
 
 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA NA PERSPECTIVA DO SUAS E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA À GESTÃO MUNICIPAL: uma aproximação preliminar da realidade de Currais 

Novos 

 

Ednara Gonçalves de Oliveira
1
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo: O Sistema Único de Assistência Social tem traduzido, um 
modelo de gestão que se caracteriza pelo acentuado papel da gestão 
municipal na condução dessa política. O presente trabalho tem como 
objetivo trazer algumas características da gestão municipal da 
assistência social na perspectiva do SUAS, neste sentido elencamos, 
uma breve exposição dos instrumentos de gestão estabelecidos pelo 
PNAS. Evidencia-se também uma breve conclusão sobre a 
problemática com base nas aproximações preliminares da realidade 
do município de Currais Novos.  
Palavra-chaves: Sistema Único de Assistência Social, gestão da 
assistência social, municipalização da assistência social.  
 
Abstract: The System Only one of Social Assistency has been 
translating, a model of management that is characterized for the 
accented paper of the municipal management in the driving of this 
politics. The present work has how I aim to bring some characteristics 
of the municipal management of the social Assistency in the 
perspective of  SUAS, in this sense elencamos, a short exhibition of 
the instruments of management when they were established by the 
PNAS. Shows up also a short conclusion on the problematics on basis 
of the preliminary approximations of the reality of the local authority of  
Currais Novos .  
Key words: System Only one of Social Assistency, management of 
the social Assistency, municipalização of the social Assistency. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente comunicação é parte integrante da dissertação de mestrado, 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Serviço Social na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (RN), tem como objetivo analisar a gestão do SUAS no município de 

Currais Novos no RN. Diante disso o principal propósito desse trabalho é discutir as 

implicações da gestão municipal da assistência social no contexto do Sistema único de 

Assistência Social  a partir aproximação do município de Currais Novos. 

 A assistência social brasileira nos últimos vinte anos tem passado por 

transformações que tentam legitima-la como política pública  de direito do cidadão e dever 

do Estado. Nesse contexto merece destaque, a constituição de 1988 que institui a 

assistência como direito social, sendo então parte integrante da seguridade social brasileira, 

a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que organiza a assistência social, 

estabelecendo diretrizes e objetivos e mais recentemente a Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), que sistematiza a Política Nacional de Assistência Social(PNAS). 

 Esse conjunto de transformações ocasionaram significativas mudanças no rumo 

dessa política. Destacaremos aqui as mudanças relacionadas a gestão municipal a partir 

das prerrogativas do SUAS com base na realidade do município de Currais Novos. 

  A escolha po Currais Novos foi aguçada  pela sua história marcada pelo 

coronelismo e pela forte expressão na economia do RN depois da segunda guerra mundial 

através da mineração e também pela sua localização regional tendo em vista que está  

situada na maior região do Estado,  o Seridó. 

  Currais Novos esta  localiza no Estado do Rio Grande do Norte (RN), a 172 

quilômetros da capital, situado na micro-região do Seridó Oriental do Estado. De acordo 

com o IBGE (2005) Currais Novos tem uma população de 41.114 habitantes sendo então 

classificado como município de pequeno porte II2. A Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) de 2004 considera que os municípios  pequenos concentram maior número de 

pessoas em  condição de pobreza e indigência do que os municípios médios, grandes 

portes e as metrópoles, motivo este que reafirmou a importância desse estudo na cidade, 

                                                 
2 A definição  de Pequeno Porte II se baseia da classificação estabelecida pela PNAS/2004, que considera 

município de pequeno porte I aqueles que possui uma população até 20.000 habitantes, pequeno II dois entre 

20.001 a 50.000 habitantes, municípios médios com população entre 50.001 a 1000.000 habitantes, grandes 

municípios com população entre 100.001 a 900.000 habitantes e metrópoles superior a 900.000 habitantes 



 
 
haja vista  que a política aqui discutida se volta para a parcela da população em condição 

de pobreza e indigência.  

 

 

2- O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 A  criação do SUAS é datada por  lutas anteriores, através dos inúmeros 

movimentos que defenderam e lutaram pelo direito a uma assistência social pública, que 

de fato se materializasse na vida dos indivíduos, uma assistência capaz de romper com 

práticas assistencialistas que se afirmasse enquanto direito e que fosse capaz de afiançar 

a cidadania. Sua formulação se deu paulatinamente, sendo apontada desde a I 

Conferência de Assistência Social , isso porque,  logo após a aprovação da LOAS 

começou-se a buscar estratégias para a efetivação da mesma e somente a organização e 

organicidade de uma sistema poderia dar materialidade a Lei.  

 Mesmo diante de conjunturas de cunho mais ofensivos e adversos os movimentos 

em prol da assistência social pública  lutaram e  mesmo em  passos lentos foi se dando 

algumas conquistas, a exemplo da primeira redação da PNAS de 1998.  Essas 

mobilizações culminaram nos avanços que hoje se vê na assistência. 

 Ao ser eleito o presidente  Lula irá receber um documento elabora pelo Setorial 

Nacional de Assistência Social do Partido dos Trabalhadores (PT) contendo as principais 

revindicações populares em torno da assistência.  De acordo com Martins; Paiva (2003: 

47) 

 

Imbuídos de grande responsabilidade e nutridos de positiva expectativa, 
encaminhamos este relatório a partir da reunião ampliada do Setorial Nacional de 
Assistência Social do Partido dos Trabalhadores, realizada em Brasília, no dia 28 
de novembro de 2002. Contando com 117 representações de todo o país, formada 
por gestores(as), técnico(as), militantes, pesquisadores(as), parlamentares entre 
outros militantes da área da assistência social, tal contribuição do setorial 
objetivava subsidiar não só a construção do diagnóstico de gestão, mas também 
concretizar nosso compromisso com a implantação da política de assistência social 
na perspectiva democrática-popular pelo governo Lula.  

 
 
 

 Em  2004,  durante o governo Lula  se deu uma reformulação  e  aprovação  da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e logo após a promulgação da NOB/ SUAS 



 
 
em 2005 que traduz a forma de operacionalização dessa política. 

 Embora convencidos de que houve uma maior abertura para os avanços da 

Assistência Social no governo Lula quando comparado ao governo de Fernando Henrique 

Cardoso, não se pode atribuir a construção do Sistema Único de Assistência Social, a uma 

ação de  governo. De acordo com  Sposati (2006:102) 

 

O SUAS não é produto do inesperado, da genialidade ou da prepotência da equipe 
do governo federal. Ele resulta de quase 20 anos de luta na assistência social e do 
aprendizado com a gestão da saúde, em particular com o SUS. Ele é produto 
coletivo, na concepção e no detalhamento. Não tem partido político ou autoria 
nominal  ou nominada. Entendo necessária essa nota de início  para que nele não 
seja impregnado nenhum sinal de nascença que o ligue ao personalismo, muito 
cultuado pela tradição conservadora da assistência social.  

 
 Muitos estudiosos como Martins (2003);  Lopes (2006) consideram o  Sistema como 

um grande avanço, vêem nele  possibilidades de promoção da cidadania, sendo capaz de  

afiançar direitos. Outros pensadores como como Carvalho (2005);  Silva; Yazbek; 

Degenszjn; Couto  (2008) reconhece que a formulação e execução do SUAS apresenta 

problemas, seja pelos aspectos conservadores, ou seja pela má formulação dos seus 

conceitos e diretrizes. 

  A partir das reflexões feitas e da aproximação com realidade de Currais Novos 

constatamos que o SUAS  apresenta problemas na sua  execução, problemas esses que em 

muitas vezes derivam da  formulação dos conceitos e diretrizes norteadora da PNAS e da 

NOB/SUAS, porém não se pode negar os avanços proporcionado por esse Sistema.  

 Entendemos  o SUAS como um política social pública e esta condição a coloca numa 

arena social dotada de tensionalidades e de conflito, dos interesses divergentes  entre as 

classes sociais, é  portanto uma política marcada por ambiguidades, limites e avanços. 

 Mesmo acreditando que  a garantia dos direitos sociais dependem das estruturas a 

qual se sustenta essa sociedade, acreditamos que existe a possibilidade de o Sistema 

Único de Assistência Social contribuir para o alargamento dos direitos quando gestada e 

orientado numa perspectiva emancipatória. 

 

 

3- GESTÃO MUNICIPAL NA PERSPECTIVA DO SUAS 

 

 

 Como já foi dito,  o conjunto de transformações que tem se dado na Assistência 



 
 
Social brasileira acentua o papel da gestão quanto a direção social da mesma, diante disso 

destacamos os municípios que passam a ter uma maior papel quanto a execução dessa 

política. Segundo o IBGE ( 2005)  

 

Gestão é uma competência exclusivamente do poder público que implica no execício 
de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Executar a política de assistência 
social é a principal competência do gestor municipal da área. Além disso, outras 
responsabilidades são imputadas a esta esfera de gestão como a formulação da 
Política Municipal de Assistência, o co-financiamento, da Política, a elaboração do 
Plano  Municipal de Assistência Social, a organização e gestão da rede municipal de 
inclusão e de proteção social, a supervisão, o monitoramento e a avaliação das 
ações em âmbito local, dentre outras.  

 
 

 O sucesso ou fracasso dessa política não dependem só da  orientação política dos  

municípios,  mas reconhecemos que “ a municipalização da assistência social possibilita a 

tomada de decisão mais próxima ao local onde os problemas  acontecem, e maior chance 

de resposta imediata e concreta”.  (IBGE 2005: 10).   

 Com a PNAS de 2004, a  gestão passa a ser executada a partir da perspectiva do 

Sistema Único de Assistência Social neste sentido o terceiro item da PNAS define  o 

processo de gestão do SUAS  que se norteia pelas seguintes bases organizacionais: 

Matricialidade sociofamiliar;  descentralização político-administrativa e territorialização;  

novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil;  financiamento;  controle 

social;  a política de recursos humanos;  a informação,  o monitoramento e a avaliação.  

 Destacam-se também as  instância de pactuação os espaços  que favorecem, as 

negociações, a operacionalização e a gestão da política de assistência social. Essas 

instâncias  viabilizam o diálogo  entre os gestores com vista a implementação da Política 

Nacional de Assistência Social.  

 Outra inovação do Sistema são as classificações por os níveis de gestão que 

compreende a gestão inicial, básica e plena, para cada nível o são estabelecidos requisitos, 

responsabilidades e isentivos.  

 São definidos também os instrumentos de gestão  considerados como, Plano de 

assistência social, o orçamento, o relatória anual de gestão, gestão de informação, 

monitoramento e avaliação. 

 O Plano de  Assistência Social  traz o planejamento das ações a serem realizadas 

pelo município, ele deve ser elaborado com base em diagnósticos previamente analisados. 

Ele constitui-se num instrumento muito importante por nortear as ações a serem realizadas 



 
 
pelo município. Em relação a estrutura do documento a NOB/SUAS, (2005:119) recomenda:  

 

A estrutura  do plano comporta, em especial, os objetivos gerais e específico; as 
diretrizes e prioridades deliberadas; as ações e estratégias correspondente para sua 
implementação; as metas; estabelecidas; os resultados e impactos  esperados; os 
recursos materiais  humanos e financeiro disponíveis e necessários; os mecanismo 
e fonte de financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; os indicadores 
de monitoramento e avaliação e o espaço temporal da execução.    

 
 

 Estes instrumentos de gestão não devem ser entendido como um mero documento 

institucional  devendo ser elaborado para cumprir formalidades burocráticas, deve ser 

compreendido como uma ação política , haja vista que sua execução  dependerá muito mais 

da correlação de forças e de negociações políticas do que a definição do seu conteúdo. De 

acordo Mestriner; Paz; Nery (2005: 34) 

 
 
O planejamento é um instrumento imprescindível á ação governamental, mas suas 
possibilidades de efetivação com qualidade dependem de um conjunto de fatores e 
variáveis institucionais e situacionais, internas e externas, nem sempre previsíveis e 
controlável pelos órgãos gestores, o que faz desse mecanismo um processo não 
apenas técnico, mas eminentemente político.  

 

  
 O plano deve contar com a participação da sociedade civil para sua elaboração, deve 

ser divulgado e discutido com esta, deve contar também com aprovação do conselho 

municipal  no intuito de assegurar os princípios democráticos e participativos que gesta essa 

nova concepção de assistência social.  

 O relatório anual de gestão permite a divulgação dos dados  relacionados com as 

ações desenvolvidas pelo município a cada ano, traz dados em relação a aplicação e 

alocação de recursos. Propicia a divulgação das metas alcançadas dos objetivos que forem 

ou não cumpridos, permitindo  uma balanço avaliativo da gestão da assistência anualmente 

para ás instâncias formais do SUAS e da sociedade.  

 Diante das transformações societárias potencializadas pelo uso da tecnologia o suas 

utiliza-se dessa ferramenta no intuito de dinamizar e aprimorar o sistema de informação, 

monitoramento e avaliação. Segundo a NOB/SUAS, (2005:120) 

 

 A gestão da informação tem como objetivo produzir condições estruturais para as 
operações de gestão, monitoramento e avaliação do SUAS, conforme as 
determinações dessa Norma. Opera a gestão dos dados e dos fluxos de informação 
do SUAS com a definição de estratégias referentes a produção, armazenamento, 
organização, classificação e disseminação de dado, por meio de componentes de 
tecnologia de informação, obedecendo padrão nacional e eletrônico.  



 
 
 

 

 A grande novidade desse instrumento é o uso da informática que permite  a 

organização e o levantamento de dados sobre a assistência social. A organização e 

divulgação desses dados permite traçar o perfil dos usuários, a execução dos recursos 

financeiros, os objetivos dos programas, projetos e benefícios da assistência,  dentre outros 

dados. Dessa forma o arsenal de dados potencializados pelo uso da tecnologia possibilita a 

informação e conseqüentemente, o  monitoramento e avaliação. A rede-SUAS,  nome dado 

ao sistema e financiada pelo Ministério de Desenvolvimento e Combate a Fome (MDS)  que 

por sua vez dispõe de uma coordenação geral de informática  controladora da rede. 

 A rede promove a desburocratização acelerando a processo de geração de dados e 

informação, promove também a capacitação profissional com os  cursos online  voltados 

para os profissionais.  

 Sem negar o reconhecimento do avanço que esse  sistema representa,  acreditamos 

que este se choca com a falta de condições na maior partes dos municípios de pequeno 

porte em lidar com a rede-SUAS gerando um descompasso entre o que está posto e o que 

se materializa.  

 Essa afirmação se torna evidente com os resultados da pesquisa feita pelo IBGE em 

2005 ao revelar que  “a proporção de municípios sem computador decresce conforme 

aumenta a classe de tamanho da população”. Na classificação por região o nordeste 

apresenta o maior deficit dessa ferramenta, 93 municípios afirmam que o órgão responsável 

pela Política de Assistência social não dispõe de nenhum computador. Para além da falta de 

computadores deve-se levar em conta,  a quantidade de equipamentos disponíveis na infra-

estrutura local e se estes são suficientes para à  qualidade dos serviços. Outro aspectos a 

ser ressaltado é a falta de qualificação dos profissionais que nem sempre utilizam a 

ferramenta no seu cotidiano.  

 Com relação a infra-estrutura  de Currais Novos a pesquisa realizada pelo IBGE 

(2005)  identificou que o órgão gestor possui linha telefônica e ramal. Possui também entre  

4 a 10 computadores com acesso a internet banda larga, porém o município não possui uma 

página na internet de divulgação.  

 O orçamento também é um dos instrumentos, constitui-se num planejamento dos 

recursos financeiros a serem gatos com serviços, beneficios, programas e projetos 

socioassistencias, o planejamento deve feito com base  no Plano Plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e o Orçamento anual, deve estar em consonância com o Plano de 



 
 
Assistência Social considerando a oferta dos serviços e os níveis de complexidade.  

  Outro elemento de fundamental importância para a gestão descentralizada e 

participativa, confere às instâncias de pactuação e  como é caso da  Comissão Intergestora 

Tripartite ( CIT) e Comissão Intergestora bipartite (CIB). A CIT é composta pelos 

representantes dos gestores, federais, estaduais e municipais, já a CIB é composta pelos 

representantes dos gestores estaduais e municipais.  

Entende-se por pactuação, na gestão da Assistência Social, as negociações 
estabelecidas com a anuência das esferas de governo envolvidas, no que tange à 
operacionalização da política, não pressupondo processo de votação nem tão-pouco 
de deliberação. As pactuações de tais instâncias só são possíveis na medida em que 
haja concordância de todos os entes envolvidos, sendo formalizada por meio de 
publicação da pactuação e submetidas às instâncias de deliberação.( NOB/SUAS, 
2005: 123) 

 

 Quanto as instâncias de articulação também definida pela NOB/SUAS, são 

características pela participação aberta podem ser instituídas no nível federal, estadual, 

distrito federal e municipal, Segundo a definição da PNAS (2004:41) 

 

São espaços de participação aberta, com função propositiva no nível federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, podendo ser instituídos regionalmente. São 
constituídos por organizações governamentais e não-governamentais, com a 
finalidade de articular, entre outros: conselhos; união de conselhos; fóruns estaduais, 
regionais ou municipais e associações comunitárias 

 

 A Colegiado de Gestores Municipais de Assistências Sociais assume características 

de instância de articulação e visa articular os gestores municipais no intuito de debater essa 

política com vista a sua garantia e sua defesa. Trata-se então de: “Uma Associação Civil, 

sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração 

indeterminada, com sede e foro em Brasília - DF - desde abril de 2001”  (CONGEMAS) 

Segundo Relatório da Conferência de Assistência Social no ano de 2005 do o município 

estudado, estabelece relação com esse orgão ao mesmo tempo em que ressalta suas 

contribuições com vista a adequação da gestão municipal de assistência.  

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

 

 As observações preliminares no município estudado nos levam a perceber que a  



 
 
construção do SUAS na cidade de Currais Novos tem sido permeada por muitos desafios. 

Baseado nos Relatório da III Conferência Municipal de Assistência Social em 2005,  

intitulada  “SUAS – Plano 10: Estratégias e Metas para Implementação da Política Nacional 

de Assistência Social” o município já apontava, algumas dificuldades enfrentadas para a 

construção do Sistema, dentre elas foram citadas, o número reduzido de profissionais, a 

falta de conhecimento sobre a NOB/SUAS, e falta dos debates em relação a política bem 

como a falta de informatização da secretaria. Embora sendo  declaradas no ano de 2005,  

essas afirmações ainda hoje se fazem presentes juntamento com novos problemas que não 

foram mencionados naquele documento. Dentre eles destacam-se, a falta de uma infra-

estrutura adequada para realização das competências da gestão, a insuficiência e 

qualificação dos recursos humanos, o não cumprimento de algumas das  competências do 

Conselho Municipal de Assistência, a pouca participação popular quanto as decisões 

tomadas por essa política no nível local, e os resquícios assistencialista e clientelista que 

permeiam a condução dessa política. Essa realidade nos leva a pensar o descompasso 

entre o que está posto do ponto de vista normativo e o que se materializa na execução da 

gestão desse sistema, frente a isso aguça-se a necessidade de uma investigação científica 

afim de identificar os principais desafios posto a gestão do SUAS no município de Currais 

Novos.  
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