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RESUMO 
 
Este artigo versa sobre resultados parciais do Projeto de 
Pesquisa em andamento - A configuração da Política de 
Assistência Social em Mato Grosso: Análise da Gestão, 
Financiamento e da Participação Social – tendo por recorte o 
financiamento e controle social da Política de Assistência 
Social, revelando sua importância ao mesmo tempo em que 
traz a público a necessidade de seu controle por parte da 
sociedade organizada e, por decorrência sua publicização, 
princípio republicano que torna público os negócios de Estado. 
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ABSTRACT 
 
This article discuss about results on parcial Research Project in 
progress - The configuration of the Social Assistance Policy in 
Mato Grosso : Analysis of Management, Finance and Social 
Participation - by having cut funding and social control of the 
Social Assistance Policy , revealing its importance while 
bringing the public the need for its control by organized society , 
and due to its publicity , republican principle that makes public 
the affairs of state . 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo versa sobre resultados parciais do Projeto de Pesquisa em 

andamento - A configuração da Política de Assistência Social em Mato Grosso: Análise da 

Gestão, Financiamento e da Participação Social – tendo por recorte o financiamento e 

controle social da Política de Assistência Social, revelando sua importância ao mesmo 

tempo em que traz a público a necessidade de seu controle por parte da sociedade 

organizada e, por decorrência sua publicização, princípio republicano que torna público os 

negócios de Estado. 

Em se tratando do Estado de Mato Grosso, esse tema ganha importância por se 

tratar de território rico, mas com grande concentração de renda e de propriedade ao mesmo 

tempo em que confere importância menor às políticas sociais, especialmente à Política de 

Assistência Social. 

A partir da política nacional de expansão das fronteiras agrícolas dos anos 1970, 

a base econômica do Estado de Mato Grosso, se organiza em torno de modelo de 

crescimento econômico “primário exportador” que vigora no Estado nos dias atuais. As 

características deste modelo resulta num processo crescente de concentração de renda 

pela exigência de grande investimento por unidade produtiva, expressão típica, por sua vez, 

da concentração fundiária. Seu efeito multiplicador fica restrito e implantado em áreas de 

expansão de fronteira agrícola com baixo índice de mobilidade. 

Logo, como consequência, as áreas urbanas são clamadas a dar conta de um 

conjunto de situações resultante da incapacidade de fixação da população rural. Por outro 

lado, a restrição de seu mercado de trabalho e a fragilidade de suas políticas públicas 

somadas e potencializadas geram empobrecimento gradativo tanto da população rural, 

quanto da população urbana. 

As iniciativas de combate à pobreza no Estado, por sua vez, concretizam um 

novo paradigma institucional no tratamento da questão, contemporâneo ao contexto 

neoliberal que consiste na mobilização social dos pobres na alteração de sua condição 

descolado do sistema de proteção social de caráter universal retratando um descompasso 

entre a integração econômica e social. Assim, é de se suspeitar a capacidade da Política de 

Assistência Social de enfrentar a desigualdade social e a pobreza no Estado. 

Posto isto, o objetivo central deste trabalho é analisar a relação orçamento e 

controle social da Política de Assistência Social estabelecendo como campo empírico o 



 
 

                  

Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Conselho Estadual de Assistência Social 

(CEAS) em Mato Grosso. 

Apesar de não se ter muitas pesquisas voltadas para o tema específico do 

financiamento da Política de Assistência Social em Mato Grosso, discuti-lo é, sem dúvida, 

de extrema importância, pois sem recursos não se faz política pública. Além disso, a 

sociedade organizada tem um papel importante no controle da Política, pois constitui sujeito 

ativo tanto no processo de definição quanto na sua implementação, traduzindo o princípio da 

participação e da democratização que sustenta, desde a Constituição Federal de 1988, as 

políticas sociais brasileiras. Ao se conhecer como opera o financiamento da política e a sua 

relação com o controle social, mais detidamente o funcionamento do Fundo Estadual de 

Assistência Social e o papel do Conselho Estadual de Assistência Social na sua 

fiscalização, pode-se pensar mecanismos de aperfeiçoamento da política. 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, a 

Assistência Social passa a compor a Política Pública de Seguridade Social, juntamente com 

a Saúde e Previdência. Com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993 a 

Assistência Social ordena-se como política pública garantidora de direitos da cidadania, 

ensejando ações de caráter permanente, direcionadas para a construção de uma civilização 

mais justa e igualitária ao traduzir-se em um dos mecanismos institucionais capazes de 

combater a pobreza e redistribuir a riqueza socialmente produzida no país. Inaugura-se, pois 

um novo momento no país marcado pela ampliação do ideário de cidadania universal cujo 

pressuposto reside na ultrapassagem dos limites impostos pela inserção da população ao 

circuito do direito pela via do mercado formal de trabalho. 

Em sendo a Assistência Social uma política não contributiva altera-se, dessa 

forma, os vínculos entre contribuições e benefícios sobrepondo a lógica da necessidade ao 

da rentabilidade econômica gerando mecanismos protetivos mais solidários e redistributivos. 

O reconhecimento dos direitos sociais, a responsabilidade estatal na sua garantia, a 

universalidade da cobertura são os princípios que norteiam o recente padrão de proteção 

social brasileiro expresso em sua seguridade social. 

A instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), previsto na PNAS 

de 2004 e sua operacionalização a partir da Norma Operacional Básica de 2011 (NOB-

SUAS) sustenta-se em eixos que garantem a unidade do sistema: Matricialidade sócio-

familiar; territorialização; descentralização político-administrativa; financiamento partilhado 



 
 

                  

entre os entes federados; fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade 

civil; valorização da presença do controle social e da participação popular são elementos 

que conferem ao SUAS, do ponto de vista de sua arquitetura institucional, condições de 

efetividade. A recente atualização da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 2012, 

é referência para o atual estágio de implementação do SUAS, servindo como direção 

político-normativa ao processo de implementação do sistema de gestão da política. 

Em 2004, a Resolução 145 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

aprovou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e, em julho de 2005, o CNAS 

aprovou a Norma Operacional Básica de Assistência Social (NOB/SUAS) que colocou 

princípios e diretrizes para a efetivação da gestão descentralizada e participativa. Foram três 

os desafios enfrentados por esta normatização: agrupar os recursos dos orçamentos 

públicos em unidades orçamentárias; estruturar e dar capacidade operacional aos Fundos 

de Assistência Social e financiar serviços, programas e projetos com o intuito de garantir a 

sua organicidade com as previsões da LOAS. Progressivamente, foram enfrentadas as 

questões relativas à distribuição, segmentação, engessamento, burocratização e 

desvinculação com a complexidade dos serviços. As deliberações das Comissões 

Intergestoras, bem como a adesão dos Municípios e Estados a partir de incentivos 

conformados na habilitação, estabeleceram os patamares para uma nova forma de partilha 

de recursos. 

Em relação ao orçamento público e, mais especificamente, ao financiamento da 

Política de Assistência Social, do ponto de vista de seu debate teórico deve-se 

necessariamente recorrer Salvador (2010) para quem o orçamento público se constitui em 

elemento fundamental para se compreender a política social, entendendo a lógica dos 

gastos do Estado, identificando suas fontes de recursos. Em sua perspectiva analítica, 

orçamento e financiamento públicos estão em disputa na sociedade sendo necessário 

desvelar a regressividade de direitos que significam. 

Salvador (2010) alerta que o dimensionamento dos gastos públicos permite 

compreender e aferir a importância dada a cada política pública no contexto histórico da 

conjuntura econômica, social e política vivenciada no país. O orçamento não se limita a uma 

peça técnica e formal ou a um instrumento de planejamento. Expressa isso, sim, uma 

direção política servindo para orientar as negociações do Estado no trato da coisa pública. 

Destaca o autor que escolhas e decisões sobre os objetivos de gastos do Estado e a fonte 

dos recursos para financiá- lo não são somente de ordem econômica, mas, sobretudo, são 

escolhas políticas, refletindo a correlação de forças sociais e políticas atuantes e que têm 

hegemonia na sociedade. Os gastos orçamentários definem a direção e a forma de ação do 

Estado nas suas prioridades de políticas públicas. 



 
 

                  

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei Federal 8.742/93) estabelece 

que o financiamento à Assistência Social, de responsabilidade da União, seja feito com os 

recursos aportados no Fundo Nacionais de Assistência Social - FNAS (Art. 28). Além disso 

que as transferências de recursos da União para Estados, Distrito Federal e Municípios só 

ocorram após comprovação de efetiva instituição e funcionamento dos Conselhos de 

Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil, dos Fundos de 

Assistência Social com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência 

social, dos Planos de Assistência Social e, por último, da comprovação de aporte de 

recursos próprios alocadas nos respectivos fundos de assistência social (Art.30). 

Com o intuito de superar segmentação excessiva do financiamento por faixa de 

idade, ciclos de vida, ou necessidades e demandas específicas retirando dos orçamentos 

ações, programas e projetos incompatíveis com as diretrizes normativas, a NOB/ 05 instituiu 

a classificação do financiamento em consonância com os níveis de proteção social definidos 

pela PNAS: básica e especial, de média e alta complexidade. Em uma outra Resolução, o 

CNAS 2009 regulamentou a tipificação dos serviços socioassistenciais classificando-os de 

acordo com os princípios e diretrizes da política. Assim, na partilha dos recursos considera-

se critérios técnicos como: Porte demográfico conforme NOB/SUAS e PNAS; Censo 

demográfico atualizado; e a habilitação dos municípios, segundo o SUAS. 

Há que se ressalvar, no entanto, que ainda que postulado no marco regulatório 

da Política de Assistência Social, pela Lei Federal 9.604/98 que a transferência de recursos 

do Fundo Nacional aos Fundos Estaduais de Assistência Social dos Estados e Municípios 

não se efetive por meio da celebração de convênios, sua regulamentação só ocorre a partir 

do ano de 2005, após a instituição do SUAS. 

Instituiu-se com o SUAS o repasse automático objetivando eliminar interrupções 

no financiamento e descontinuidade na oferta dos serviços. Essas interrupções eram 

comuns em decorrências dos trâmites complexos e demorados determinado pela 

sistemática de convênios então utilizada. Na organização das transferências financeiras aos 

Estados e Municípios as operações do FNAS foram simplificadas, informatizadas e 

organizadas em três “modalidades”: Benefícios – pagos na forma de transferência 

automática direto às pessoas, por meio da rede bancária (BPC, RMV, Bolsa Família); 

Serviços, programas e gestão - pagos por meio de transferência “fundo a fundo”; 

Investimentos (projetos) – pagos por meio de convênios firmados com os fundos de 

assistência social dos Municípios e Estados. 

 

III. SOBRE OS RESULTADOS 

 



 
 

                  

Além da revisão de literatura, a pesquisa até aqui realizada valeu-se de coleta 

de dados nos sites Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de 

Estado de Trabalho e de Assistência Social de Mato Grosso, Secretaria de Estado de 

Planejamento de Mato Grosso dados em relação ao financiamento da política nom Estado. 

O momento seguinte serão realizadas entrevistas com o gestor do FEAS/MT, 

com sua Comissão Técnica e com os Conselheiros do Conselho Estadual de Assistência 

Social, bem como participação em reuniões do referido Conselho quando a pauta for 

orçamento e aprovação de contas do FEAS para fins de registro que subsidiarão análises 

futuras. 

Aproximação com a literatura e a extração de dados específicos sobre 

financiamento e prestação de contas da Política de Assistência Social em Mato Grosso tem 

favorecido conhecer como tem se desenvolvido, mesmo considerando o estágio inicial de 

tratamento e análise. Os dados até agora coletados são referentes ao período 2005- 2012 e 

no gráfico a seguir fica exposto que pouco se evoluiu em relação ao co-financiamento 

estadual repassado à gestão municipal. A implementação dos serviços e benefícios da 

assistência social requer uma complementariedade por parte dos outros entes federativos, 

conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 e as regulamentações posteriores. 

 

Gráfico I – Cofinanciamento estadual para assistência social 

 

Fonte: Relatórios de Gestão 2010-2012 – SETAS/MT/ Leyci Lucas de Miranda Vitório 



 
 

                  

 

Em relação aos anos anteriores conforme gráfico apresentado, os valores 

oscilam minimamente, no que se refere ao ano de 2005, em pleno momento de implantação 

do SUAS, os recursos disponibilizados para a implantação do SUAS foi ínfimo e restrito ao 

atendimento da população idosa e da pessoa com deficiência, que permaneceu atrelado a 

esses dois atendimentos até o ano de 2010, sendo alterado em 2011 para o co-

financiamento da proteção básica e especial. Esses são alguns dados que elencamos nesse 

momento. 

A análise que podemos nesse momento apresentar é que os municípios ficam 

sobrecarregados na sua tarefa, uma vez que o investimento estadual se revela insuficiente, 

significando que trabalham, sobretudo, com os recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS). 

Os valores são repassados em apenas uma parcela/ano, sendo distribuído 

segundo porte. Entre os anos de 2010 a 2012, conforme tabela de repasse financeiro 

demonstrado, sua distribuição realizou-se da seguinte maneira: 

 

Tabela I - Repasse estadual segundo porte do município 

 

Porte Demográfico Valor R$ por município 

Porte Grande 128.500,00 

Médio Porte 51.000,00 

Pequeno Porte II 21.000,00 

Pequeno Porte I 9.105,26 

Fonte: Relatórios de Gestão 2010-2012 – SETAS/MT/ Leyci Lucas de Miranda Vitório 

 

Até o momento um dos resultados já obtidos foi a melhor compreensão e 

aproximação do tema, por meio das literaturas indicadas. Como mencionado, alguns dados 

sobre o financiamento e a prestação de contas foram coletados nos sites oficiais, porém 

ainda estão sendo analisados e tabulados. 

Segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Contabilidade de Finanças – 

FIPLAN - MT, o orçamento alocado no FEAS no ano de 2012 não ultrapassou doze milhões 

e quinhentos mil reais. Em 2013, até o mês de outubro estavam orçados quinze milhões. 

Ainda há que se verificar o modo como isto foi executado, o que ainda requer detalhamento. 

Em 2014, o orçamento foi estipulado vinte milhões e quatrocentos mil reais. 

Numa análise ainda inicial, mesmo que se perceba um relativo aumento no 

orçamento da Política de Assistência Social, não se pode qualificar como avanço 



 
 

                  

significativo, pois precisa tanto ser observado em relação à arrecadação no Estado e sua 

distribuição à população de baixa renda, que é público destinatário da política. Os 

indicadores que podem melhor precisar a análise serão ainda verificados na pesquisa. 

Concluímos afirmando que a pesquisa não apenas fortalece como também 

amplia os estudos sobre a temática. Além disso, este projeto de iniciação científica veio a 

contribuir com trabalho de conclusão de curso. 

Queremos destacar ainda que o referido projeto de iniciação científica também 

tem contribuído com a construção do objeto de Trabalho de Curso que abordará o 

financiamento da Política de Assistência Social no Estado de Mato Grosso. 
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