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A Confederação Nacional de Municípios (CNM), por meio de sua área técnica de Assistência Social,  

acompanha e avalia a gestão da Política de Assistência Social e uma de suas atribuições é 

acompanhar o orçamento anual da União para pasta. 

 

Nesse sentido, esta Confederação avaliou e comparou o orçamento da Lei Orçamentária Anual 

(LOA) deste ano em relação ao exercício anterior (2016) e verificou que os valores autorizados 

destinados ao programa de Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) para 

execução das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuados e apoio a gestão do Suas, 

sofreram um corte  em mais de 19%, o que consequentemente gerou uma perda de mais de R$471 

milhões que deveriam ser investidos na política pública de assistência social durante todo o ano de 

2017. 

 

Ainda comparando o orçamento federal de 2017 ao ano de 2016, é possível identificar que o maior 

corte se concentra no âmbito da Proteção Social Básica, uma queda de 15%, um valor aproximado 

de R$227 milhões. A CNM acredita que se trata de uma ação grave que compromete os serviços 

ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) existentes em 99% dos 

Municípios brasileiros. 

 

Já na Proteção Social Especial de Média Complexidade a perda de recursos chegou a 23%, o que 

em relação ao valor autorizado no ano passado dá aproximadamente R$113 milhões, valor que está 

deixando de ser destinado e investido na execução e oferta continuada dos serviços 

sociaossistenciais. Os serviços desse nível de proteção são ofertados nos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS). 

 

No nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, onde serviços como abrigos, casa lar 

são ofertados, o corte foi de 24%, algo próximo dos R$69 milhões. 

 

Outro setor fundamental para a consolidação da Assistência Social, a gestão, o corte foi de 35%, ou 

seja, R$62 milhões a menos para o Índice de Gestão Descentralizada do Suas (IGD-Suas), recurso 

utilizado pelos gestores para equipar os CRAS e CREAS. 

 

 

Descrição Código Descrição 2016 2017 Corte 
Valores 
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Programa 2037 Consolidação do Suas Serviços Serviços % R$ 

A
ç
ã
o
 

2A60 
Proteção Social Básica (PAIF-
CRAS) 

1.499.082.593 1.272.023.105 -15,15% 
-227.059.488 

2A65 
Proteção Social Especial de 
Média Complexidade (PAEFI-

CREAS) 

488.842.102 376.022.448 -23,08% 
-112.819.654 

2A69 
Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade (ABRIGOS, 
LAR DE IDOSOS) 

278.625.423 209.357.047 -24,86% 
-69.268.376 

8893 IGD-SUAS 173.745.684 111.323.913 -35,93% -62.421.771 

  Total   2.440.295.802 1.968.726.513 -19,32% 
-471.569.289 

Perda de investimento entre o ano de 2016 e 2017  
 

- 471.569.289 Milhões 
Fonte: Siga Brasil/Senado Federal  

 

De acordo com a tabela acima é possível identificar que o governo federal reduziu em mais de 

R$471 milhões os recursos para cofinanciar o Suas nos 5.570 Municípios brasileiros. 

 

Observando e seguindo a perspectiva do acompanhamento e avaliação da política entre o ano de 

2016 e 2017, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) criou o Programa Primeira 

Infância no Suas, o Criança Feliz, que tem previsão orçamentária autorizada de R$328 milhões para 

2017. 

 

A Confederação acredita que há a possibilidade de o valor do corte do orçamento, que chegou a ser 

mais de R$ 471 milhões, ter sido utilizado/remanejado para custear a implantação e implementação 

do novo programa federal. 

 

E vale ressaltar que no mês de maio a CNM publicou a versão atualizada de seu estudo técnico 

sobre o impacto financeiro desse novo programa, que já indicou um subfinanciamento de R$59 

milhões, quando se projeta custos com o pagamento das equipes que irão operacionalizar o 

programa e seus custos de manutenção, como carro, motorista, etc. 

 

Observando-se a Lei de Orçamento Anual (LOA), é possível identificar o valor autorizado de R$328 

milhões para o novo programa (Primeira infância no Suas) chega perto do valor que foi 

cortado/retirado dos serviços continuados que são executados pelos Municípios. Os entes já 

encontram dificuldades para mantê-los e além disso perdem financeiramente com a falta de 

reajustes anuais dos pisos de cofinanciamento, mostrando com isso a falta de comprometimento do 

governo federal com a manutenção dos serviços e ações do Suas.  

 



 

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

A grande questão é que está em curso uma soma de esforços entre os gestores municipais para 

manter a oferta dos serviços socioassistenciais e assim garantir o atendimento das questões sociais 

trazidas pela população. Todavia, é necessário que União e Estados apoiem os Municípios na 

gestão e oferta dos serviços e programas da Política de Assistência Social. 

 

 
 

 


