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RESUMO 
 
O presente artigo analisa alguns aspectos do financiamento da 
Política de Assistência Social, resgatando concepções e 
aspectos jurídicos e normativos contemplados na legislação e 
regulações desta política.  Expõem-se alguns aspectos da 
constituição do fundo de assistência social e do 
cofinanciamento da política de assistência social no Estado do 
Maranhão, enfatizando-se as prerrogativas legais e as 
normativas jurídicas do cofinanciamento neste Estado, a partir 
da perspectiva do SUAS. Conclui-se que o fundo público e o 
cofinanciamento proporcionam a concretude da política de 
assistência social e têm grande importância na garantia dos 
direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Fundo Público. Cofinanciamento. Assistência 
Social.  
 
ABSTRACT 
 
This article examines some aspects of the financing of Social 
Welfare Policy, rescuing conceptions and legal and regulatory 
aspects contemplated in the legislation and regulations of this 
policy. We describe some aspects of the constitution of the fund 
social assistance and co-financing of social assistance policy in 
the State of Maranhão, emphasizing the legal prerogatives and 
legal norms of co-financing in this state, from the perspective of 
the SUAS. We conclude that the public fund and provide co-
financing the concreteness of social assistance policy and have 
great importance in ensuring social rights. 
 
Keywords: Public Fund. Cofinancing. Social Assistance and 
Single System of Social Assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 define dentre outros 

aspectos, a gestão partilhada, o cofinanciamento e as competências técnicas-políticas das 

três esferas de governo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais, em 

conjunto, têm papel efetivo no processo de implantação e operacionalização dessa Política.  

Nesse processo verifica-se que desde a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), está definido que os estados subnacionais devem, além de estimular e prestar 

serviços de caráter regional, dar o apoio necessário aos municípios que não disponham de 

recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para assumir a execução das ações e 

dos serviços referentes à política de Assistência Social. 

Observa-se que para fortalecer a ideia de sistema de corresponsabilidade entre 

as esferas de governo, são instituídos novos mecanismos e formas de transferência legal de 

recursos financeiros dos Fundos Estaduais para os municipais, a fim de cofinanciar suas 

ações. Portanto, busca-se consolidar o repasse regular e automático fundo-a-fundo, 

superando o modelo tradicional convenial de operar o financiamento da Política de 

Assistência Social o qual era marcado pela segmentação das ações. 

Entende-se que o cofinanciamento estadual representa uma importante parcela 

para a garantia da concretização da política de assistência social, sobretudo nos municípios 

de pequeno porte. Portanto, no presente trabalho destacam-se as prerrogativas legais para 

o cofinanciamento da política de assistência social no Estado do Maranhão, considerando-o 

como importante meio de garantia dos direitos sociais. 

 

2. A ASSISTÊNCIA ENQUANTO UM DOS PILARES DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988 assegurou, dentre outros direitos, a Seguridade 

Social inscrita no título sobre a Ordem Social.  

A incorporação da ideia de Seguridade Social representa uma forma inovadora 

de intervenção estatal no Brasil, pois impõe a inclusão de uma nova perspectiva para a 

proteção social a qual passa a se efetivar através de ações de iniciativa e responsabilidade 

dos poderes públicos e da sociedade, as quais serão organizadas com base em princípios 

de viés universalistas e objetivam a efetivação e garantia de direitos no campo das políticas 

de saúde, previdência e assistência social. 



 

 

                  

Nesse sentido, a seguridade social tem por objetivo garantir patamares mínimos 

de vida à população, pois, na área da saúde busca ofertar ações de prevenção, proteção e 

recuperação; na esfera da previdência social, visa prevenir as situações de perda ou 

redução de renda aumentando a segurança dos trabalhadores e no âmbito da assistência 

social, as ações se voltam para garantir “[...] a construção de um campo de atenção e 

defesa dos interesses [e direitos] dos segmentos mais empobrecidos da sociedade” 

(YAZBEK, 1995, p. 10). A primeira constitui-se em um direito universal de toda a população, 

sem exigência de contribuição, a segunda é contributiva, sendo obrigatória para os que 

recebem remuneração, e por fim, a assistência social, de caráter não contributivo e 

direcionada para quem dela necessitar.  

É importante ressaltar que, a incorporação da Política de Assistência Social no 

corpo constitucional, como dever do Estado e direito do cidadão, representa o 

reconhecimento de que é a própria sociedade, no seu modelo de funcionamento, que gera 

distorções e exclui amplos setores da população, negando-lhes condições dignas de acesso 

aos bens e serviços socialmente produzidos.  

Pois, como dizem Couto et al. (2010, p. 40-41), 

Nesta concepção, evidenciam-se condições de pobreza e vulnerabilidade 
associadas a um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, onde se somam 
dificuldades materiais, relacionais, culturais que interferem na reprodução social dos 
trabalhadores e de suas famílias. Trata-se de uma concepção multidimensional de 
pobreza, que não se reduz às privações materiais, alcançando diferentes planos e 
dimensões da vida do cidadão. Uma ausência nesse conjunto de necessidades 
apontada pela PNAS é a condição de classe que está na gênese da experiência da 
pobreza, da exclusão e da subalternidade que marca a vida dos usuários da 
Assistência Social.   

 
A seguridade social nessa arquitetura pode ser definida como uma instituição 

político-estatal, incorporando uma estrutura colegiada, com a participação de entidades da 

sociedade civil, que atuam no âmbito da assistência social na prestação de ações e serviços 

por meio de convênios ou consórcios administrativos com o Poder Público.  

Nesse sentido, a assistência social, enquanto um dos pilares da seguridade 

social brasileira, instituída pelos arts. 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, e 

regulamentada em 1993 pela LOAS, ganha a partir de então, segundo Simões (2007), 

status de política pública, sendo direito do cidadão e dever do Estado, rompendo assim, com 

o conceito de assistencialismo, de filantropia e de benemerência social, para a 

profissionalização da atividade pública. Essa “importante passagem” é também ressaltada 

por Couto et al. (2010, p. 33-34), como um avanço significativo para a política de assistência 

social, esclarecendo que: 

 
A Constituição Federal em vigência no país desde 1988 (Capítulo II, artigos 194 a 
204) e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993) trouxeram a questão 



 

 

                  

para um campo novo: o campo da seguridade social e da proteção social pública, 
campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal, 
iniciando um processo que tem como horizonte torná-la visível como política pública 
e direito dos que dela necessitarem. Sem dúvida um avanço, ao permitir que a 
assistência social, assim posta, transite do assistencialismo clientelista para o 
campo da Política Social.  

 
Evidentemente que não se pode esquecer que esta é uma construção ainda em 

processo, e como tal, submetida aos fluxos e refluxos presentes na dinâmica desse 

movimento, com avanços e recuos. Sobre o assunto Couto et al. (2010, p. 134) mencionam 

que: 

 
[...] se por um lado, os avanços constitucionais apontam para o reconhecimento de 
direitos e permitem trazer para a esfera pública a questão da pobreza e da 
desigualdade social, transformando constitucionalmente essa política social em 
campo de exercício de participação política, por outro, a inserção do Estado 
brasileiro na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais 
coloca em andamento processos desarticuladores, de desmontagem e retração de 
direitos e investimentos no campo social. 

 
Cabe, no entanto lembrar que esse movimento é contraditório e se faz com a 

presença e participação de diversos sujeitos: profissionais, cientistas sociais, entidades e 

organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas, segmentos de movimentos 

sociais, entre outros, todos de algum modo, vem lutando nesse campo e expressando os 

seus interesses. O resultado desse embate tem se expresso nas conquistas em torno das 

normativas, diretrizes, resoluções, conferências, fóruns, conselhos, etc., enfim, no 

arcabouço jurídico e normativo dessa política elaborado e construído ao longo dos anos. 

 

3. O FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA DO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

 

A partir da deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em caráter extraordinário no mês de dezembro de 2003, o esforço no campo do 

fortalecimento da Assistência Social como política pública se voltou para a implantação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esta Conferência estabeleceu que o SUAS 

deveria ser construído com algumas bases matriciais, principalmente a territorialização e a 

hierarquização das atenções, de acordo com as situações apresentadas, em níveis de 

proteção básica e especial (TAVARES, 2009). 

Nessa perspectiva, a implantação desse Sistema reitera a lógica da gestão 

compartilhada ancorada no pacto federativo, onde são definidas as atribuições e 

competências entre os níveis governativos acerca das responsabilidades em torno da oferta 

das provisões socioassistenciais. A partir de então os gestores públicos e as organizações 



 

 

                  

da sociedade civil passam a assumir o compromisso de promover a descentralização da 

gestão da política de assistência social no que se refere às ações de execução, 

monitoramento e no financiamento dos serviços assistenciais.  

Com base nessa deliberação - considerada marco histórico para a área -, em 

2004 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome iniciou, através da 

Secretaria Nacional de Assistência Social, o processo de implantação do SUAS lançando 

um novo texto da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) – documento que indica as 

diretrizes norteadoras desse campo para todo o Brasil. 

A implantação desse novo desenho de gestão para a assistência social passa a 

articular os três eixos balizadores da Política Pública de Assistência Social, compreendendo: 

a gestão, o financiamento e o controle social. Contudo, Tavares (2009) aponta que é 

imprescindível para a implementação da nova Política Nacional de Assistência Social 

superar o modelo tradicional de gestão dessa política, enfatizando que: 

 
O descompasso entre gestão e financiamento é um grande entrave à tentativa de 
êxito na efetivação de qualquer política pública e, em se tratando da assistência 
social, cuja história se reveste de dificuldades de concepção, entendimento e 
operacionalização, teve, com o passar dos anos, conseqüências desastrosas no que 
se refere à sua participação no contexto da garantia dos direitos sociais. Estava 
posto um grande desafio – o de efetivar um modelo que desse conta de suprir a 
lacuna histórica entre o modo de operar e o de financiar a Política de Assistência 
Social e de fazê-lo dentro do formato de um Sistema Único. (TAVARES, 2009, 
p.231). 

 
A PNAS indica grandes diretrizes norteadoras para essa nova fase da 

assistência social, oferecendo bases sobre as quais todas as iniciativas devem se pautar. 

Entretanto foi necessária sua tradução em uma norma que orientasse a operacionalização 

da assistência social, inclusive no campo do financiamento com esse novo desenho de 

gestão, ou seja, de fato como política pública. A Norma Operacional Básica do SUAS 

(NOB/SUAS), aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, buscou 

cumprir esse papel. 

A NOB/SUAS disciplina a descentralização administrativa do Sistema, a relação 

entre as três esferas do governo e as formas de aplicação dos recursos públicos, reforçando 

o papel dos fundos de assistência social como as principais instâncias para o financiamento 

da PNAS. 

De fato, a estrutura organizacional das competências dos entes federativos está 

baseada na descentralização das políticas sociais2 brasileiras que foi realizada pela 

                                            
2 A descentralização e a participação popular formam as duas ideias maiores que atuaram na reorganização da 
forma de gestão das políticas sociais a partir de 1988. Estabelece-se, entre estes dois termos, uma associação 
pouco rigorosa, qual seja, a de que só seriam democráticos os entes e espaços descentralizados, convertendo 



 

 

                  

Constituição de 1988 que, redesenhou o sistema federal em favor dos estados e municípios, 

reconheceu estes últimos como entes federativos autônomos, com o mesmo status legal 

dos outros dois níveis de governo. Consagrou ainda a tendência que já vinha se esboçando 

nos anos anteriores de redistribuição dos recursos fiscais para as esferas subnacionais em 

detrimento do governo federal (ALMEIDA, 2000). 

As competências comuns entre as três esferas estabelecidas pela Constituição 

passaram a caracterizar as mais consolidadas áreas sociais: saúde, assistência social, 

educação, habitação e saneamento. Contudo, coube à legislação infraconstitucional a 

regulamentação desse processo em cada política, permitindo que a descentralização 

assumisse significados e conteúdos distintos, que variavam no que diz respeito à 

distribuição de responsabilidades e ao padrão de financiamento, transferência e do controle 

sobre os recursos. 

Assim, de acordo com Cardoso (2003), a responsabilidade primeira de 

assegurar as condições financeiras, institucionais e políticas necessárias à materialização 

da Política de Assistência Social é do Estado, em seus diferentes níveis e poderes. Ainda de 

acordo com a autora, 

 
Além de ser responsável por assegurar o financiamento da política, o Estado tem 
também a primazia na sua condução, o que significa discutir e definir diretrizes e, a 
partir delas, estabelecer parcerias com a sociedade civil. Esta, por sua vez, tem um 
papel fundamental no controle social, por meio da participação em fóruns de debate 
e na composição dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência 
Social, bem como das Conferências de Assistência Social. (CARDOSO, 2003, p. 
14). 

 
Desta forma, a LOAS em seu art. 30 estabelece os objetivos, princípios e 

diretrizes das ações da assistência social, para tanto, promoveu três condições resolutivas 

para a eficácia dessa política, nos três níveis federativos, que corresponde à elaboração da 

Política de Assistência Social, por meio de Conselhos, com a participação de representantes 

da população, sua corporificação em um Plano de Assistência Social, e sua viabilização 

material, por meio de um Fundo de Assistência Social.  

Nesse sentido, Couto et al. (2010, p. 44) afirmam que, a principal inovação da 

PNAS 2004, no tocante ao financiamento é a ruptura com a lógica convenial e a instalação 

do cofinanciamento pautado em pisos de proteção social básica e especial e em repasses 

fundo a fundo, a partir de planos de ação.  

                                                                                                                                        
assim a descentralização em imperativo democrático e em caminho mais adequado para a resolução dos 
problemas sociais e a elevação da performance gerencial do setor público (NOGUEIRA, 2004, p. 55-56). 



 

 

                  

Esta Política reforça ainda que, os fundos de assistência social nas três esferas 

de governo representam a instância de financiamento do sistema descentralizado e 

participativo da assistência social operacionalizado pela via do SUAS.  

No âmbito das normativas constitucionais orçamentárias os Fundos de 

Assistência Social são designados como Fundos Especiais, nessa condição é que esses 

Fundos passam a fazer parte do orçamento do Distrito Federal, dos Estados e dos 

municípios, e devem ser alocados na secretaria responsável pela política de assistência 

social dessas esferas governativas.  

No entanto, é importante frisar que, o que diz Sanches (2002, p. 12) os fundos 

especiais, correspondem ao produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à 

realização de determinados objetivos ou serviços, mediante dotações consignadas na Lei de 

Orçamento, facultadas a adoção de normas peculiares de aplicação, controle, prestação e 

tomada de contas. Nos termos da Legislação vigente, os fundos especiais, necessariamente 

são criados com base em prévia autorização em lei.  

Ainda em relação aos Fundos de Assistência Social, a NOB/SUAS reforça uma 

questão indicada no art. 30 da LOAS quando preconiza que cada esfera de governo deve 

contar com alocação de recursos próprios em seu orçamento para financiamento das 

chamadas ações finalísticas na área. Essa é uma das exigências para habilitação do 

município, e os montantes de recursos próprios destinados, em relação às vulnerabilidades 

identificadas e em proporção ao volume de repasses efetuados pelo Governo Federal 

compõem os indicadores do Índice Suas.3  

Contudo, um dos objetivos da NOB/SUAS é transformar a Política de Assistência 

Social em uma política realmente federativa, por meio da cooperação efetiva entre União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Assim, a plena concretização do federalismo cooperativo no país requer o 

aprimoramento de instrumentos legais e institucionais de cooperação intergovernamental. 

Trata-se, portanto, de uma estratégia fundamental frente à escassez de recursos públicos, à 

diferenciada capacidade gerencial e fiscal dos entes federados, às profundas desigualdades 

socioeconômicas regionais e à natureza cada vez mais complexa dos problemas urbanos, 

ambientais e de desenvolvimento econômico territorial, que exigem soluções intersetoriais e 

intergovernamentais. Nesse contexto, sobressai a importância de fortalecer a articulação e 

cooperação das esferas de governo no âmbito do espaço sub-regional. 

                                            
3 Esse índice foi proposto na NOB com o objetivo de implementar uma gestão financeira transparente dos 
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, representando a definição de critérios de partilha para 
transferência de recursos, critérios técnicos, que, segundo a própria Norma tem a finalidade de equalizar, 
priorizar e projetar a universalização da cobertura (com a participação das três esferas de governo), respeitando 
as realidades locais na aplicação dos recursos transferidos (TAVARES, 2009, p. 235). 



 

 

                  

No tocante aos governos estaduais, a Constituição de 1988 agregou novas 

responsabilidades aos estados, dentre as quais se destaca a coordenação da gestão 

pública nos espaços regionais, tais como as regiões metropolitanas, as aglomerações 

urbanas e as microrregiões. Nesse sentido, a LOAS e a NOB/SUAS 2005, preconizam que o 

Estado deve cofinanciar a política de assistência social, sendo que, os recursos dos estados 

e municípios para o cofinanciamento são alocados, respectivamente, nos Fundos Estaduais 

e Municipais de Assistência Social, constituídos como unidades orçamentárias. 

 

4. O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO 

MARANHÃO: arcabouço jurídico e normativo do cofinanciamento  

 

Entende-se que para alcançar a efetividade de qualquer política pública, em 

particular, a política de assistência social é imprescindível a disponibilidade de recursos no 

Fundo de Assistência Social dos estados e municípios. Contudo, também é do 

conhecimento que essa organização depende do grau de desenvolvimento econômico e 

político dessas instâncias governativas.  

No caso do Maranhão pode-se dizer que o processo de dominação política 

contribui para agravar a sua condição de subdesenvolvimento, pois estudos que tratam 

sobre a estrutura social e política desse Estado como eixo de análise, exemplo de: Reis 

(1993); Corrêa (1993) apontam que essa estrutura, se constituiu historicamente calcada 

numa rede de mediações entre o público e o privado com forte tendência à indistinção 

dessas duas esferas e a centralização do poder. 

Nesse sentido, os autores já referidos mostram que o Maranhão vai desenvolver 

uma forma peculiar de organização política caracterizada, segundo Reis (1993) por um 

processo de oligarquização da política, por longos mandonismos políticos, capazes de 

imprimir estabilidade ou mesmo estagnação política, econômica e cultural ao Estado. Tais 

estudos indicam, ainda, que a manutenção dos baixos indicadores sociais no Estado 

decorrem desse modelo de dominação política, de cariz oligárquico e perfil mandonista. 

Esse modelo de dominação política tem imposto um triste legado ao Estado 

expresso através de uma grande concentração de renda, riqueza, poder e propriedade um 

processo que tem sido pautado em relações patrimoniais, paternalistas e clientelistas que 

propiciam a subtração das possibilidades de desenvolvimento do estado e, 

consequentemente, do seu usufruto pela população. Portanto, a questão que se coloca é 

que, a formação política, econômica e social do Estado do Maranhão reflete tanto no âmbito 

de suas receitas disponíveis quanto na necessidade de repasse de verbas aos municípios 



 

 

                  

para que esses possam executar a Política de Assistência Social de forma digna e com 

qualidade para a população. 

No âmbito do cofinanciamento da Política de Assistência Social no Maranhão, 

desde 2008, o Decreto n° 24.127, regulamentou a transferência de recursos financeiros a 

serem repassados do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), para os Fundos 

Municipais de Assistência Social, destinados a cofinanciar serviços e ações da Política de 

Assistência Social, tal repasse terá como base o Plano de Ação dos municípios no âmbito 

da assistência social. Ainda prevê que, a transferência deverá ocorrer independentemente 

de convênio e serão disponibilizados mediante repasses financeiros em contas correntes 

específicas do fundo beneficiário, mediante assinatura de Termo de Adesão, por parte do 

Município. Diante do exposto é importante frisar que,  

[...] a descentralização das políticas sociais brasileiras, impõe um desafio de 
magnitude, que é o de enfrentar as profundas desigualdades que marcam os entes 
federados, estados e municípios brasileiros são profundamente desiguais entre si, 
seja no que diz respeito às suas capacidades econômica e fiscal, seja no que diz 
respeito à capacidade administrativa para a gestão de políticas públicas, seja ainda 
no que diz respeito à sua tradição cívica (ARRETCHE, 2000, p. 17). 

 
De acordo com a organização da Política de Assistência Social, a partir do pacto 

federativo, o SUAS comporta quatro tipos de gestão: dos Municípios, do Distrito Federal, 

dos Estados e da União. No caso da Gestão Municipal, três níveis são possíveis: inicial, 

básica e plena. De fato, o nível de gestão do Sistema expressa a capacidade gerencial do 

município para implementar a PNAS (COUTO et al., 2010). Destaca-se que no nível de 

gestão básica: 

[...] o município assume a gestão da proteção social básica na Assistência Social, 
devendo o gestor, ao assumir a responsabilidade de organizar a proteção básica em 
seu município, prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições. Por isso, deve responsabilizar-se pela oferta de 
programas, projetos e serviços socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares 
e comunitários que promovam os beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e transferência de renda e que vigiem direitos violados no 
território (BRASIL, 2005, p. 99). 

 
Os municípios contam com a participação do Estado através do 

cofinanciamento. A NOB/SUAS de 2004, aponta como prerrogativa do Estado, dentro do 

seu âmbito, no tocante ao confinanciamento as responsabilidades de cumprir as 

competências definidas no art. 13 da LOAS4; prestar apoio técnico aos municípios na 

                                            
4 Compete aos Estados: I – destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social; II – apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local; III – atender, em conjunto com os municípios, às ações 
assistenciais de caráter de emergência; IV – estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e 
consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social; V – prestar os serviços assistenciais cujos 



 

 

                  

estruturação e implantação de seus Sistemas Municipais de Assistência Social; cofinanciar a 

proteção social básica, mediante aporte de recursos para o sistema de informação, 

monitoramento, avaliação, capacitação, apoio técnico e outras ações pactuadas 

progressivamente; prestar apoio técnico aos municípios para a implantação do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

Contudo, Silva et al. (2010, p. 79-90) afirmam que,  

 
[...] os recursos financeiros diretamente alocados para custear programas, projetos e 
ações destinadas à população dos municípios brasileiros prevalece o financiamento 
pelos governos municipais, seguido do nível federal e em menor proporção do 
estadual. Assim, o financiamento das instâncias estaduais, limita-se a capacitação 
de pessoal e ao desenvolvimento de ações pontuais, raramente sistemáticas de 
supervisão e acompanhamento da PNAS nos municípios. 

 
Ainda nesse sentido, Jaccoud (2009) chama a atenção para mais um desafio ao 

processo de descentralização das políticas sociais no Brasil, qual seja, o papel secundário 

que vem sendo assumido pelos governos dos estados, face à predominância da ação 

municipal, e da relação direta entre esta esfera e a federal. O desafio da coordenação e do 

papel dos espaços intergovernamentais de articulação e pactuação assumem relevância 

fundamental na busca do equilíbrio e da cooperação entre as esferas de governo em prol da 

implementação efetiva da proteção socioassistencial. 

Nesse sentido, estudos recentes revelam que o Estado do Maranhão aparece 

subsumido no que tange o cofinanciamento da Política de Assistência Social, contrariando 

assim, o que está previsto na LOAS, na PNAS e na NOB/SUAS, cabendo aos municípios 

operarem as ações socioassistências com recursos oriundos, sobretudo do Governo 

Federal. 

De fato, Araújo et al. (2011) afirmam que a insuficiência de recursos e sua 

aplicação com base no marco legal aparecem sistematicamente como obstáculo à 

operacionalização da Política. Nesse sentido, as mencionadas autoras indicam que a 

ausência de cofinanciamento por parte da esfera estadual, pode ser explicada pelo teor da 

Norma Operacional Básica (NOB) que, ao propor critérios de partilha de recursos, formas de 

pactuação e deliberação, não determina um percentual mínimo de transferência. Nesse 

sentido, a esfera estadual pode utilizar recursos em outras frentes, sem que seu 

distanciamento criticável se constitua, propriamente, em um descumprimento da legislação 

em vigor, embora cause prejuízo no que diz respeito ao atendimento das demandas dos 

usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

                                                                                                                                        
custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito 
do respectivo Estado.   



 

 

                  

Dessa forma Salvador (2012) alerta para o fato de que apesar das orientações 

do SUAS de cofinanciamento com estados e municípios na política de assistência social, a 

União permanece respondendo por mais de ¾ do financiamento da política de assistência 

social. Um desafio a ser vencido é o estabelecimento de um percentual mínimo a ser 

aplicado na política de assistência social pelos estados e municípios. 

A Consolidação dessa nova arquitetura de gestão, ordenamento normativo e 

direção política configurada no SUAS, enquanto sistema público estatal (SILVEIRA, 2009) 

está a exigir o aprimoramento da sistemática de financiamento da política, com ampliação 

dos orçamentos, definição clara de percentuais legais e fontes de financiamento nas três 

esferas de governo. Há que clarear melhor as responsabilidades do ente estadual tanto no 

que concerne à execução de ações quanto ao cofinanciamento mediante repasse aos 

fundos municipais.  

Contudo, apesar do caráter contraditório da NOB/SUAS e do papel enviesado 

assumido pela esfera estadual no que tange ao cofinanciamento, é fundamental que sejam 

garantidos recursos para a execução da Política, a qual como um dos pilares da Seguridade 

Social possa garantir a cidadania à população usuária. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A política de assistência social ocupa um campo novo de atuação após a 

Constituição Federal (1988) e a LOAS (2003), que é o campo dos direitos, da 

universalização dos acessos e da responsabilidade estatal, apresentando uma nova matiz e 

iniciando um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e 

direito dos que dela necessitarem. De modo que a inserção da assistência social na 

seguridade aponta para seu caráter de política de proteção social articulada a outras 

políticas do campo social, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida 

(SPOSATI, 2004). 

O SUAS representa um novo desenho da política de assistência social, com a 

primazia do Estado na universalização da cobertura para serviços, programas, benefícios e 

projetos sob sua responsabilidade e na garantia de direitos e de acessos a esses direitos. 

Dessa forma, o Estado em todos os seus níveis de poder, é o responsável por garantir as 

condições financeiras, institucionais e políticas necessárias à concretização da Política de 

Assistência Social. 

No que tange ao cofinanciamento, vale ainda ressaltar que a repartição de 

responsabilidades entre os entes federados no que concerne à assistência social, 



 

 

                  

especialmente no que diz respeito ao financiamento, caminha a passos muito lentos. Apesar 

dos avanços na esfera federal, os Estados ainda não assumiram seu papel no 

cofinanciamento fundo a fundo do SUAS, sendo que algumas iniciativas de repasse de 

recursos dos Estados para Municípios vem acontecendo na modalidade de convênios ou 

similares. 

Dessa forma, no Estado do Maranhão o Decreto nº 24.127 de 2008, regulamenta 

o repasse de recursos para os fundos municipais, porém não define o percentual que será 

destinado para os municípios. A inexistência de percentuais legais e obrigatórios para o 

cofinanciamento das ações socioassistências, que em certa medida desresponsabiliza o 

poder público nos três níveis de governo, é um aspecto que contradiz a lógica do SUAS e 

constitui-se desafio para sua consolidação  

Portanto, ao longo de quase 18 anos de vigência da LOAS, a assistência social 

avançou na regulamentação da gestão, na forma de organização, dos parâmetros, e das 

prioridades, entretanto, se não tiver aporte suficiente de orçamento e de recursos, baseado 

em fontes de financiamento e cofinanciamento dotadas de capacidade efetiva de 

arrecadação, a efetivação desse sistema integrado e participativo, com objetivo de romper 

com as ações segmentadas, fragmentadas e pontuais ainda permanece um horizonte 

distante. 
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