rede constituída e integrada, com padrões de atendimento qualificados e 
pactuados, com planejamento, financiamento e avaliação (COUTO, 2009, p. 209). 

 

A PNAS prevê ainda, que a gestão da política seja compartilhada com a 

população, por meio de organizações representativas, na formulação e controle das ações 

em todos os níveis.  

Para implantar essa política, foram estabelecidos instrumentos de gestão 

previstos na NOB-SUAS (BRASIL, 2005), sendo estes: Plano de Assistência Social; 

Orçamento da Assistência Social; Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação; e 

Relatório Anual de Gestão. Para esse estudo foram selecionados os instrumentos de 

planejamento e orçamento, pelo fato do orçamento expressar o compromisso do governante 

com a sociedade com a implantação de políticas públicas e o planejamento materializar 

essa intenção. 

Assim, o planejamento e o orçamento tornam-se instrumentos fundamentais 

para suprir as necessidades da população. Os Planos de acordo com a NOB-SUAS (2012) 

são entendidos como instrumentos de planejamento estratégico, que organizam, regulam e 

norteiam a execução da PNAS.  

O Plano deve ser elaborado pelo órgão gestor da política e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social. É de fundamental importância que nele conste as 

deliberações aprovadas na Conferência Municipal, pois esta é realizada com a participação 

da população, portanto as demandas e necessidades identificadas devem ser a base desse 

instrumento. Deve contar também dos indicadores da vigilância social7, do diagnóstico 

socioterritorial e  do pacto de aprimoramento da gestão8. 

De acordo com o Caderno de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS 

(BRASIL, 2013), a estrutura do plano deve ser composta por: diagnóstico socioterritorial; 

objetivos gerais e específicos; diretrizes e prioridades deliberadas; ações e estratégias 

correspondentes para sua implementação; metas estabelecidas; resultados e impactos 
                                                      
7
 Vigilância Social consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão assumidos pelo 

órgão publico gestor da Assistência social para conhecer a presença de formas de vulnerabilidade 
social da população e do território pelo qual é responsável (BRASIL, 2005). Foi incorporada como 
objetivo da PNAS pela Lei n.º 12.435/2011. 

8
 Pacto de Aprimoramento da Gestão é um instrumento que aponta ações que devem ser adotas 

pelos municípios para qualificar a gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais do SUAS.  
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esperados; recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; 

mecanismos e fontes de financiamento; cobertura da rede prestadora de serviços; 

indicadores de monitoramento e avaliação e espaço temporal de execução. 

Corroborando com a perspectiva de alteração de gestão, dentre as principais 

alterações à LOAS trazidas pela Lei n.º 12.435/2011, cabe destaque nesta investigação: a 

instituição do Índice de Gestão Descentralizado - IGDSUAS e a obrigatoriedade de seu uso 

no fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social; a vinculação desses conselhos aos 

órgãos gestores da política de assistência social; o estabelecimento do papel do órgão 

gestor na gestão do Fundo de Assistência Social, nas esferas de governo; a obrigatoriedade 

do financiamento compartilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios que é viabilizado por meio de transferências regulares e automáticas entre os 

fundos de assistência social nas três esferas de governo.  

O cenário de implementação do SUAS não é favorável. Ocorre retraimento das 

funções do Estado e a redução dos gastos sociais, contribuindo para o processo de 

desresponsabilização em relação às políticas sociais. Esse movimento acaba 

comprometendo o avanço de políticas sociais, a assistência social se consolida na 

contramão do próprio sistema. Ocorre ainda discrepância entre o que está previsto nas 

legislações que regulamentam as políticas sociais, garantindo a responsabilidade do Estado, 

notavelmente ampliada, contudo na prática há mais investimento e desenvolvimento 

econômico do que na área social. Não temos assim, a ação regida pela legislação. 

Observamos cotidianamente, a culpabilização das famílias pela exclusão, devendo estas 

buscar por conta própria, no mercado a solução para seus problemas.  

O campo das políticas públicas ficou mais complexo, contudo, apesar dos 

desmontes que tem atingido a esfera estatal, o Estado permanece sendo a forma mais 

efetiva de operar a universalidade dos direitos (RAICHELIS, 2009). 

 

3 DESAFIOS MUNICIPAIS PARA A GESTÃO DO NOVO MODELO DO SUAS 

 

A classificação por porte de município estabelecida pela PNAS (BRASIL, 

2004) objetiva instituir o SUAS, identificando as ações de proteção social básica e especial 

de atendimento que os municípios devem ofertar, levando em consideração a capacidade 

de gestão instalada. 
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A grande maioria dos municípios participantes do CAPACITASUAS em 

2014 é de pequeno porte9. Na Regional de Londrina são vinte 20 municípios, dentre eles, 

apenas Cambé, Ibiporã, Londrina e Rolândia, não se caracterizam de pequeno porte I, ou 

seja, os municípios menores caracterizam 80% do total. 

Os outros municípios pertencentes às regionais de Apucarana, Ivaiporã, Cornélio 

Procópio e Jacarezinho reproduzem este mesmo percentual da Regional de Londrina. No 

Brasil, computados os 5.570 municípios, temos 3.917 de pequeno porte I o que representa, 

aproximadamente, 70% do total de municípios brasileiros. 

Durante a execução dos dois cursos, em especial do curso de Gestão Financeira 

e Orçamentária do SUAS, foi possível verificar que, os municípios de menor porte 

encontram muitas dificuldades (talvez mais que os de médio, grande porte e metrópoles). 

Dentre os fatores, que podem influenciar essa avaliação, identificamos: o 

desconhecimento dos atores envolvidos na gestão da política do sistema de planejamento e 

orçamento e as premissas que devem ser observadas durante cada etapa da elaboração e 

execução orçamentária; a opção cultural por modalidades específicas de licitação (fator 

determinante na execução da política); a distância geográfica dos grandes centros onde as 

empresas se concentram, dificultando a conclusão dos processos licitatórios; a rede de 

proteção instalada; a falta de conhecimento das normativas da política de assistência social; 

a frágil ou não participação popular, o profissional refém de um contador que não acredita 

ou não quer investir na PAS, dentre outros. 

O processo orçamentário em um município se concretiza através dos 

instrumentos: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária Anual – LOA. Além deles há que se considerar os conteúdos dos Planos10 

(Anual, Bianual e Plurianual), Plano Decenal da Política de Assistência Social, 

Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeiro e Relatórios das Conferências, para 

                                                      

9
 A PNAS caracteriza os municípios por grupos territoriais com base no CENSO do IBGE de 2000: 

municípios de pequeno porte 1 – aqueles cuja população chega a 20.000 habitantes – em media 
5.000 famílias. Municípios de pequeno porte 2 - aqueles cuja população varia de 20.001 a 50.000 
habitantes – em media 5.000 a 10.000 famílias. Municípios de médio porte - aqueles cuja população 
varia de 50.001 a 100.000 habitantes – em media 10.000 a 25.000 famílias. Municípios de grande 
porte - aqueles cuja população varia de 101.000 a 900.000 habitantes – em media 25.000 a 250.000 
famílias. Metrópoles - aqueles cuja população com mais de 900.000 habitantes – atingindo uma 
média superior a 250.000 famílias.  

 

10
 No início os planos eram anuais, na sequência, em 2012 passaram a ser bianuais e a partir de 

2014 são plurianuais. 
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identificar se as deliberações voltadas à Política de Assistência Social aparecem na agenda 

do governo através dos instrumentos de gestão. 

Temos, portanto um desafio aos gestores: analisar a real dimensão da política 

de assistência social em nível local e projetá-la para quem dela necessitar. As demandas 

dessa política se ampliam constantemente, contudo a capacidade de planejamento não 

deve apenas se dirigir às situações já instaladas, mas também àquelas que podem vir a se 

instalar. Esses elementos trazem uma exigência à gestão: planejar/projetar e executar uma 

política com cunho participativo e democrático, que garante a proteção social integral 

enquanto papel do Estado.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a equipe de trabalho, que 

se constitui em equipe mínima, não conseguindo desenvolver todas as atividades 

necessárias à implantação desta política. Portanto ampliá-las para que a política seja 

executada com qualidade se coloca como um desafio. 

No planejamento, a questão da leitura socioterritorial é de fundamental 

importância, pois mesmo nos menores municípios as áreas de vulnerabilidade e risco social 

se constituem e devem ser consideradas no diagnóstico como base para planejar e 

reordenar ações. Além do território também possibilitar o trabalho intersetorial entre as 

diferentes políticas públicas, o que qualifica a gestão municipal como um todo. 

Em relação ao orçamento, esse é o instrumento que os governos usam para 

organizar os seus recursos financeiros. Ele é revestido de formalidades legais que precisam 

ser conhecidas por todos os sujeitos envolvidos da gestão. É sabido que na gestão pública 

só poderão ser realizadas despesas se estas tiverem sido previstas e incorporadas ao 

orçamento. 

No que tange a questão orçamentária, Salvador (2010) considera o orçamento 

como um elemento importante para a compreensão da política social, pois é uma peça que 

vai além da estrutura contábil, pois possibilita refletir a correlação de forças e os interesses 

envolvidos na apropriação dos recursos públicos, bem como a definição de quem vai arcar 

com o ônus do financiamento dos gastos orçamentários. Para o autor, as três principais 

alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988 no processo orçamentário são: 

A tentativa de recuperar o papel do planejador do Estado com a integração entre 
plano e orçamento; b) a conclusão do processo de unificação orçamentária; e c) a 
recuperação do Congresso Nacional para dispor de matéria orçamentária 
(SALVADOR, 2010, p. 175). 

 
Em relação ao planejamento, ocorre a criação de duas peças orçamentárias: o 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim o ciclo orçamentário é 

composto pelas três peças, sendo incluída a Lei Orçamentária Anual. 
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  A Constituição Federal estabelece que o orçamento da Assistência Social 

venha do orçamento da Seguridade Social, regulamentado por seu artigo 195, não 

possuindo exceção em relação ao funcionamento da despesa pública, contudo devem ser 

inseridas nas peças orçamentárias (PPA, LDO, LOA) as demandas específicas desta 

política pública.  

A partir da publicação da Lei n 9.604/1998, foi elaborada uma nova forma de 

financiamento, instituindo o chamado repasse fundo a fundo. Nos tempos atuais, os 

recursos são repassados através de pisos11. Essa lógica substitui a antiga estabelecida pela 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), que era a convenial, sem a garantia do 

financiamento regular e automático.  

Desta forma, hoje o financiamento é regular e sistemático, pois os serviços são 

continuados, além de ser organizado por nível de proteção e pisos específicos para 

atendimento das demandas de cada público-alvo. Os repasses dos recursos financeiros vão 

do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS diretamente para os fundos municipais. 

Isso significa que os municípios vão executar a política com o co-financiamento federal.  

Contudo esse recurso também é objeto de análise, deliberação, 

acompanhamento e fiscalização dos conselhos municipais, além de também aprovarem a 

execução desse recurso. Não há ainda um percentual mínimo destinado a política, o que faz 

com que em cada esfera de governo o recurso a ser alocado varie de acordo com critérios 

estabelecidos pelo poder público/conselho municipal. 

De acordo com Tavares, 

O descompasso entre gestão e financiamento é um grande entrave à tentativa de 
êxito na efetivação de qualquer política pública, em se tratando da assistência 
social, cuja história se reveste de dificuldades de concepção, entendimento e 
operacionalização, teve com o passar dos anos, consequências desastrosas no que 
se refere à sua participação no contexto da garantia dos direitos sociais (TAVARES, 
2009, p. 230). 

 

Observamos assim, que conhecer o funcionamento do Orçamento Público e os 

instrumentos de planejamento, é de extrema relevância para a definição dos rumos da 

gestão de qualquer política pública, principalmente no campo da Assistência Social, que 

tende a consolidar um novo modelo de gestão por meio do Sistema Ùnico de Assistência 

Social, sendo a capacitação continuada direcionada a técnicos, gestores, conselheiros um 

                                                      
11

 Pisos são os recursos financeiros repassados aos municípios para cada serviço/atendimento a 
determinado público-alvo, ofertados pelo município, de acordo com o financiamento por níveis de 
proteção (Proteção Social Básica e Especial. Essa forma de financiamento inicia em meados de 
2005, com a ruptura do antigo modelo de financiamento denominado SAC - Serviço de Ação 
Continuada que durou ate 2004. 
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mecanismo de disseminação desse conteúdo essencial à efetivação da Assistência Social 

enquanto direito social, passível de reivindicação. 

 

4  CONCLUSÃO  

 

A gestão da política de assistência social nesse novo modelo encontra 

dificuldades para ser implementada. Contudo compreendemos que essa construção é 

processual. A política local sofre impactos de questão conjuntural. Os anos 1990 foram 

palco de um processo complexo de regressões no âmbito estatal, que desencadearam 

novos elementos que se contrapõem ao processo de democratização política, econômica e 

social. No entanto, não podemos negar que existiram avanços nesse campo, pois a 

estruturação recente por meio do Sistema Único de Assistência Social, inaugurou uma gama 

de serviços, equipamentos e instrumentos de gestão, antes inexistentes no interior desta 

política.  

Tendo em vista que o objetivo desse estudo foi analisar o processo de 

implementação da gestão da política de assistência social a partir do modelo de gestão 

instituído pelo Sistema Único de Assistência Social, com foco nos instrumentos de gestão, 

planejamento e orçamento à luz da diretriz da participação popular, consideramos que há a 

necessidade de ampla discussão desses instrumentos de gestão, não acessíveis ainda a 

todos os atores que executam a gestão dessa política, como visualizado principalmente no 

âmbito da  execução do Curso de Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS promovido 

pela UEL,  sendo necesário um processo de capacitação constante. 

Também, foi possível identificar, no que se refere à participação da população na 

gestão, de que não há relação entre as propostas deliberadas nas conferências municipais, 

o plano municipal de assistência social e a consequente inclusão destas demandas no 

orçamento municipal. Isso ocorre pelo fato dos atores envolvidos desconhecerem o sistema 

de planejamento e orçamento e as premissas que devem ser observadas durante cada 

etapa de elaboração e execução orçamentária.   

Concluímos, esclarecendo que estas são apenas reflexões iniciais, que serão 

complementadas com estudos posteriores. 
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