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CARTA DO PRESIDENTE

Prezado(a) municipalista,

A gestão municipal 2021-2024 deverá ter a marca do planejamento. 
Poderá entrar para a história do municipalismo brasileiro a forma como ges-
tores e técnicos lidaram com uma das mais fortes expressões da questão so-
cial, tema que não pode jamais ser esquecido: o protagonismo dos Municípios 
garantiu à população brasileira o mínimo da proteção social diante da pande-
mia do novo coronavírus.

A CNM inicia mais uma jornada de novos gestores com a responsabili-
dade de garantir à população mais vulnerável a continuidade do acesso à po-
lítica de assistência social, de modo democrático e respeitando os princípios 
da equidade e da justiça social.

Idealizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o projeto 
Seminários Novos Gestores busca apresentar às prefeitas e aos prefeitos as pau-
tas correntes que precisam de especial atenção no dia a dia das gestões muni-
cipais, especialmente na interação com o governo federal e com o Congresso 
Nacional, e proporcionar um momento de reflexão sobre alguns dos principais 
desafios que serão enfrentados no decorrer de seus mandatos. 

A Confederação, nesta Coleção Gestão Pública Municipal, traz ao novo 
gestor um rol de temas que, neste momento, o guiarão e ajudarão a identifi-
car o contexto atual e a desenvolver suas políticas locais. Ao longo de todo o 
mandato, a CNM estará ao seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os 
caminhos a serem seguidos e, principalmente, lutando perante o Congresso 
Nacional e o governo federal pela melhoria das relações entre os Entes, por 
respeito à autonomia dos nossos Municípios e por mais recursos para possi-
bilitar melhores condições de vida às nossas populações.



Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Nesta obra, integrante da Coleção, sob o título Assistência social: gestão 
municipal: o mandato do planejamento, será apresentado aos novos gestores 
municipais (2021-2024) um panorama da Política de Assistência Social sob 
a perspectiva da estrutura técnica dos serviços, programas e projetos dessa 
política, bem como os aspectos fundamentais para sua operacionalização, 
tais como: blocos de financiamento, prestação de contas, responsabilidades e 
competências dos três Entes federados. 

Empoderar-se do processo de consolidação da Política de Assistência 
Social será fundamental para que a sua gestão promova uma sociedade mais 
justa e inclusiva, na qual sua população tenha garantido o acesso a direitos 
sociais básicos. Sem dúvida, compromissos como esses podem contribuir para 
o desenvolvimento social dos Municípios e para a melhoria da qualidade de 
vida da população.

Boa leitura e uma excelente gestão!
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INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios enfrentados pelos Municípios, atualmente, 
está relacionado à gestão das políticas públicas, ao equilíbrio entre o finan-
ciamento e à oferta de serviços de qualidade que deem respostas às necessi-
dades da população.

Nesse sentido, este material é apresentado com o objetivo de otimizar os 
processos que envolvem a gestão da Política de Assistência Social, apontando 
suas principais normativas e as regras de utilização de recursos – é importante 
que cada gestor domine a legislação que orienta estes processos.

O cofinanciamento do governo federal para os serviços e programas 
da assistência social municipal ocorre por meio de transferência financeira 
do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) para os fundos municipais de 
assistência social. Os recursos são repassados para as contas correntes de cada 
bloco de financiamento que compõe a proteção social básica e a proteção social 
especial. Para além dos aspectos orçamentários, há ainda a estruturação dos 
serviços, sua tipificação e organização: neste caso, os novos gestores deverão 
dar atenção às normativas e à legislação que implica a política pública parti-
cipativa, descentralizada, não contributiva da assistência social, como direito 
de todos aqueles que dela necessitarem.

Cada nível de proteção social trabalhado nos Municípios dentro da Po-
lítica de Assistência Social envolve a organização da oferta de inúmeros ser-
viços e programas, visando à garantia de sobrevivência, acolhida e convívio. 
Operacionalizar esses princípios requer equilíbrio financeiro, orçamentário e 
técnico, consequentemente uma relação federativa justa, com cumprimento 
das competências estabelecidas para cada Ente federado. 
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1 LEI ORGÂNICA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS)

Com a Constituição Federal de 1988 (art. 194), a assistência social 
passou a integrar as políticas de proteção social, com a saúde e a previdência, 
formando o tripé da seguridade social, o que deu à assistência social status de 
política social pública. Trata-se do sistema de proteção social brasileiro, um 
conjunto de políticas públicas capazes de dar respostas às questões sociais.

Somente em 1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), Lei 
8.742/1993, o art. 194 da Constituição foi regulamentado. O art. 1º da Loas 
determinou que a assistência social se constituísse como “direito do cidadão 
e dever do Estado”, devendo ser ofertada a quem dela necessitar. 

A Loas é a principal referência para organização da assistência social 
como política pública, concentrando objetivos, princípios, diretrizes, modelo 
de gestão, competências dos Entes federados, instâncias deliberativas da po-
lítica de assistência social, organização da oferta dos benefícios, dos serviços, 
dos programas e dos projetos de assistência social e, claro, o seu modelo de 
cofinanciamento.

É fundamental que gestores(as) observem se suas leis municipais con-
templam esses elementos, para que estejam condizentes com a estrutura de 
proteção social apresentada pela Loas. Os documentos como a Política Nacional 
de Assistência Social (Pnas) e normas operacionais surgem para corroborar a 
operacionalização da Loas, apresentando de modo mais detalhado e contex-
tualizado seus elementos.

1.1  Política Nacional de Assistência Social (Pnas)

Em 2004, o Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) aprovou a 
Política Nacional de Assistência Social (Pnas), a qual normatiza princípios, 
diretrizes e objetivos a serem alcançados para efetivação de ações que façam 
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garantir os mínimos sociais. A Política Nacional de Assistência Social busca 
assegurar a oferta da proteção social à população que dela necessitar, con-
siderando as desigualdades socioterritoriais, objetivando enfrentá-las para 
concretizar o acesso a direitos.

Baseada na Constituição Federal e na Loas, a assistência social se orga-
niza da seguinte forma, segundo a Pnas:

I. descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução 
dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo 
o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitan-
do-se as diferenças e as características socioterritoriais locais;

II. participação da população, por meio de organizações representa-
tivas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis;

III. primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política 
de Assistência Social em cada esfera de governo;

IV. centralidade na família para concepção e implementação dos be-
nefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos.

Um dos grandes diferenciais da Política Pública de Assistência Social é 
forma como ela realiza – pautando a integração com outras políticas setoriais, 
considerando as desigualdades socioterritoriais – a garantia dos mínimos sociais 
e a universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, seus objetivos são:

 y prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem;

 y contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e dos grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais, em áreas urbana e rural;

 y assegurar que as ações da assistência social tenham centralidade 
na família e que garantam a convivência familiar e comunitária.
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A proteção social de assistência social deve garantir a segurança de so-
brevivência/renda, acolhida e convívio, seguranças que se complementam no 
atendimento às expressões da questão social.

Desse modo, essas seguranças se materializam na forma de proteções. As 
proteções afiançadas à Política Nacional de Assistência Social são proteção social 
básica, proteção social especial de média e alta complexidade, sendo que cada 
segmento conta com ações, serviços, projeto e programas socioassistenciais.

Lembre-se: estamos falando de proteção social em uma perspectiva 
de complementariedade, ou seja, um conjunto de estratégias desenvolvidas 
a partir da oferta de:

 y serviços: ações de caráter continuado, definidas no art. 23 da Loas, 
que visam a melhoria da vida, voltadas para as necessidades bási-
cas da população;

 y programas: ações integradas e complementares, não têm caráter 
continuado, ou seja, possuem tempo de oferta definido, bem como 
área de atuação e objetivos;

 y projetos: também integram o nível de proteção social básica, uma 
vez que se destinam a investir econômica e socialmente em grupos 
que estão em situação de pobreza/vulnerabilidade e risco social;

 y benefícios: benefício de prestação continuada; benefícios eventuais 
e transferência de renda.

A Portaria Snas 58/2020 traz orientações gerais acerca da regulamen-
tação, gestão e oferta de benefícios eventuais no âmbito do Município. Trata-se 
de uma das competências municipais elencadas na Loas, ou seja, não há apoio 
financeiro da União para manter essa oferta.

Cabe destacar a necessidade de avaliar se seu 
Município está com a lei municipal de benefí-
cios eventuais atualizada. Nesse sentido, suge-
re-se a leitura complementar da Portaria MC 
58/2020, disponível no QR Code.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-58-de-15-de-abril-de-2020-252722843
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Gestor(a), compreender as diretrizes, os princípios 
e os objetivos da Política de Assistência Social é fun-
damental para planejar a oferta de serviços socioas-
sistenciais que promovam qualidade de vida aos 
seus usuários, sendo essa qualidade de vida com-
preendida como algo que esteja relacionado a tudo 
que um ser humano necessita. Antes de tudo, ouça 
e perceba seu usuário!

Então, sempre que for planejar algo em relação à Política de Assistência 
Social, se questione se está considerando esses elementos, diretrizes, objeti-
vos e princípios. 

Para concretizar esse movimento, a Pnas definiu o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), sistema que oferta essas proteções sociais.

1.2  Seguranças afiançadas e níveis proteção social

Afiançar significa basicamente responsabilizar-se por garantir acesso 
à determinada ação e/ou serviços que promovam segurança em relação às 
referências trabalhadas pelo Suas.

São seguranças afiançadas pelo Suas:

 y acolhida: desenvolvida por meio da oferta pública de espaços e ser-
viços para a realização das proteções sociais;

 y renda: operacionalizada por meio da concessão de auxílios finan-
ceiros e da concessão de benefícios continuados, como benefício de 
prestação continuada, ou benefícios eventuais´, sendo este estabe-
lecido por lei municipal;

 y convívio ou vivência familiar, comunitária e social: é necessário 
manter uma rede pública que oferte de modo continuado serviços 
socioassistenciais.
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Os níveis de proteção social dentro do Suas vão materializar a oferta 
dessas seguranças por meio das proteções sociais. No caso do Suas são três, 
regulamentadas pela NOB e pela Resolução 109/2009 do Conselho Nacional 
de Assistência Social, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Esta Resolução 109/2009 merece especial atenção, pois é responsável 
por apresentar um padrão de oferta de serviços; ou seja, independentemente 
da região, o usuário do Suas terá condições de acessar serviços com objetivos 
e finalidades desenhadas para atender suas necessidades. A Tipificação Na-
cional de Serviços Socioassistenciais organiza os serviços do Suas por níveis 
de complexidade, assim pode garantir complementariedade em sua oferta, 
respeitando também os ciclos de vida dos usuários, elementos socioculturais 
e territoriais, fundamentais à oferta dos serviços.

Resolução Cnas 17/2011 e Resolução Cnas 09/2014, 
sobre a formação das equipes de referência por ser-
viço e programa socioassistencial.

Por equipe de referência entende-se um conjunto de 
profissionais responsáveis pela organização e oferta 
dos serviços, programas, projetos e benefícios de pro-
teção social, capazes de desenvolver para o cidadão 
a certeza de que ele encontrará acolhida, convívio e 
meios para o desenvolvimento de sua autonomia.

Vejamos a seguir os níveis de proteção social, os serviços e programas e 
o equipamento responsável pela oferta desses serviços; bem como elementos 
da Resolução Cnas 01/2007, que publica o texto da Norma Operacional Bá-
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sica de Recursos Humanos do Sua e apresenta recomendações a respeito das 
equipes e profissionais por equipamento.

1.2.1 Proteção Social Básica

A Proteção Social Básica tem como principal objetivo desenvolver ações 
de prevenção a situações de risco social. Seu público prioritário é a população 
que vive em áreas urbanas ou rurais vulneráveis, que favorecem situação de 
pobreza, privação no acesso a direitos, fragilização de vínculos afetivos, ou 
que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados 
por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre 
outras situações.

Os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados na Proteção 
Social Básica devem estar articulados com as demais políticas públicas, tais 
como educação, saúde e cultura, uma vez que estas desempenham um papel 
fundamental na garantia de acesso a direitos básicos, como forma de superar 
as condições de vulnerabilidade e as prevenir.

Deverão ainda se articular aos serviços da proteção especial, garantindo 
a efetivação dos encaminhamentos necessários para execução. 

Os serviços de Proteção Social Básica serão executados de forma direta 
nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e em outras unidades 
básicas e públicas de assistência social, bem como, de forma indireta, nas en-
tidades e nas organizações de assistência social da área de abrangência dos 
Cras, sob referenciamento.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) é uma unidade pú-
blica estatal, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassisten-
ciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
Localizados nas regiões com altos índices de vulnerabilidade e risco social, os 
Cras congregam programas e serviços voltados para a prevenção de violação 
de direitos e promoção social dos usuários, famílias e comunidades.
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Cada Município deve identificar o(s) território(s) de 
vulnerabilidade social e nele(s) implantar um Cras, a 
fim de aproximar os serviços oferecidos aos usuários.
A capacidade de referenciamento de um Cras, segun-
do a NOB/Suas 2012, está relacionada ao número de 
famílias do território, à estrutura física da unidade e 
à quantidade de profissionais que atuam na unidade. 
Oportuno salientar que cada Cras pode se organizar 
conforme o número de famílias a ele referenciado, po-
dendo referenciar um total de até 1.000 famílias/ano.

Serviços e programas que podem ser ofertados na Proteção Social Básica 

 y Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). 
 y Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
 y Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com de-

ficiência e idosas.

Lembramos que os Centros de Referência de Assistência Social devem 
seguir o porte do Município.

Quadro I – Características principais dos Cras por porte de Município

Pequeno Porte I Pequeno Porte II Médio, Grande, 
Metrópole e DF

Até 2.500 famílias refe-
renciadas

Até 3.500 famílias referen-
ciadas 

A cada 5.000 famílias referen-
ciadas

Dois técnicos de 
nível superior, sendo 
um profissional 
assistente social e outro 
preferencialmente 
psicólogo

Três técnicos de nível 
superior, sendo dois 
profissionais assistentes 
sociais e preferencialmente 
um psicólogo

Quatro técnicos de nível 
superior, sendo dois 
profissionais assistentes 
sociais, um psicólogo e um 
profissional que compõe o 
Suas

Dois técnicos de nível 
médio Três técnicos nível médio Quatro técnicos de nível 

médio

Fonte: Pnas, 2004.



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-2024 19

Entende-se por família referenciada aquela que vive 
em áreas de vulnerabilidade e é elegível ao atendi-
mento da assistência social. 

1.2.2 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

O objetivo da Proteção Social Especial é prover atenção socioassisten-
cial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso 
sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioedu-
cativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Este nível 
de proteção se divide em Proteção Social Especial de Média Complexidade e 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Acesse a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Suas (Resolução Cnas 01/2007) para 
consultar o modelo de equipe de referência por ser-
viço ofertado na Proteção Social Especial.

a) Proteção Social Especial de Média Complexidade

Os serviços socioassistenciais na modalidade média complexidade são 
aqueles que oferecem atendimentos às famílias e aos indivíduos que já tive-
ram seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não 
foram rompidos. 
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) 
constitui-se como unidade pública estatal de média complexidade, que pres-
ta serviço especializado e continuado pertencente à Proteção Social Especial. 

Tem por direção proteger as vítimas de violência, agressões; monitorar 
e reduzir os riscos, seu agravamento ou sua reincidência; desenvolver ações 
para eliminação e redução de infringência aos direitos humanos e sociais, ou 
seja, famílias e indivíduos que estão em situação de violação de direitos. 

Portanto, o Creas desenvolve atividades que favorecem promoção e in-
tegração de esforços, recursos e meios para enfrentamento dessas situações, 
ofertando acolhimento e desenvolvendo atenções socioassistenciais a famí-
lias e indivíduos para possibilitar a reconstrução de vínculos sociais e desen-
volver potencialidades para conquista de independência individual e social.

Serviços e programas que podem ser ofertados na Proteção Social Es-
pecial de Média Complexidade

 y Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indi-
víduos (Paefi). 

 y Serviço especializado em abordagem social.
 y Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de me-

dida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC). 

 y Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, 
idosos (as) e suas famílias.

 y Serviço especializado para pessoas em situação de rua.

b) Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Na alta complexidade, o atendimento se volta para usuários que se en-
contram sem referência e/ou em situação de ameaça e que precisam ser retira-
dos de seu ambiente familiar ou comunitário. São ações destinadas às pessoas 
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que sofreram algum tipo de violação de direitos, com o agravante de terem os 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos e que, por isso, necessitam de aco-
lhimento institucional de curta ou longa permanência (BRASIL, 2004, 2009).

Serviços e programas ofertados na modalidade da alta complexidade

 y Serviço de acolhimento institucional, nas seguintes modalidades: 
abrigo institucional; casa-lar; casa de passagem; residência inclusiva. 

 y Serviço de acolhimento em república.
 y Serviço de acolhimento em família acolhedora.
 y Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emer-

gências. 
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2 NORMA OPERACIONAL 
BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(NOB/SUAS)

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/Suas) se constitui como instrumento de regulação e ampliação dos conteú-
dos e das definições da Política Nacional de Assistência Social, que disciplinam 
a operacionalização da gestão pública do tema em todo o território brasileiro. 

Observe que a NOB/Suas tem a perspectiva de operacionalizar a Política 
Nacional de Assistência Social!

A NOB/Suas apresenta o caráter do Suas, as funções da política pública, 
apresenta as competências de cada Ente federado, instrumentos de planeja-
mento necessários a sua execução, gestão, metas, gestão financeira, controle 
social etc, ou seja, sua leitura é primordial.

O Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas), órgão vinculado ao 
atual Ministério da Cidadania, editou, por meio da Resolução 33/2012, a nova 
NOB/Suas, trazendo grandes inovações sobre a Política Nacional de Assistência 
Social, principalmente no que tange às competências atribuídas à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, à gestão dos recursos destina-
dos a ações, programas, projetos e benefícios e a como estes serão financiados.

 A publicação da Resolução Cnas 33/2012 revogou as disposições da Re-
solução Cnas 130/2005, que tratava sobre a antiga Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Assistência Social, conhecida como NOB/Suas 2005, na 
qual se previu a execução da Política Nacional de 2004 e a consolidação das 
bases de implantação do Suas. 
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Para informar aos Municípios as alterações tra-
zidas pela NOB/Suas 2012, a CNM elaborou a 
Nota Técnica 02/2013, a fim de chamar a aten-
ção dos gestores sobre as mudanças no âmbito 
da assistência social, fazendo um comparativo 
das previsões da norma atual em face da antiga.

Conforme estabelecido na NOB/Suas 2005, o Suas comporta quatro 
esferas de gestão – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, sendo des-
centralizado, participativo e compartilhado entre esses Entes, articulando 
suas funções especificamente dentro da gestão.

A partir do estabelecido nas normativas que regem a gestão da Política 
de Assistência Social, reconhece-se este espaço como meio de universalização 
de direitos, em uma perspectiva de gestão democrática.

Como a gestão é compartilhada, cada Ente exerce uma função e um papel 
nas ações para o desenvolvimento do Suas, definidas na Seção I da NOB/Suas. 

O Suas é constituído pelo conjunto de serviços, programas, pro-
jetos e benefícios no âmbito da assistência social prestados di-
retamente – ou através de convênios com organizações sem fins 
lucrativos –, por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo poder público. (YAZBEK apud BRASIL, 2008, p. 97)

A gestão do Suas, implantada a partir da Política Nacional de Assistên-
cia Social e, mais recentemente, com as inovações e mudanças na Lei Orgânica 
de Assistência Social, vem se tornando uma parte fundamental no desenvol-
vimento desta política. Conforme estabelecido na Norma Operacional Básica 
do Suas (NOB/Suas) de 2012 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme 
suas competências, previstas na Constituição Federal e na LOAS, 
assumem responsabilidades na gestão do sistema e na garantia 
de sua organização, qualidade e resultados na prestação dos ser-
viços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que 
serão ofertados pela rede socioassistencial.

https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/14821
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A gestão vem ganhando destaque no Suas, principalmente para sua efe-
tiva implementação, com vistas à consolidação de um sistema que promova 
protagonismo, potencialize autonomia e garanta direitos sociais.

Nesse sentido, as ações e competências no âmbito da gestão da política 
podem ser estruturadas no intuito de promover e ampliar os meios e subsídios 
para a promoção da emancipação sociofamiliar, assim como o protagonismo 
das famílias e comunidades atendidas por este sistema. 

Sendo assim, à gestão do Suas compete assessoramento das proteções 
sociais básica e especial, inclusive por meio de visitas técnicas para apoio téc-
nico, organização do planejamento e orçamento da gestão, gerenciamento dos 
sistemas de informação, monitoramento e controle na execução dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, objetivando o seu aprimoramento e qualifi-
cação, monitoramento e controle da rede sociassistencial, gestão do trabalho e 
apoio as instâncias de controle social, em observância às normativas do Suas.

A gestão, no caso do Suas, é central para a efetividade do sistema, e, para 
que se consolide, será fundamental utilizar os referenciais do planejamento 
participativo e pautar-se pela premissa da democratização dos espaços e pela 
garantia de direitos sociais universais e emancipadores (COUTO, 2009, p. 216).

2.1  Sistema Único de Assistência Social (Suas)

O Suas foi criado pela Resolução 130/2005 do Conselho Nacional de As-
sistência Social (Cnas), órgão que também aprova a Norma Operacional Básica 
da Assistência Social (NOB/Suas), sendo a mais recente a Resolução Cnas 33, 
de 12 de dezembro de 2012.

Para melhor executar a Política Nacional de Assistência Social, o Suas 
organiza de forma descentralizada os serviços, projetos e programas e estabe-
lece níveis de proteção, formas de financiamento e de gestão, sendo os níveis 
de proteção social básica e especial (média e alta complexidade).

Diante dessa nova estruturação, os principais instrumentos para im-
plementação da Política de Assistência Social nos Municípios são:

 y Plano Municipal de Assistência Social; 
 y Fundo Municipal de Assistência Social; 
 y Conselho Municipal de Assistência Social.
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A Portaria MC 109/2020 regulamenta a averigua-
ção dos requisitos do art. 30 da Lei 8.742/1993, 
conforme citado.

A Lei 12.435/2011 regulamentou o Suas e alterou alguns dispositivos 
da Loas. A partir da aprovação dessa lei, o Suas se tornou obrigatório. Antes, 
era colocado como uma orientação para os Municípios. 

A obrigatoriedade visa ao fortalecimento do Suas e à garantia de direitos 
para os usuários da Política de Assistência Social, bem como aparece como uma 
estratégia de consolidação da rede de atendimento socioassistencial no país.

Gestores e técnicos devem observar se suas leis mu-
nicipais do Suas estão atualizadas; caso não estejam, 
é necessário revisar, atualizar e não se esquecer de 
incluir o controle social neste processo!

Os serviços socioassistenciais no Suas são organizados segundo as 
seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social e ins-
titucional.

Vigilância social

É a geração de informações palpáveis, como diagnósticos, relatórios de 
avaliação, indicadores e índices relacionados ao território, que expressam a 
realidade das situações de vulnerabilidade e o risco pessoal e social vivencia-
dos pelos usuários da Política de Assistência Social.
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Instituir um setor de vigilância na estrutura da sua gestão dará con-
dições de realizar planejamento com base em diagnósticos e mapeamento de 
demandas, assim suas atividades têm maior chance de assertividade, canali-
zando suas potencialidades de gestão!

Censo Suas, Cadastro Único e relatórios de atendimentos são apenas al-
gumas das principais fontes de informação que darão uma visão macro para 
realização do trabalho de vigilância socioassistencial.

Proteção social 

Está relacionada às seguranças: sobrevivência (ex.: por meio de bene-
fícios continuados e eventuais); acolhida (ex.: realização de ações, oferta de 
serviços que visem à proteção e à recuperação dos usuários em situação de 
vulnerabilidade e risco social); convívio (ex.: ações que tenham como objetivo 
o resgate dos vínculos comunitários e familiares).

Defesa social e institucional

Significa garantir aos usuários da Política de Assistência Social infor-
mações sobre seus direitos, inclusive os relacionados ao seu processo de aco-
lhida e atendimento dentro do Suas. Para que isso ocorra, é necessário que 
a proteção básica e a especial estejam articuladas, de modo que referência e 
contrarreferência se completem.

Perceba como essas referências criam uma atmosfera de complemen-
tariedade na gestão do Suas, aqui é possível olhar para o planejamento a partir 
da vigilância, trabalhar a execução por meio das proteções sociais, garantir a 
defesa da Política de Assistência Social gerando acesso a ela, e realizar moni-
toramento e avaliação das ações retornando à vigilância socioassistencial.

Questione e responda em equipe: o que foi planeja-
do? O que foi executado? Quais os resultados dessas 
ações na vida da minha população? O que ainda pre-
cisa ser melhorado?
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2.2  Responsabilidades dos Entes federados

As competências dos Entes na gestão e oferta dos serviços, programas, 
projetos e benefícios previstos no Suas estão estabelecidas na NOB/Suas na 
seção I, art.12 ao art.16.

Dentre as principais competências dos Municípios, destacam-se:

I – destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos bene-
fícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabele-
cidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social; 

II – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
III – executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 

parceria com organizações da sociedade civil;
IV – atender às ações assistenciais de caráter de emergência;
V – prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 da lei.
VI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas 

e os projetos de assistência social em âmbito local;
VII – realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência 

social em seu âmbito.      

A respeito do cotidiano da gestão do Suas, fique 
atento também em:
• manter atualizados os dados dos subsistemas 

da Rede Suas (Sistema Nacional de Informação 
do Sistema Único de Assistência Social);

• manter atualizado o Cadastro Único – instru-
mento que registra e identifica as famílias de 
baixa renda;

• preencher o Plano de Ação Municipal no siste-
ma SuasWeb – ferramenta da internet que con-
trola as transferências automáticas de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Assistência 
Social para os fundos municipais e estaduais 
de assistência social;
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• alocar recursos financeiros próprios no Fundo 
Municipal de Assistência Social;

• alimentar e manter atualizadas as bases de da-
dos dos subsistemas e aplicativos da Rede Suas;

• inserir e manter atualizado no Cadastro Único 
as famílias em situação de maior vulnerabili-
dade social e risco;

• preencher o Plano de Ação no sistema SuasWeb 
e apresentar o relatório de gestão como forma 
de prestação de contas;

• apresentar plano de inserção e acompanhamen-
to dos beneficiários do BPC, com as ações, pra-
zos e metas;

• manter ativos os conselhos (Conselho Munici-
pal de Assistência Social, Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Con-
selho Tutelar);

• participar da gestão do BPC.

2.3  Instâncias de negociação e pactuação 

O Suas conta com instâncias de pactuação e negociação entre os Entes 
federados quanto a seus aspectos operacionais. Essas instâncias, identifica-
das como Comissões Intergestoras Bipartite (Estado-Municípios) e Triparte 
(Estado-Municípios-União), subsidiam processos de avaliação que pautam 
adesões a serviços, programas, sejam eles novas estratégias ou expansão de 
atuais serviços e programas, bem como orçamento e regionalização de servi-
ços entre Estados e Municípios.
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União e Estados devem prover as respectivas co-
missões em relação a infraestrutura, recursos ma-
teriais, humanos e financeiros para garantir seu 
funcionamento, inclusive arcando com as despesas 
de passagens, traslados, alimentação e hospedagem 
de seus membros para realização de reuniões, câma-
ras técnicas ou comissões e para sua representação 
em eventos.

As comissões intergestores devem ter uma secretaria executiva com 
a atribuição de exercer as funções administrativas pertinentes ao seu fun-
cionamento, contando com quadro técnico e administrativo do órgão gestor 
correspondente.

Considerando a NOB/Suas: 

 y Comissão Intergestores Tripartite (CIT) – no âmbito nacional é com-
posta pela União, representada pelo órgão gestor federal da política 
de assistência social; pelos Estados e Distrito Federal, representados 
pelo Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado de Assistência 
Social (Fonseas); e pelos Municípios, representados pelo Colegiado 
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

 y Comissão Intergestores Bipartite (CIB) – no âmbito estadual é com-
posta pelo Estado, representado pelo órgão gestor estadual da política 
de assistência social, e pelos Municípios, representados pelo Colegiado 
Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas).

Entendem-se por pactuações as negociações e acor-
dos estabelecidos entre os Entes federativos envolvi-
dos por meio de consensos para a operacionalização 
e o aprimoramento do Suas. Essas devem ser forma-
lizadas por meio da publicação de ato administrativo. 
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3 INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO

É importante que os gestores saibam em que consistem os instrumentos 
de planejamento dentro da Política de Assistência Social, pois são compromis-
sos que devem ser assumidos e cumpridos para dar continuidade e andamento 
à política local. Instrumentos de planejamento são pontos importantes para 
o início e o final de uma gestão municipal.

Diante das expectativas que são assumidas durante o decorrer de todo 
um mandato, dois instrumentos de gestão são primordiais: o Plano Municipal 
e o Plano de Ação de Assistência Social. Ambos com características e estruturas 
diferentes, mas complementares e com demandas e finalidades de desenvol-
vimento da política exigidas pela legislação.

A ideia é alinhar demanda e oferta, ou seja, o primeiro passo para a 
elaboração de bons instrumentos de planejamento é realizar a construção 
de um diagnóstico, que pode ocorrer com a implementação da Vigilância So-
cioassistencial.

O orçamento da assistência social deve estar em con-
sonância com os instrumentos de planejamento da 
Política de Assistência Social, que são: o pacto de apri-
moramento da gestão do Suas, o Plano de Assistência 
Social e o Plano de Ação de Assistência Social, que, 
consequentemente, devem conversar com o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Lembramos que a execução dos recursos da assistência social de forma 
legal só é possível quando esses estão inseridos no orçamento público.
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3.1  Vigilância socioassistencial como estratégia para 
elaboração dos instrumentos de planejamento

A fim de contribuir para a execução mais eficiente do serviço, é inte-
ressante que gestores e equipe se atentem aos aspectos apresentados por seu 
território de abrangência. Ao se fazer o planejamento da(s) área(s) de cobertura 
dos equipamentos é de extrema importância delimitar os bairros, as ruas que 
definem o território, identificar se estes espaços têm histórias e características 
diferenciadas. É importante reconhecer as potencialidades e vulnerabilidades, 
bem como situações de risco presentes. 

O território é muito mais do que a paisagem física ou o perímetro que 
delimita uma comunidade, bairro ou cidade. O território é o espaço rechea-
do pelas relações sociais passadas e presentes. É preciso entender o território 
como um espaço dinâmico de relações onde necessidades e possibilidades se 
confrontam no cotidiano. Isto significa dizer que, em grande medida, as po-
tencialidades ou vulnerabilidades de uma família ou indivíduo são determi-
nadas pelo território no qual ela está inserida.

Para a assistência social, a definição de conjunto desses fatores e even-
tos contribui para o planejamento dos serviços, que deve ser articulado com 
o que há no contexto socioterritorial, para que se possa desenvolver ações de 
enfrentamento e prevenção ou para redução de risco e agravos sociais. Assim, 
a CNM aponta a necessidade de sejam reconhecidos esses espaços para que os 
recursos sejam alocados e utilizados conforme a necessidade dos territórios.

Diante deste panorama, uma das metodologias que contribui para 
análise do território se faz presente na Vigilância Social, que é um dos prin-
cipais instrumentos para levantamento de dados, produção de informações, 
avaliação das ações, dos resultados e dos impactos gerados. Por meio desta 
ferramenta é possível construir um mapa situacional do Município no que se 
refere à identificação das situações de vulnerabilidade e risco sociais existen-
tes, favorecendo o desenvolvimento de ações territorializadas de acordo com 
as demandas identificadas, de maneira a qualificar a prestação dos serviços, 
consolidar os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social 
e fortalecer a implementação do Suas na esfera municipal.

A Vigilância Social e o processo de monitoramento e avaliação funda-
mentam a elaboração de planos, projetos, planejamentos (mensais e anuais), 
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assim como fornecem subsídios para a execução de ações proativas, de pro-
teção, prevenção e enfrentamento das situações identificadas, possibilitando 
maior eficiência e eficácia dos serviços na Proteção Social Básica e Especial.

Tendo em vista o exposto acima, a Vigilância Social no Suas está estrutu-
rada a partir de dois eixos principais: a Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades 
e a Vigilância de Padrões e Serviços. A primeira refere-se a informações sobre 
as situações de vulnerabilidade e riscos existentes no Município, identifican-
do como estas se dão e onde estão localizados os focos de maior incidência. A 
segunda trata de produzir informações que possibilitem analisar e avaliar a 
qualidade dos serviços prestados, tendo em vista a demanda identificada e a 
capacidade de atendimento dos serviços prestados.

Para a execução da gestão da informação, em parti-
cular no que se refere a Vigilância Social, podem ser 
realizadas as seguintes ações:
• acesso aos sistemas da Rede Suas para atua-

lização cadastral das equipes, envio de dados 
quantitativos dos serviços, analisando-se a ca-
pacidade de atendimento destes, a configuração 
da referência e contrarreferência no Município, 
o atendimento da demanda e o acompanha-
mento familiar;

• elaboração de diagnóstico social territorializado 
do Município por meio das informações exis-
tentes nos serviços e demais equipamentos da 
rede socioassistencial, dos dados dos sistemas 
de informação de órgãos federais, estaduais e 
municipais e dos registros e relatórios de infor-
mações de ações desenvolvidas pelos serviços;

• levantamento de informações (qualitativas e 
quantitativas) sobre as ações desenvolvidas pe-
los serviços para elaboração de relatórios men-
sais, bimensais, semestrais e anuais por estes 
equipamentos;
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• revisão e atualização dos diagnósticos dos ser-
viços visando à identificação do atual quadro 
de vulnerabilidade e riscos sociais existentes;

• avaliação e reformulação de instrumentos de 
registro de informações com as equipes técni-
cas dos serviços;

• alimentação do Censo Suas.

3.2  Plano Municipal de Assistência Social

O Plano de Assistência Social (PAS), de que trata o art. 30 da Lei Orgâ-
nica da Assistência Social (Loas), Lei 8.742/1993, é um instrumento de pla-
nejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política 
Nacional de Assistência Social (Pnas) na perspectiva do Sistema Único de As-
sistência Social (Suas). 

De acordo com a NOB/Suas, a elaboração do Plano de Assistência So-
cial é de responsabilidade do órgão gestor da política. Sugere-se que este seja 
elaborado com as contribuições de toda equipe socioassistencial, bem como 
considere toda a rede existente no Município. 

A participação do Conselho Municipal de Assistência 
Social (Cmas) é muito importante, ele deve contribuir 
no processo de construção do PAS e posteriormente 
na sua avaliação e aprovação. 

A estrutura do plano deve conter, entre outros elementos, de acordo 
com a NOB/Suas:
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 y diagnóstico socioterritorial;
 y objetivos gerais e específicos;
 y diretrizes e prioridades deliberadas;
 y ações e estratégias correspondentes para sua implementação;
 y metas estabelecidas;
 y resultados e impactos esperados;
 y recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
 y mecanismos e fontes de financiamento;
 y cobertura da rede prestadora de serviços;
 y indicadores de monitoramento e avaliação;
 y espaço temporal de execução.

O Plano Municipal de Assistência Social é um documento denso, que 
conta com o detalhamento de elementos profundos, que vão nortear a exe-
cução da política em âmbito municipal por ao menos quatro anos. Assim, o 
elemento diagnóstico socioterritorial deve ser cuidadosamente elaborado, 
de modo a proporcionar à equipe municipal capacidade de propor metas e 
resultados condizentes com as demandas e sua capacidade de acolhimento 
e resolutividade.

No decorrer do processo de construção do Plano Municipal de Assistência 
Social, é de grande valia que gestores e equipe realizem reuniões e processos de 
discussão para construção conjunta dos serviços a serem desenvolvidos pela 
Política de Assistência Social no Município. 

A construção democrática e participativa deste documento gera resul-
tados melhores, bem como procedimentos para alcançar os princípios e dire-
trizes preconizados pela Pnas em prol do fortalecimento do Suas no Município 
e da garantia de acesso ao Suas pela população que dele necessitar.

São documentos essenciais, determinantes e que 
devem estar presentes no momento de realizar o pla-
nejamento do Plano Municipal de Assistência Social:
• Lei 8.7421993 – Lei Orgânica de Assistência 

Social (Loas);
• Política Nacional de Assistência Social (Pnas);
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• Norma Operacional Básica (NOB/Suas);
• Resolução Cnas 182/1999 (Planos de Assistên-

cia Social);
• Resolução Cnas 109/2009 (Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais);
• Resolução Cnas 7/2016 (II Plano Decenal da 

Assistência Social – 2016/2026).

3.3  Plano de Ação de Assistência Social

O planejamento anual das ações que são desenvolvidas na assistência 
social municipal ocorre por meio da construção e preenchimento do Plano 
de Ação. Esse é feito no início de cada ano, como uma forma de nortear toda a 
execução das ações voltadas para a garantia e o acesso da população local aos 
serviços e programas da Política de Assistência Social. Sendo assim, o plano 
de ação se torna o desdobramento do PAS, que é feito uma única vez, no início 
de cada ano eleitoral e com previsão das ações para os próximos quatro anos.

O Plano de Ação é um instrumento de preenchimento eletrônico, dis-
ponível pelo Sistema de Autenticação e Autorização do atual Ministério da 
Cidadania, e com acesso por meio de usuário e senha do gestor da assistência 
social, designado pelo prefeito, para gerir todos os sistemas e informações do 
ministério.

É importante que os gestores fiquem atentos aos prazos estipulados 
para o preenchimento do Plano de Ação, pois é concedido o prazo de 60 dias 
para preenchimento por parte do gestor e 30 dias, a contar do término do prazo 
do gestor, para o Conselho Municipal de Assistência Social enviar seu parecer.

A abertura anual para preenchimento do Plano de Ação será disponibi-
lizada por meio de portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas), 
preferencialmente até o final do exercício anterior ao de referência. Os gestores 
devem estar atentos e acompanhar as publicações da Snas.

Esse plano é utilizado pela Snas para ordenar o lançamento e validar as 
informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular 
automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassis-
tenciais aos outros Entes.
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Fique atento aos arts. 3º a 6º da Portaria MDS 
113/2015!
Eles tratam do Plano de Ação Municipal e apontam 
que ele deve estar em consonância com o Plano de 
Assistência Social dos respectivos Estados, confor-
me previsto no inc. III do art. 30 da Lei 8.742/1993. 
Nele devem constar as demais previsões de trans-
ferências, no caso as estaduais e as municipais. A 
assistência social é cofinanciada, logo tem a parti-
cipação da União, dos Estados e dos Municípios em 
perspectiva orçamentária.

As transferências e aplicações financeiras destinadas a cofinanciar a 
totalidade das ações, inclusive as instituídas durante o exercício financeiro, 
para ampliar a cobertura da rede, bem como para complementar ou fortalecer 
as ações existentes, devem integrar o Plano de Ação.

3.4  Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento 
Interno

Conforme previsto, a efetivação da Política de Assistência Social e a im-
plementação do Suas nos níveis dos três Entes da federação passa pela adoção 
de sistema de informação, que favorece o monitoramento e a avaliação acerca 
da execução das ações, dos serviços, programas e projetos versados pela política, 
de maneira a garantir a eficiência e eficácia das ações previstas (BRASIL, 2004).

A estruturação das informações de maneira articulada, por meio da 
elaboração dos instrumentos de planejamento e da utilização das ferramentas 
tecnológicas (sistemas), objetivam o acompanhamento do alcance das metas 
estabelecidas, visando ao reordenamento e à qualificação da gestão, dos servi-
ços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. A implantação de uma 
rotina interna sistematizada por meio de registros possibilita o conhecimen-
to permanente e transparente da execução da política de maneira fidedigna, 
segura, transparente e acessível ao conhecimento de todos.
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Todo este processo é parte, também, da vigilância 
socioassistencial.
Verifique em sua gestão em qual sistema ou siste-
mas os dados estão sendo registrados, de que forma 
estão sendo tratados e quais relatórios são gerados.
Importante que o sistema considere informações 
que, consolidadas, contribuam para monitoramento, 
diagnóstico e tomada de decisões. É preciso também 
que o sistema esteja interligado a diferentes serviços 
a fim de não gerar retrabalho às equipes, obtendo 
dados mais confiáveis e de qualidade.
Esses cuidados darão mais segurança às informações 
e aos diagnósticos.

O tratamento das informações e as práticas de avaliação e monitora-
mento permitem o planejamento  de ações conforme versa a legislação, de 
maneira a favorecer a construção de indicadores referentes à utilização dos 
recursos e as ações realizadas, bem como a construção de mapas situacionais 
(considerando a dinamicidade das condições de sobrevivência humana) a par-
tir da realização de estudos, pesquisas e elaboração dos diagnósticos.

Acrescenta-se ainda a importância da implementação do sistema de 
acompanhamento da rede socioassistencial, por meio de levantamento siste-
matizado das informações e da efetivação do controle social para a elaboração 
de uma agenda que permita a construção de estratégias mediante a identifi-
cação dos impactos e resultados das repercussões da política de assistência 
social e das condições de vida de seus usuários (BRASIL, 2004).

Em observância às normativas do Suas, o desenvolvimento desta sis-
temática garante o incremento da resolutividade das ações, da qualidade dos 
serviços e dos processos de trabalho na área da assistência social, da gestão 
e do controle social. A construção deste sistema informacional que envolve 
as etapas de monitoramento e avaliação concede o suporte necessário para 
a realização de capacitações, metodologias modernas de gestão e tomada de 
decisões quanto à operação das políticas assistenciais.
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4 FINANCIAMENTO 

Sendo a assistência social parte integrante do tripé da seguridade so-
cial, ao lado da saúde e da previdência, seu orçamento segue o disposto na 
Constituição Federal.

É o art. 195 da Constituição que define a estrutura do financiamento da 
Política de Assistência Social, quando esse compõe a seguridade, o que se dá 
assim: orçamento próprio, contribuições da sociedade de forma direta e indi-
reta, orçamento dos três Entes federados por meio das contribuições sociais, 
receita advinda da realização de concursos.

Dentro do Suas, o financiamento toma corpo por meio dos Fundos de 
Assistência Social.

Segundo a Pnas, no âmbito federal, o Fundo Nacional, criado pela Loas 
e regulamentado pelo Decreto 7.788 de 15 de agosto de 2012, tem o objetivo 
de “proporcionar recursos para cofinanciar gestão, serviços, programas, pro-
jetos e benefícios de assistência social”. Sendo assim, o pagamento desses be-
nefícios se dá de forma direta para o beneficiário.

Ou seja, o que cabe no financiamento da assistência social ao governo 
federal é apenas um apoio; o custo real da execução da política deve ser com-
plementado com recursos próprios, na modalidade fundo a fundo, dos Muni-
cípios e do Estado, entendendo o financiamento de forma tripartite.

Salienta-se que é condição obrigatória para transferência de recursos 
federais aos Municípios a criação e a manutenção do Conselho Municipal de 
Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social e o Plano Municipal 
de Assistência Social.

4.1  Blocos de financiamento: Portaria MDS 113/2015

Até pouco tempo, as transferências financeiras para o cofinanciamento 
federal de serviços, programas e ações da política de assistência social eram 
feitas conta por conta, ou seja, cada conta correspondia a um serviço, o que 
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de certo modo burocratizava a gestão financeira da assistência social, pois 
por vezes os Municípios tinham recurso de sobra em uma conta, mas que não 
poderia ser remanejado para outro serviço.

A NOB 2012 mudou a forma de financiamento da assistência social para 
blocos, ou seja, cada nível de proteção social tem um bloco de financiamento, o 
que facilita e flexibiliza a utilização dos recursos, dividido da seguinte forma, 
segundo a Portaria 113/2015 do MDS:

I – Bloco da Proteção Social Básica;
II – Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 

(unificados por meio da Portaria Snas 65/2018;
III – Bloco da gestão do Suas;
IV– Bloco da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.

Blocos	de	financiamento são conjuntos de recursos 
destinados ao cofinanciamento federal das ações so-
cioassistenciais, calculados com base no somatório 
dos componentes que os integram e vinculados a 
uma finalidade.

São componentes dos blocos de financiamento da Proteção Social Bási-
ca, Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade os serviços já instituídos e tipificados e os que venham 
a ser criados no âmbito de cada proteção.

Segundo o art. 10 da portaria, o bloco de financiamento da gestão do 
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único tem como componente o Índice 
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, e a transferência de 
recursos financeiros para apoio à gestão e execução local observará regula-
mento específico.

Os recursos da parcela do cofinanciamento federal são transferidos 
aos fundos de assistência social de Estados, Municípios e o Distrito Federal, 
na modalidade fundo a fundo, observadas:
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I –  as especificidades dos componentes de cada bloco de financia-
mento; e

II – as especificidades de programas e projetos de acordo com as nor-
mas que os regem.

Os serviços socioassistenciais passam a ser os componentes dos blocos 
de financiamento, o que significa que os valores das parcelas de cada serviço 
compõem o recurso total a ser repassado e executado sob a lógica de blocos.

Os componentes não podem ser confundidos com os serviços em si, 
que serão executados, pois o serviço como componente é apenas a unidade de 
repasse que compõe o bloco, e o serviço-atividade é o que deverá ser executado 
com o recurso do bloco como um todo.

Além da Portaria MDS 113/2015 e da Portaria Snas 65/2018, os blocos 
de financiamento também se encontram regulamentados por meio do Decreto 
7.788/2012 e pela Resolução Cnas 33/2012 (NOB/Suas).

É importante perceber que não existem blo-
cos para programas e projetos socioassisten-
ciais. Cada um deles possui contas específicas 
e vinculadas, para as quais o Fnas transfere os 
recursos do cofinanciamento federal. Acesse a 
Nota Técnica 12/2016 da CNM.

As normativas que se apresentam a seguir são fundamentais à gestão 
municipal, para que compreendam o cenário que define o financiamento da 
Política de Assistência Social e para execução dos recursos.

Portaria MC 580/2020

Dispõe sobre a regulamentação das Transferências Voluntárias Fundo 
a Fundo, bem como, a utilização dos recursos do cofinanciamento na aquisi-
ção de equipamentos e material permanente, para o incremento temporário 
e a estruturação da rede no âmbito do SUAS oriundos de: 

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2378
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I - cofinanciamento federal de serviços, programas, projetos socioas-
sistenciais e os do Bloco da Gestão; 

II - emenda parlamentar; 
III - programação orçamentária própria; e 
IV - outros que vierem a ser indicados no âmbito do SUAS.

A Portaria MC 580/2020 revoga a Portaria 
MDS 2.601/18.

A Portaria 580/2020 em seu art. 4, parágrafo único, aponta sobre a 
obrigatoriedade de se respeitar a lista anexa a ela, para a aquisição de veículos, 
equipamentos e materiais permanentes com recursos transferidos pelo Fundo 
Nacional de Assistência Social, devendo também ser observada a obrigatorie-
dade de vinculação entre a finalidade do recurso no âmbito de cada programa, 
projeto ou bloco de financiamento dos serviços.

Os recursos oriundos do cofinanciamento federal podem ser gastos 
principalmente com custeio dos serviços, mas, tratando-se de gestão, podem 
ser utilizados em investimento. Em relação às transferências voluntárias e 
aos recursos próprios, esses podem ser utilizados para aquisição de bens e 
materiais permanentes, respeitando as normativas vigentes. Para isso, cabe 
lembrar aos gestores municipais que a aquisição dos equipamentos e dos 
materiais permanentes deve respeitar a finalidade dentro de cada programa, 
projeto ou bloco de financiamento dos serviços, observada a obrigatoriedade 
de vinculação entre a aplicação do recurso e a utilização dos bens.

Outro destaque dessa Portaria é a adequação do Sistema de Gestão de 
Transferências Voluntárias (SIGTV) ao Sistema Integrado de Planejamento 
e Orçamento (SIOP) quando a transferência de recursos se referir a emenda 
parlamentar.
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Portaria MC 2.362/2019

Essa normativa estabelece procedimentos a serem adotados no âmbito 
do Suas decorrentes do monitoramento da execução financeira e orçamentária 
realizada pelo Fundo Nacional de Assistência Social para promover a equali-
zação do cofinanciamento federal do Suas à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e à Lei Orçamentária Anual, ou seja:

 y unifica a lógica do repasse aos Entes municipais com menor índice 
de pagamento nas contas dos respectivos fundos de assistência so-
cial, observando os saldos individualizados dos programas, projetos 
e dos blocos de financiamento;

 y visa a instaurar procedimentos administrativos, para análise or-
çamentária e a tomada de medidas para a adequação dos recursos 
disponíveis na pasta para cumprir com as transferências do cofinan-
ciamento federal previsto no ano, sendo assim os Municípios podem 
receber seu cofinanciamento a menor, pois há equalização/equilíbrio 
entre receita e despesa;

 y outro elemento presente nesta norma é a proposta de se trabalhar 
prioritariamente com o orçamento vigente; somente se houver exce-
dente no orçamento e com ação orçamentária específica para a fina-
lidade de quitação de débitos de anos anteriores ou suplementação, 
o repasse adicional aos Municípios será possível de ser feito. Fora 
desse contexto, os débitos de anos anteriores podem ser inscritos em 
restos a pagar, sendo o cancelamento de pagamento uma realidade.

4.2  Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

O Fundo Municipal de Assistência Social é um instrumento de capta-
ção e aplicação de recursos para o financiamento das ações e dos programas 
da Política de Assistência Social.

Deve ser instituído por meio de lei municipal. O fundo faz parte da 
estrutura administrativa do Poder Executivo e é uma unidade orçamentá-
ria, ordenadora de despesas. O que significa dizer que ele elabora seu próprio 
orçamento, mas que este deve estar em consonância com o estabelecido na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos instrumentos de gestão da Política de 
Assistência Social.
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O gestor da assistência social e ordenador de despesas do fundo deve 
ser o secretário municipal de Assistência Social, e o Fundo Municipal de As-
sistência Social deve ter CNPJ próprio registrado na Receita Federal.

4.3  Orçamento público

A ideia é alinhar demanda e oferta, ou seja, o orçamento da assistência 
social deve estar em consonância com os instrumentos de planejamento da 
Política de Assistência Social, que são: o pacto de aprimoramento da gestão 
do Suas, o Plano de Assistência Social e o Plano de Ação de Assistência Social, 
que, consequentemente, devem conversar com o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Lembramos que a execução de forma legal dos recursos da assistência 
social só é possível quando esses estão inseridos no orçamento público. Para 
aprimorar a prestação de serviços socioassistenciais na perspectiva da oferta 
e do planejamento financeiro, é importante entender o que é orçamento e qual 
sua relação com a assistência social. 

De acordo com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o 
orçamento público é o instrumento de gestão de maior relevância e prova-
velmente o mais antigo da administração pública. É um instrumento que os 
governos usam para organizar os seus recursos financeiros. 

Partindo da intenção inicial de controle, o orçamento público tem evo-
luído e vem incorporando novas instrumentalidades. No Brasil, o orçamento 
reveste-se também de formalidades legais. Existe uma lei constitucionalmente 
prevista que estima a receita e fixa despesa para um exercício (Lei Orçamen-
tária Anual) (ENAP, 2009). 

Dessa forma, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas 
ou incorporadas ao orçamento.

Ainda que seja formalizado por meio de lei, o orçamento público é um 
instrumento de planejamento das ações estatais, de ação política e de inter-
venção econômica que deve abarcar todas as políticas públicas a serem exe-
cutadas no período de um ano. 

Trata-se de um instrumento estratégico de planejamento e organiza-
ção das ações governamentais, que pode refletir bem a plataforma política 
dos governantes. 
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Para exemplificar e contextualizar a importância do 
orçamento público: digamos que haja a necessida-
de da construção de um centro de convivência para 
população idosa, contratação de equipe técnica etc., 
essa ação só se torna realidade e ganha visibilidade 
positiva para gestão com uma previsão detalhada 
do que precisa ser feito para construção do centro, 
principalmente quanto será gasto, e tudo isso vai ao 
texto do orçamento público

Plano Plurianual

Conforme a Constituição Federal, existem três instrumentos comple-
mentares para a elaboração do orçamento público: o Plano Plurianual (PPA), 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A 
Constituição determina que a prerrogativa de elaboração de tais documentos 
é de exclusividade do Poder Executivo. Ao Legislativo cabe alterar, por meio de 
emendas, a proposta original ou apenas confirmá-la por meio do voto.

O PPA deve conter as diretrizes, os objetivos e as metas da administra-
ção pública para as despesas de capital. Logo, é um dos principais instrumen-
tos de planejamento existentes nos Entes da Federação, uma vez que o plano 
define, por um período de quatro anos, quais serão os programas, projetos e 
ações do Poder Executivo. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o plano plurianual
II – as diretrizes orçamentárias
III – os orçamentos anuais
§ 1º A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. (BRASIL, 1997)
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Destaque para:

 y o projeto de lei do PPA deve ser encaminhado ao Legislativo até 31 
de agosto do primeiro ano de mandato do prefeito, devendo vigorar 
por quatro anos;

 y deve estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pú-
blica para determinadas despesas orçamentárias;

 y está sujeito à sanção do prefeito, após a apreciação e votação no Le-
gislativo;

 y é composto pelo texto da lei e por diversos anexos;
 y vigora do início do segundo ano do mandato até o final do primeiro 

exercício financeiro, coincidente com o ano civil, do mandato sub-
sequente; e

 y deve ser apreciado pelo Legislativo (Câmara de Vereadores) até o fi-
nal da sessão legislativa de cada ano.

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Em relação à LDO, a Constituição Federal determina no parágrafo 2º 
do art. 165: 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as despe-
sas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 1997)

A LDO é o meio de campo entre o PPA e a LOA. Seu conteúdo deve ser 
baseado no PPA, ou seja, nenhum conteúdo presente na LDO poderá ser dife-
rente do aprovado no PPA.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101/2000, 
indica que a LDO também disporá sobre:

I – equilíbrio entre receitas e despesas; 
II – critérios e forma de limitação de empenho; 
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III – normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

IV – demais condições e exigências para transferência de recurso.

Ainda segundo art.165 da Constituição, as características da LDO são:

 y lei ordinária, válida apenas para um exercício;
 y indica as metas e as prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o próximo exercício financeiro;
 y orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA);
 y dispõe sobre alterações na legislação tributária;
 y estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais 

de fomento;
 y as metas são definidas pela LDO para constar do projeto de lei orça-

mentária de cada exercício. São apresentadas em um texto anexo 
ao da lei, sendo um detalhamento anual de programas e ações cujas 
prioridades e metas foram estabelecidas no PPA;

 y deve ser aprovada pelo Legislativo antes do encerramento da primeira 
sessão legislativa (intervalo entre as sessões de 18 a 31 de julho), sob 
pena de não se interromper o primeiro período da sessão legislativa; e

 y o Poder Executivo possui prazo até o dia 15 de abril de cada ano para 
encaminhá-la ao Legislativo. 

Lei Orçamentária Anual

A LOA deve conter a discriminação da receita e da despesa, de forma a 
evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do gover-
no, sendo obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

A LOA é o orçamento propriamente dito! Um de seus objetivos centrais 
é o cumprimento ano a ano das etapas estabelecidas no PPA em consonância 
com a LDO.

O art. 165 da Constituição estabelece que a LOA compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
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II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as en-
tidades e os órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos e man-
tidos pelo Poder Público. (BRASIL, 1997)

Destaques nos aspectos da LOA:
 y estima as receitas e fixa as despesas;
 y é elaborada pelo Executivo e encaminhada, até o dia 31 de agosto de 

cada exercício, ao Legislativo, devendo ser devolvida para sanção até 
o encerramento da sessão legislativa; 

 y é uma lei ordinária, cuja validade abrange somente o exercício fiscal 
a que se refere.

4.4  Reprogramação de saldos

Serviços

Os saldos de recursos referentes ao cofinanciamento federal para os 
blocos de financiamento da proteção social básica, proteção social especial de 
média complexidade e proteção social especial de alta complexidade poderão 
ser reprogramados para o exercício seguinte dentro do respectivo bloco. Isso 
quer dizer que o saldo do bloco da proteção social básica será reprogramado 
para o bloco da proteção social básica. 

Segundo a NOB/Suas, no caso de descontinuidade na execução dos 
serviços, o Fnas apurará os meses que apresentaram interrupção na oferta, 
determinando:

I – a devolução do valor equivalente às parcelas mensais do período 
verificado; ou

II – a compensação do valor correspondente, à conta das parcelas sub-
sequentes do componente respectivo.



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-202448

O cálculo do valor a ser devolvido, nos casos de descontinuidade da 
oferta do serviço, será realizado com base no valor de referência do respectivo 
componente no mês de competência em que for verificada. 

O Fnas poderá definir se os valores a serem devolvidos, devidamente 
corrigidos, ocorrerão por meio de devolução de recursos ao Fnas, por meio 
de GRU, ou por compensação nas parcelas subsequentes do respectivo com-
ponente. O gestor também poderá solicitar ao Fnas a forma de realização do 
saneamento da pendência.

Gestão, programas e projetos

Os saldos de recursos referentes ao cofinanciamento federal para os 
programas e projetos poderão ser reprogramados para o exercício seguinte 
para o respectivo programa ou projeto. Isso quer dizer, por exemplo, que o 
saldo do o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
(Acessuas) será reprogramado para o Acessuas até o término da vigência do 
programa (Vide arts. 28 e 29 da Portaria MDS 113/2015).

4.5  Prestação de contas 

A prestação de contas dos recursos transferidos fundo a fundo para o 
cofinanciamento das ações da assistência social são realizadas por meio do 
demonstrativo sintético anual de execução físico-financeira, contido no sis-
tema informatizado SuasWeb, cujos dados deverão ser lançados pelos gesto-
res estaduais, municipais e do Distrito Federal e submetidos à manifestação 
do Conselho de Assistência Social competente, quanto ao cumprimento das 
finalidades dos recursos. 

A abertura do demonstrativo sintético anual de execução físico-finan-
ceira dar-se-á por meio de portaria da Snas, preferencialmente até o final do 
primeiro semestre do exercício subsequente ao de referência da prestação de 
contas. 

A Snas poderá prorrogar o prazo de lançamento das informações de 
prestação de contas em casos devidamente justificados. 
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O lançamento das informações pelos gestores se realizará no prazo de 60 
dias da abertura do demonstrativo sintético anual de execução físico-financeira. 

O Conselho de Assistência Social competente deverá se manifestar acer-
ca do cumprimento das finalidades dos repasses, da execução dos serviços, 
programas e projetos socioassistenciais em até 30 dias, contados a partir do 
término do prazo de lançamento das informações pelos gestores.

A prestação de contas só será considerada entregue, e consequente-
mente o gestor não omisso, quando o Município, Estado ou Distrito Federal 
apresentar o demonstrativo sintético juntamente com o parecer do Conselho 
de Assistência Social, ambos devidamente autenticados. Também será consi-
derada entregue a prestação de contas encaminhada ao Fnas em meio físico, 
desde que contenha os elementos necessários para avaliação do Fnas.

A Instrução Normativa 71/2012 do Tribunal de Contas da União é a nor-
ma de referência quanto aos procedimentos atinentes à abertura de Tomada 
de Contas Especial. Pode ser obtida no site do TCU: https://portal.tcu.gov.br.

Conforme o art. 12-A da Lei 8.742/1993 e § 5º do art. 
8º da Lei 10.836/2004, o Índice de Gestão do Suas e 
o Índice de Gestão do Programa Bolsa Família serão 
considerados para a União como prestação de contas 
dos recursos. O demonstrativo sintético para União, 
nesses casos, será considerado um instrumento de 
caráter informacional (Vide art. 33 da Portaria MDS 
113/2015).

https://portal.tcu.gov.br
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5 CONTROLE SOCIAL 

No âmbito da Política de Assistência Social, a participação social é 
uma característica marcante no desenvolvimento desta política pública. Em 
consequência desta atuação significativa de todos os atores da área social na 
formação e consolidação da Pnas, estabeleceu-se o controle social pela parti-
cipação social como uma “estratégia presente na gestão do Suas, por meio da 
adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de planejamento 
e a execução da política de assistência social de modo democrático e partici-
pativo” (BRASIL, 2012).

O controle social é uma das diretrizes da organização da assistência social, 
que engloba a participação da sociedade civil nas ações da gestão pública em 
todos os níveis de governo. Em cada Município existe um conselho ou comitê 
de controle social com a função de auxiliar o gestor no acompanhamento, no 
monitoramento e na fiscalização da gestão de políticas públicas e programas 
implementados no Município.

Os conselhos têm papel fundamental na política de assistência social, 
no que diz respeito ao planejamento, acompanhamento, avaliação e fiscaliza-
ção dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais no âmbito federal, 
estadual e municipal, com composição igualitária de representantes do poder 
púbico e da sociedade civil. Em 2015, foi assegurada a participação dos usuá-
rios na deliberação da Política de Assistência Social.

O Conselho de Assistência Social é a instância de controle social que 
exerce o acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência 
Social, do plano de assistência social e dos recursos financeiros destinados à 
implementação dessa política, como forma de zelar pelo aprimoramento da 
gestão e pela qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à população.

O art. 16 da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) trata das instân-
cias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social:



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-2024 51

Art. 16. As instâncias deliberativas do Suas, de caráter perma-
nente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: 
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – o Conselho Nacional de Assistência Social;
II – os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
III – o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
IV – os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vin-
culados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a 
infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo re-
cursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas 
referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes 
do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício 
de suas atribuições. (BRASIL, 2004)

O art. 5°, inc. II, da Loas efetivou o controle social com a participação 
popular na Política de Assistência Social.

O principal papel do conselho é deliberar e fiscalizar a execução da po-
lítica, seguindo o que é definido nas conferências, principalmente em relação 
ao financiamento.

De acordo com a Loas, as conferências têm o papel de avaliar a situa-
ção da assistência social, definir diretrizes para a política, verificar os avanços 
ocorridos em um espaço de tempo determinado.

O Conselho Municipal de Assistência Social deverá ser criado por Lei 
Municipal, sendo o prefeito responsável por encaminhar o projeto de lei para 
ser apreciado e aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores para posterior 
sanção do Executivo.

O conselho deve ser instituído por lei muni-
cipal. Lembre-se de constituí-lo a partir de 
iniciativas locais e autônomas. Vale destacar 
a publicação da CNM sobre os Conselhos de 
Assistência Social, disponível no site da CNM.

http://www.cnm.org.br
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Em relação ao mandato, sugere-se a duração de dois anos, com possibi-
lidade de recondução pelo menos uma vez, pelo mesmo período.

É importante lembrar que, após a eleição desses conselheiros, eles de-
vem manter-se atualizados sobre assuntos como a Política de Assistência So-
cial; demais políticas públicas; orçamento, financiamento dos programas da 
assistência social, o custo real de cada ação que a rede socioassistencial deve 
desenvolver para garantir atendimento à população; demandas da população, 
indicadores sociais.

É de suma importância que os conselheiros acom-
panhem esses temas para que possam contribuir 
de forma justa no processo de desenvolvimento 
do Município, em conjunto com o órgão da assis-
tência social.

Chamamos a atenção para o fato de que os conselheiros/delegados das 
conferências devem conhecer a rede de assistência social disponível no Mu-
nicípio, bem como o que o Município tem condições de oferecer à população, 
para poder sugerir um trabalho integrado com as demais políticas, por meio 
do qual se possa aperfeiçoar a estrutura social.
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6 OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) E A 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem a Agen-
da 2030, uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 
objetivos e 169 metas a serem atingidos até o ano de 2030. Essa agenda repre-
senta a promoção do desenvolvimento mais sustentável e inclusivo.

Constitui-se como uma agenda global, com temas e demandas impor-
tantes para os Municípios, que articulam projetos e políticas para promover 
integração e sustentabilidade e atuar a partir dos acordos estabelecidos entre 
as ações desenvolvidas nos territórios. Fazem parte desta integração também 
segmentos como sociedade civil e setores privados.

Essas ações estão relacionadas em cinco áreas de importância indica-
das pela Agenda 2030: 

 y pessoas: erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir 
a dignidade e a igualdade;

 y prosperidade: garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com 
a natureza; 

 y paz: promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas; 
 y parcerias: implementar a Agenda por meio de parcerias sólidas; e 
 y planeta: proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta 

para as gerações futuras.
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Os ODS contemplam quatro dimensões principais:

 y social: relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, 
melhoria da qualidade de vida e justiça;

 y ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, 
com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das flo-
restas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável 
dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas efetivas 
contra mudanças climáticas;

 y econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a 
produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros;

 y institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os 
ODS.

No contexto brasileiro, as principais ações da Agenda 2030 visam a 
contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

O trabalho é pautado na sensibilização para apoiar os países na incor-
poração e alinhamento local a essa agenda, de acordo com seus contextos, 
realidades e culturas específicos, pautados na tradução direta das políticas 
globais dentro de seus contextos.

Sua proposta é fomentar um processo baseado na capacitação e arti-
culação dos atores locais, dirigido a alcançar o desenvolvimento sustentável, 
por meio de ações relevantes para a população local, de acordo com as suas 
necessidades. 

Por serem os Municípios o lugar onde as políticas públicas acontecem 
e onde estão as oportunidades e os desafios da articulação das dimensões 
econômica, social e ambiental do desenvolvimento, é importante considerar 
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que todos os esforços para a implementação dos ODS no Brasil devem estar 
voltados para eles. 

Apesar de os ODS terem uma natureza global e universalmente aplicá-
vel, eles guardam relação com as políticas públicas, tanto no âmbito regional 
quanto no local. Para que as metas estabelecidas pelos ODS sejam dissemina-
das e alcançadas, é preciso que os governos locais atuem a partir de acordos 
e articulação com outros atores territoriais, de modo a realizar ações efetivas 
e sustentáveis.

As gestões municipais desenvolvem uma série de ações relacionadas 
aos ODS, por vezes há somente a necessidade de correlacioná-las, uma vez 
que os 16 objetivos e suas respectivas metas somente são tangíveis à luz da 
execução das políticas públicas.

Assim, com o intuito de cumprir os objetivos e seguindo os princípios 
e diretrizes da Loas e da Pnas, o Suas propõe sua intervenção a partir de duas 
grandes estruturas articuladas entre si: a Proteção Social Básica (PSB), que atua 
na prevenção de situações de risco social, e a Proteção Social Especial (PSE), 
que atua em situações de média e alta complexidade – ambas já apresentadas 
nos capítulos anteriores. 

Os Municípios desenvolvem, a partir da execução do Suas, ações que 
impactam diretamente os princípios dos ODS. Pare, observe e analise a Agen-
da 2030 e a Política de Assistência Social! De imediato, observa-se uma rela-
ção direta das ações, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com 
os seguintes ODS:

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

  

FOME ZERO

  

IGUALDADE
DE GÊNERO

  

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

  

Lembrem-se: ofertar as proteções sociais e benefícios socioassisten-
ciais!

A garantia de acesso às seguranças afiançadas pela Política de Assistên-
cia Social, tais como segurança de renda/sobrevivência, segurança de acolhi-
da e segurança de convívio, corroboram diretamente os ODS citados. O mais 
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importante a se fazer é o exercício de reflexão acerca das metas estabelecidas 
para cada ODS.

A CNM elaborou as publicações Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável - ODS: O que os gestores muni-
cipais precisam saber e Guia para Integração dos ODS 
nos Municípios Brasileiros.

Assegurar a oferta da segurança de renda/sobrevivência, como o Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC) e benefícios eventuais (previstos na Loas) 
são marcos legais fundamentais para execução da proteção social. Garantir 
às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social uma renda 
para sua subsistência é um passo para erradicação da pobreza (ODS 1) e para 
redução das desigualdades (ODS 10), mas apenas um passo.

O conjunto de ações integradas entre Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial pode contribuir para o desenvolvimento de capacidades nos 
usuários, que permita a eles vivenciar relações sociais fortalecidas, seja entre 
seus familiares e/ou comunidade, gerando autonomia para desenvolver qua-
lidade de vida, com acesso à educação e ao mercado de trabalho.

Acesso à renda por si só não garante erradicação da pobreza (ODS 1) 
ou mesmo a desnutrição (ODS 2), por isso trata-se de um conjunto de ações, 
programas, projetos e benefícios, culminando em proteção social. Progra-

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2669
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2855
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mas como o de aquisição de alimentos (PAA) – que possui duas finalidades 
básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar 
– podem gerar capacidade de sustentabilidade nos pequenos sistemas de pro-
dução de alimentos, principalmente se estes forem integrados por mulheres 
e comunidades tradicionais. Essa capacidade se fortalece a partir da cultura 
da cooperação entre diversos setores do Município, como educação, cultura, 
agricultura e assistência social, fomentando-se uma rede local entre quem 
produz e quem necessita.

Observe o elemento gênero (ODS 5) agregado às necessidades de er-
radicação da pobreza, de fome zero e de redução das desigualdades (ODS 1, 
2 e 10) – ou seja, trata-se de um elemento transversal. Promover ações que 
fomentam a igualdade de gênero é trabalhar direitos humanos; a oferta dos 
serviços e benefícios socioassistenciais geram para as mulheres acesso a di-
reitos sociais básicos, o que também promove caminhos para superação das 
situações de vulnerabilidade e risco social. Sociedades justas e sustentáveis 
promovem igualdade de gênero.

Os instrumentos de planejamento do Suas, como Plano Municipal de 
Assistência Social e Plano de Ação, podem agregar em suas ações os ODS. 
Importante observar que cada ODS se apresenta como transversal a várias 
políticas públicas executadas pelos Municípios. Sendo assim, a percepção de 
desenvolvimento social, garantia de acesso a direitos, promoção de qualidade 
de vida e mudança social passa por um trabalho coletivo, integrado, trabalho 
em rede! Não há redução de pobreza e desigualdade sem acesso a educação, 
saúde, alimentação saudável e renda básica, por exemplo.

Nenhum Município é uma ilha, nenhuma política 
pública é um fim em si, tudo é caminho!
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gerir a Política de Assistência Social em âmbito municipal, além de ser 
um ato de resistência, é investir na defesa dos direitos humanos e no desen-
volvimento social, elementos fundamentais para fomentar a qualidade de 
vida dos cidadãos.

É nesse sentido que a CNM aposta em informação e disseminação de 
conteúdo. A lógica da proteção social é justamente acolher de modo com-
plementar as demandas de uma população, principalmente a que vivencia 
situações de vulnerabilidade e risco social, por isso a necessidade de serem 
estruturados serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
Isso significa disponibilizar ao cidadão uma rede capaz de dar respostas as 
suas demandas, isso significa garantir direitos.

Sem dúvida este material contém muita informação técnica, mas ne-
cessária à boa gestão municipal na assistência social, e somente a informação 
pode levar os novos gestores e técnicos à excelência na execução de serviços 
socioassistenciais. 

Diante desse panorama, faz-se necessária a construção de instrumentos 
e metodologias que vão ao encontro das legislações vigentes e que contribuam 
com a realidade local ao qual o Município está inserido.

Assistência social é, sem dúvida, um desafio, pois se trata de uma po-
lítica que atende a demandas multisetoriais, e compreender sua legislação é 
fundamental para sua execução. 

O avanço legal na operacionalização da Pnas por meio do Suas contri-
buiu para a organização da política e foi crucial para sua municipalização e 
para a garantia de uma boa prestação de serviços à população.

A CNM deseja sucesso nas iniciativas neste novo mandato e coloca-se 
à disposição dos gestores municipais de assistência social:

ÁREA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CNM
a.social@cnm.org.br  •  http://www.asocial.cnm.org.br
(61) 2101-6075

http://www.asocial.cnm.org.br
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