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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a)  prefeito(a),

O presente trabalho é parte integrante da coletânea sobre Gestão Pública 
Municipal, cujo objetivo é oferecer os subsídios necessários à gestão das 
novas administrações eleitas em 2008. Tem como foco os temas na área 
social de maior importância aos municípios e que foram discutidos na XI 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, em seminários com debates de forma aberta 
e participativa.

A Confederação Nacional de Municípios reforça seu compromisso institu-
cional de ser o porta-voz dos municípios brasileiros na missão de fortalecê-
los administrativamente para que cumpram seu importante papel, que, por 
sua vez, gera segurança social e contribui efetivamente para o bem estar 
de sua população.

Por intermédio desta cartilha, os novos gestores municipais poderão ser 
orientados na área de Assistência Social – cuja finalidade é proporcionar 
uma vida digna para todas as pessoas no aperfeiçoamento dos servidores e 
na constituição e melhoramento da Secretaria de Assistência Social.

No cenário político-administrativo, foram introduzidas importantes mudan-
ças a partir da promulgação da última Constituição. Os municípios foram 
consagrados como parte integrante indispensável ao Sistema Federativo 
Brasileiro. Os efeitos práticos, que se fizeram sentir a partir do ano seguinte, 
mostraram que os governos municipais tiveram reforçada sua autonomia na 
administração municipal, passando a assumir um papel de maior importância 
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tanto na prestação de serviços de interesse local, como também de serviços 
sociais de âmbito regional. Financeiramente, os municípios foram fortale-
cidos pela participação nas transferências constitucionais – passando de 
12% para 22,5% no Fundo de Participação – e pela conquista histórica da 
CNM, em 2007, de 1%, o qual será creditado no primeiro decêndio do mês 
de dezembro de cada ano. 

Apesar de as cobranças de impostos e taxas municipais terem sido inten-
sificadas, a transferência de serviços e atribuições que deveriam ser de 
responsabilidade dos estados e da União (saúde, educação, serviços eleito-
rais, justiça, delegacias e policiamento) continuaram sendo feitas, de certa 
maneira, pelos municípios, que têm enormes dificuldades em manter os 
serviços essenciais à população com o mínimo de dignidade. Os Executivos 
Municipais nunca se negaram a assumir essas responsabilidades, para que 
a população não ficasse desamparada. No entanto, para desempenhar um 
papel cada vez mais importante no atendimento aos anseios da população, 
os municípios devem garantir o repasse de verbas sem que haja desvio dos 
recursos.

Com o propósito de não haver desinformação, esta coletânea, com objetivos 
precisos, incentiva a evolução das políticas públicas e orienta os municípios 
a trilhar os caminhos da Lei. 

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM



9
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

SUMÁRIO EXECUTIVO

1 GESTão MuNICIPal E aSSISTêNCIa SoCIal. .................... 17
Trata-se das responsabilidades do gestor municipal, que deverá ser dotado 
de competência e assumir perante a Assistência Social a assimilação dos 
problemas, a criação de condições e soluções para transpor estas etapas, 
utilizando cinco passos: 1º conhecimento da realidade, 2º avaliação des-
ta realidade; 3º planejamento das ações; 4º intervenção nas realidades e 
5º avaliação das ações. Há ainda a intersetorialidade que se define pela 
articulação entre as políticas públicas das secretarias afins, é onde estão 
inseridas as práticas setoriais e onde há relação entre órgãos ambientais, 
saúde, educação, cultura e outros. 

2 PaCTo PElo aPRIMoRaMENTo da GESTão da
aSSISTêNCIa SoCIal ....................................................................... 29
O Suas (Sistema Único de Assistência Social) é um sistema constituído 
pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, no âmbito 
da Assistência Social, prestados diretamente – ou por convênios com 
organizações sem fins lucrativos – por órgãos e instituições públicas fe-
derais, estaduais e municipais das administrações direta e indireta. Níveis 
de Gestão do Suas são: Gestão inicial – é onde ocorre a execução dos 
serviços e a administração das transferências; Gestão Básica – o muni-
cípio compromete-se com a cobertura de proteção social básica; Gestão 
Plena – o município possui as condições para executar a gestão total das 
ações. Além do Suas, existem as Comissões Intergestores Bipartite, que 
é um espaço de interlocução de gestores, sendo um requisito central em 
sua constituição a representatividade do estado e dos municípios, levan-
do em conta seu porte e sua distribuição regional. Outra instância que 
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e resultados alcançados. Os programas da União no âmbito da Assistência 
Social são executados e geridos pelos municípios que desempenham papel 
fundamental na administração desses programas. O Índice de Gestão Des-
centralizada (IGD) reflete o desempenho da gestão municipal do PBF (Pro-
grama Bolsa Família) e serve de base para o repasse de recursos financeiros 
aos municípios. Benefícios, condicionalidades, advertências, responsabili-
dades e competências dos municípios na observância dos programas.
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Exemplos de projetos e atividades de municípios com boas práticas.  Ex-
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1 
Gestão Municipal e 
Assistência Social

BOLSA
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Os prefeitos devem estar atentos quanto aos programas sociais a fim de 
absorver todos os recursos disponíveis nas esferas federal e estadual.

1.1 Responsabilidades do gestor municipal

Ao nomear o gestor municipal que será responsável pela coordenação das 
atividades do cadastro único e da gestão do Programa Bolsa Família, o 
prefeito deverá escolher pessoa que tenha capacidade para gerir e tomar 
decisões acertadas.1

1.2 Atribuições do gestor municipal 

Compete ao gestor municipal:

Assumir a interlocução entre a prefeitura, o MDS e o estado para •	
a implementação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Úni-
co. 
 Coordenar a relação entre as Secretarias de Assistência Social, de •	
Educação e de Saúde para o acompanhamento dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família e a verificação das condicionalidades.
 Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo governo fe-•	
deral para os municípios na área social.
 Assumir, em nome do município, interlocução com os membros •	
da Instância de Controle Social do município.
 Coordenar a interlocução com outras Secretarias e órgãos vincula-•	
dos ao próprio governo municipal, Estadual e Federal, bem como 
entidades não governamentais.

1 Portaria GM/MDS no 246/2005.
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Em caso de substituição do c, o prefeito deverá encaminhar ofício ao MDS 
solicitando a alteração no Sistema de Adesão. 

1.3 Intersetorialidade e prática local

A prática social surgiu a partir de profundas insatisfações, principalmente no 
que se refere à capacidade dos organismos governamentais em dar respostas 
às demandas sociais e aos complexos problemas existentes.

Há tempos existem críticas à fragmentação produzida pela racionalidade 
cientificista, predominante na maneira de pensar e organizar o mundo.  
No entanto, as evidências do esgotamento desse paradigma têm sido cada 
vez maiores. Essas críticas têm adquirido mais força atualmente e têm tido 
maior capacidade de estimular novas alternativas, em razão de o mundo ter 
se tornado mais complexo, com problemas e situações novas, algo que o 
conhecimento especializado e fragmentado não tem capacidade de explicar, 
nem a ação setorial tem capacidade de resolver.

As disciplinas construíram seus saberes de forma bastante isolada e frag-
mentada, procurando esgotar as questões que se apresentam em cada uma. 
Entretanto, vemos que esse aspecto de construção do conhecimento é inade-
quado para a compreensão do todo, visto que as realidades e os problemas 
estão cada vez mais multidimensionais, transnacionais e globais.

No que concerne à aplicação da idéia de intersetorialidade das políticas 
públicas, a lógica intersetorial pode ser mais acessível ao cidadão, visto que 
suas necessidades se apresentam de maneira intrínseca, o que contribui para 
a reformulação da relação município–sociedade.
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A contribuição do paradigma da intersetorialidade é valiosa na solução de 
problemas aparentemente insolúveis na relação das instituições com o povo. 
Porém, uma perspectiva de trabalho implica mais do que justapor ou compor 
projetos que continuem sendo formulados setorialmente. É mais do que 
um conjunto de iniciativas que eventualmente estabelece algum diálogo na 
hora da formulação ou da avaliação. Intersetorialidade pode ser entendida 
como um processo de realimentação em que as ações desenvolvidas irão 
gerar novas ações. Esta nova organização possibilitará a universalização e 
a integração das políticas públicas como um todo. 

O cidadão, portanto, para usufruir qualidade de vida, necessita de que seus 
problemas sejam tratados como se apresentam realmente em sua totalidade, 
não de forma fragmentada. Assim sendo, a intersetorialidade configura-se 
em uma lógica voltada à gestão de municípios por assumir uma prática que 
visa a superar a fragmentação das políticas e por considerar o cidadão em 
sua totalidade e suas necessidades individuais e coletivas.

Dois pontos são fundamentais sobre a formulação, a realização e avaliação 
de políticas, programas e projetos intersetoriais (INOJOSA, 2001):

Focalização em segmentos da população.•	
Preocupação com resultados e impactos.•	

A focalização em segmentos da população permite maior proximidade com 
o cidadão, fazendo com que fique mais fácil a percepção de seus problemas 
e de como se apresentam no cotidiano.

A preocupação com resultados e impactos refere-se à parte mais avaliativa 
dos problemas intersetoriais. Conhecer os resultados evita ações que venham 
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a gerar impactos negativos e contribui para que se saiba se as medidas to-
madas estão sendo efetivas e proveitosas na vida das pessoas.

1.4 Passos para a construção de um Sistema Interse-
torial Municipal

A construção do caminho para reordenar programas, projetos e serviços de 
forma integrada e intersetorial impõe a necessidade de implementação de 
metodologias de ação que concretizem o pressuposto.

A seguir, serão apresentados, de forma sintética, cinco procedimentos que, 
ao serem aplicados, permitem capturar as demandas da realidade, conhe-
cendo-as e modificando-as.

A sistematização do que ora será apresentado tem por objetivo contribuir 
para a forma de construção e operacionalização de ações desenvolvidas pelas 
políticas sociais públicas. Não desconsidera a experiência acumulada que os 
gestores públicos têm de seus municípios.  Como não tem a pretensão de ser 
um modelo único e finito, deve ser encarado como um ponto de partida.

1.4.1 Primeiro passo: conhecer a realidade

A maioria dos gestores conhece sua realidade, pois estão integrados na vida 
municipal. No entanto, muitos administradores enfrentam dificuldades em 
sistematizar a realidade e adequá-la a uma intervenção voltada ao processo 
de rede de serviços de qualidade.

Nessa etapa, é importante conhecer melhor e mais profundamente a reali-
dade por intermédio da coleta de informações, que pode ser:
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Técnica, de base mais quantitativa (envolve o volume de proble-•	
mas), voltada à administração municipal.
 Qualitativa, o que envolve a população, com objetivo de se coletar •	
informações reais acerca da situação existente.
 Qualitativa e quantitativa, que buscam identificar os problemas.•	

Tais procedimentos têm como principal função identificar os serviços e as 
estratégias de atendimento que a população recebe. Dessa forma, é possível 
verificar erros e acertos no processo investigado. 

1.4.2 Segundo passo: avaliar a realidade

O levantamento de dados, que define os problemas centrais, as priorida-
des, as possibilidades e os limites de atuação, busca responder as seguintes 
questões:

Que problemas mais urgentes podem ser identificados no âmbito •	
do município?
 Que ações podem ser propostas para resolver tais problemas?•	
 Dessas ações, quais já são desenvolvidas no município? Qual sua •	
relevância e como se articular?
 Quais são as responsabilidades das esferas estadual e federal nos •	
serviços desenvolvidos? Como, em relação ao problema detectado, 
se articula as três esferas para superá-los?

1.4.3 Terceiro passo: planejar as ações

Os planos de ação são variados, e não se pode considerar uma forma 
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unificada, em razão da necessidade de se levar em consideração as pecu-
liaridades e as especificidades de cada localidade, condição primária para 
o planejamento das atividades a serem desenvolvidas.

O planejamento das ações que se deseja implantar ou implementar consiste 
em estabelecer metas a curto, médio e longo prazos. Para planejar, sob a 
ótica da integração das políticas públicas, e consolidar a intersetorialidade, 
é preciso ter claro a definição dos papéis dos envolvidos na administração 
e na coordenação do processo, além de garantir e prever formas de partici-
pação da comunidade nessas ações. Assim, programas, projetos e serviços 
poderão ser organizados e executados de forma a atender as demandas de 
uma determinada comunidade e proporcionar uma gestão de responsabili-
dade compartilhada.

Exemplo de uma das muitas formas de instrumento para elaboração de 
planejamento:

Comunidade X 

Necessidade 
da 

Comunidade
Situação 

atual
Estratégias 

Intersetoriais
Setores 

Envolvidos Responsável
Período 

de 
Execução

Resultado 
Esperado

M o r t a l i d a d e 
Infantil

S i s tema de 
Saneamento

Outros

1.4.4 Quarto passo: intervir na realidade

A intervenção na realidade pressupõe a incorporação de aspectos técnicos 
relacionados aos problemas identificados nas considerações colhidas dos 
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próprios destinatários das políticas e ações.

Para tanto, é preciso considerar alguns elementos essenciais para a inter-
venção na realidade:

As promessas políticas feitas na época da campanha precisam ser •	
responsabilizadas e concretizadas no plano governamental, com 
a participação da comunidade.
 A competência da equipe técnica envolvida, considerando sua •	
qualificação, e o referencial político. 
 A primazia pela noção das desigualdades enfrentadas e do direito •	
a participação nos segmentos aos quais se destina sua atividade, 
e referencial técnico e prático que deverá conduzir o processo de 
intervenção.
 A convergência de ações intersetoriais e o estabelecimento de metas •	
de atendimento.
 O aporte financeiro.•	
 A avaliação continuada.•	

1.4.5 Quinto passo: avaliar as ações

Cada programa deve prever sua forma de avaliação, respeitado suas espe-
cificidades. No entanto, existem algumas dificuldades para se avaliar as 
ações realizadas e o impacto que elas exercem na sociedade.

A avaliação das ações é um processo contínuo e instala-se à medida que 
a ação se efetiva para que possíveis erros ou fragilidades possam ser 
corrigidos.
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Deve-se orientar esse processo em uma ação de construção conjunta com 
os setores, chefias, população e entidades não-governamentais envolvidos 
pelos seguintes fatores:

A eficiência relaciona-se à racionalização do processo em si, como •	
custos, organização, articulação intersetorial e capacitação técni-
ca.
A eficácia procura verificar se os resultados e os produtos do pro-•	
grama estão de acordo com as metas.
 A efetividade procura demonstrar o quanto programas, projetos e •	
serviços contribuíram para a melhoria de vida da população.

Observação: Na apresentação dos cinco passos na solução de problemas, 
torna-se necessário que o prefeito tenha uma equipe de pessoas responsá-
veis e com o mínimo de qualificação para assumir o direcionamento das 
atividades em cada Secretaria.

1.5 A Intersetorialidade e as políticas sociais muni-
cipais

As estruturas organizacionais nas administrações públicas, em geral, ainda são 
apresentadas como um formato piramidal, composto por várias instâncias hie-
rárquicas e setorizadas por disciplinas ou áreas de especialização. Tais proce-
dimentos estabelecem operações fragmentadas no atendimento à população, 
consolidando projetos, serviços e programas de forma normativa e verticalizada.

Transformar esta realidade requer, dessas mesmas políticas, uma atuação 
que prime pela articulação entre os envolvidos, pela inovação de seus me-
canismos e por práticas identificadas com o cotidiano da localidade.
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A Intersetorilidade imprime nas estruturas das administrações públicas, 
em especial na municipal, uma ação de sucesso que interliga e expõe os 
problemas da comunidade, de maneira diferenciada e integral ao mesmo 
tempo, e oferece a possibilidade de seu equacionamento.

Outro fator importante da intersetorialidade são as políticas públicas de 
inclusão social, que, de forma complementar e integrante, criam um siste-
ma de proteção social no qual a seguridade social passou a ser organizada 
sob novo amparo. Criaram-se condições necessárias à coletivização do 
seguro social, à ampliação dos direitos da população e ao rompimento da 
restrição que tornava os serviços de políticas sociais de uso exclusivo do 
cidadão-contribuinte, o que valorizou os segmentos mais vulnerabilizados 
e desassistidos da população.

Dentre essas políticas está a de Assistência Social, que com um conjunto 
de outras áreas complementa-se e constrói-se para o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados à população.

Os resultados serão positivos para os municípios, pois haverá economia de 
recursos por meio da intersetorialidade entre Assistência Social, Educação, 
Saúde e Previdência, elaborando um trabalho em conjunto ou mesmo crian-
do uma comissão intersetorial entre essas secretarias para fazer o acompa-
nhamento nas condicionalidades do Programa Bolsa Família.

1.6 A Assistência Social e a Intersetorialidade

Para se fazer uma Assistência Social com fins positivos, deve-se fugir da ten-
dência de tratar o social como uma forma tradicional de atividades justapostas, 
tanto públicas quanto de entidades prestadoras de serviços, sem articulação 
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na solução dos problemas da população. Mais tarde a política passa por 
um reordenamento nas suas ações e no relacionamento com a sociedade.

A Assistência Social agora se baseia em uma perspectiva mais integral e parti-
cipativa da gestão social, visando a melhor servir por intermédio de seus pro-
gramas e projetos consolidados em redes, que expressam a complementaridade 
dentro das áreas de Assistência Social, aliando-se às demais redes existentes.

A gestão do social é, na realidade, a administração das demandas e das ne-
cessidades dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos 
são canais e respostas a essas necessidades e demandas.

Assim, pode-se colocar que a gestão social preocupa-se com questões de 
caráter público, e que as redes sociais nada mais são do que um desses 
canais ou estratégias de enfrentamento das expressões da questão social 
numa dada realidade municipal.

A Assistência social passa a ser realizada por um conjunto integrado de 
ações da iniciativa pública e da sociedade. Tais ações organizadas em um 
sistema constituído por entidades e organizações articulam meios, esforços 
e recursos por meio de um conjunto de instâncias deliberativas.

Dessa forma, essa noção impõe a necessidade de mudança na forma frag-
mentada e unilateral que a política vem sendo operacionalizada, trazendo 
para o centro das discussões a concepção de um trabalho intersetorial, com 
interlocução direta entre as redes das diversas políticas públicas.

Discutir a intersetorialidade das políticas sociais públicas do ponto de vista 
da Assistência Social é considerá-la parte do conjunto das demais políticas 
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e não uma prática imediatista ou complementar a outras políticas, como 
uma ação subalterna.

O reconhecimento da intersetorialidade como uma diretriz válida no campo 
das políticas sociais, por intermédio de redes articuladas e complementares 
(por exemplo, a união das secretarias municipais afins por uma comissão de 
trabalhos), configura-se justamente na proposta inovadora de que a Assistên-
cia Social precisa se instaurar para fortalecer seu compromisso direto com 
a qualidade de vida das pessoas, principalmente das que dela necessitam.

O caminho para a intersetorialidade, entretanto, ainda precisa ser trilhado 
no âmbito da Assistência Social. É necessário estar ciente do foco de sua 
intervenção e utilizar-se de métodos que evidenciem seus conhecimentos, 
informações e inovações, a partir do que é construído pela política e a partir 
da visão do homem e do mundo que o concebe.
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2 
Pacto pelo 

aprimoramento da 
gestão da Assistência 

Social
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Sistema Único da Assistência Social (SUAS)
Definição do papel da Comissão Intergestores Tripartite2  e Bipartite3 

2.1 Sistema Único de Assistência Social (Suas)

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) é um sistema constituído pelo 
conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, no âmbito da Assis-
tência Social, prestados diretamente – ou por convênios com organizações 
sem fins lucrativos – por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais das administrações direta e indireta e das fundações. 

Cumpre em tempo histórico as exigências para a realização dos •	
objetivos e dos resultados esperados que devem consagrar direitos 
de cidadania e inclusão social.
Define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à •	
execução da política de Assistência Social, possibilitando a norma-
tização dos padrões de serviços, de qualidade no atendimento, de 
indicadores de avaliação e resultado, de nomenclatura de serviços 
e da rede socioassistencial. 
Regula os vínculos e as responsabilidades do sistema cidadão •	
de serviços, benefícios e ações de Assistência Social, de caráter 
permanente ou eventual.

2.2 Quem integra o Suas? 

São integrantes do Suas:

Órgãos gestores, entidades e trabalhadores dos três entes federados.•	

2  CIT – Comissão Intergestores Tripartite
3 CIB – Comissão Intergestores Bipartite
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Conselhos, fundos e conferências de Assistência Social.•	
Instâncias de pactuação.•	
Representações de gestores municipais e estaduais, como o Co-•	
legiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social 
(Congemas) e o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de As-
sistência Social (Fonseas).
Fóruns de discussão política.•	
Usuários da Assistência Social.•	

2.3 Quais são os níveis de gestão do Suas?

Existem três níveis de gestão, que são:

Gestão Inicial: a adesão do município ao sistema em grau pre-•	
liminar, em que esse apenas executa os serviços e administra as 
transferências já efetuadas antes da implantação.
Gestão Básica: o município compromete-se com a cobertura de •	
proteção social básica e com a oferta de programas, projetos e 
serviços socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares 
e comunitários.
Gestão Plena: o município possui as condições para executar a •	
gestão total das ações da Assistência Social.

2.4 Estrutura do Suas

2.4.1 Instrumentos

Lei Orgânica de Assistência Social.•	
Política Nacional de Assistência Social.•	
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Plano Nacional de Assistência Social.•	
Pactuação de nova NOB/Suas.•	

2.4.2 Mecanismos

Repasse automático do Fundo Nacional para os Fundos Estaduais •	
e Municipais de Assistência Social.
Metodologias de monitoramento e avaliação da Política Nacional •	
de Assistência Social.
Sistema nacional de informação da Política de Assistência Social, •	
com disponibilização de informações em plataforma web.
Consolidação e fortalecimento das instâncias de pactuação CIB e CIT.•	
Pactuação de objetivos e metas a serem atingidos pelo Sistema.•	

2.5 O Suas e a relação público-privada

As organizações específicas de Assistência Social matriculadas nos órgãos 
de gestão estatal para o mesmo fim, bem como organizações credenciadas 
para prestar tais serviços – até quando não específicas de Assistência Social 
– devem adotar em seu funcionamento as normas estatais de regulação da 
Política de Assistência Social.

O processo de inscrição, das organizações específicas e das organizações 
não específicas, nos conselhos de Assistência Social, deverá se constituir 
em um sistema unificado, articulado com o acesso informatizado de refe-
rência e contra referência, de modo a romper com o paralelismo entre os 
conselhos e definir áreas de competência de inscrição entre eles a partir da 
abrangência territorial da organização. 
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2.5.1 Novas bases para relação: 

Política pública, ação em rede, direitos dos usuários, transparência de re-
cursos e ações e indicadores de avaliação pactuados publicamente. 

2.6 O Suas e o controle social

Objetiva fortalecer e resgatar o papel dos conselhos como instâncias má-
ximas de deliberação e ação estratégica e fundamental na sua constituição. 
Além de construir alternativas para o atendimento de todos os processos 
de registro de entidades.

As deliberações das conferências norteiam a implantação do sistema. Ade-
mais, é necessário pensar em definições articuladas com os Conselhos da 
Criança e do Adolescente, do Idoso e das Pessoas com Deficiência, além 
de grupos de trabalho e fóruns existentes.  

2.7 O Suas e o financiamento

Com o Sistema Único de Assistência Social, planeja-se alcançar gradativa-
mente um novo patamar em termos de orçamento e de ofertas de serviços para a 
Assistência Social que produza impactos efetivos no quadro de enfrentamen-
to à pobreza, visando ao aprofundamento da democracia. Coletivizar e socia-
lizar as estratégias inéditas de reconhecimento de direitos especiais, baseadas 
na proteção universal e no reconhecimento das diferenças, é uma contribuição 
essencial e bastante singular da Assistência Social frente às contemporâneas 
mudanças nas relações políticas, que estabelecem méritos e padrões, nem 
sempre justos e igualitários, de usufruto da riqueza coletivamente construída.
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O financiamento da Seguridade Social está previsto no artigo 195 da Consti-
tuição, cujo conteúdo institui que, por meio de orçamento próprio, as fontes 
de custeio das políticas que compõem o tripé devem ser financiadas por toda 
sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das contribuições sociais.

Classificação de municípios por porte (PNAS 2004)

Classificação dos 
municípios

Municípios no 
Brasil

População

Pequeno I (até 20.000) 3.993 32.952.033

Pequeno II (de 20.0001 a 
50.000)

1.008 30.422.831

Médio (de 50.001 a 100.000) 309 21.658.922

Grande (de 100.001 a 900.000) 237 57.111.651

Metrópoles (mais de 900.000) 16 39.435.887

2.8 Comissão Intergestores Bipartite (CIB)

Para colaborar no processo de consolidação da Política de Assistência Social, 
as diretrizes dos municípios deverão fortalecer o sistema descentralizado 
e participativo de Assistência Social, adotando medidas de fortalecimento 
do diálogo com e entre as instâncias de controle e pactuação da Política de 
Assistência Social, como a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Dentre as medidas a serem executadas estão: 
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Apoio e fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social.•	
Capacitação de conselheiros, realização de seminários técnicos e •	
transparência na execução de ações da Política de Assistência Social.
Apoio aos conselhos na realização das conferências municipais.•	
Criação de câmaras técnicas, para discussão sobre assuntos rele-•	
vantes à Política Municipal de Assistência Social.
Articulação com outros conselhos para discussão e implantação •	
de ações previstas na Política de Assistência Social.
Garantia de recursos financeiros para a execução das atividades •	
dos conselhos, observadas as normas que regem a matéria.

A Comissão Intergestores Bipartite é um espaço de interlocução para os 
gestores, sendo um requisito central em sua constituição a representatividade 
do estado e dos municípios, levando em conta seu porte e sua distribuição 
regional. Seus membros devem representar os interesses e as necessidades 
coletivas referentes à Política de Assistência Social de um conjunto de 
municípios ou de todos os municípios.
 
Para a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, a 
CIB segue o que preceitua a Lei Orgânica da Assistência Social e a Norma 
Operacional Básica da Assistência Social. 

A CIB é uma instância com particularidades diferenciadas dos conselhos e 
não substitui o papel do gestor. Cabe a ela um lugar importante para pactuar 
procedimentos de gestão a fim de qualificá-la para alcançar o objetivo de 
oferecer ou de referenciar serviços de qualidade ao usuário (NOB-Suas).
O Regimento Interno da CIB deverá obedecer à minuta padrão, pactuada 
pela CIT e aprovada pelo Cnas.
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A CIB deverá obedecer em suas pactuações às deliberações do Conselho 
Estadual de Assistência Social, à legislação pertinente e a orientações ema-
nadas da CIT e do Conselho Nacional de Assistência Social.

2.8.1 Princípios 

Os princípios norteadores da atuação da Comissão Intergestores Bipartite 
seguem o que preceitua na Norma Operacional Básica de Assistência Social, 
por unanimidade aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

A CIB é constituída por representantes indicados pelo órgão gestor estadual 
da Política de Assistência Social e por gestores municipais indicados pelo 
colegiado. 

2.9 Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

É um espaço de articulação entre os gestores (federais, estaduais e muni-
cipais), que tem por objetivo viabilizar a Política de Assistência Social, 
caracterizando-se como instância de negociação e pactuação quanto aos 
aspectos operacionais da gestão do Sistema Descentralizado e Participativo 
da Assistência Social.
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3 
Organização da 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
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Fundo Municipal de Assistência Social; Plano Municipal de Assistência 
Social; Conselho Municipal de Assistência Social; Relatório de Gestão, 
Conferência Municipal.

3.1 O que é o Fundo Municipal de Assistência Social?

O Fundo Municipal de Assistência Social é responsável pelas questões de 
financiamento da política de Assistência Social. Deve estabelecer em sua 
lei de criação os objetivos, as receitas, a destinação dos recursos, a gestão 
e a execução financeira para as ações na área de Assistência Social.

O Fundo deve estar presente no orçamento municipal como Unidade Or-
çamentária e deve prever recursos próprios do município para a garantia 
de suas finalidades.

A administração é realizada pelo executivo municipal de Assistência Social 
e fiscalizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que deverá 
receber bimestralmente a prestação de contas sintética e anualmente, a 
prestação de contas analítica.

Todas as movimentações do Fundo devem ser apreciadas e aprovadas pelo 
Conselho Municipal, com orientação do Plano Municipal de Assistência 
Social, publicado em forma de resolução. 

3.2 O que é o Plano Municipal de Assistência Social?

O Plano Municipal de Assistência Social constitui-se um importante ins-
trumento democrático para os municípios, pois faz o diagnóstico, planeja 
e indica ações que realmente contribuam para a efetivação das políticas 
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de Assistência Social como direito do cidadão e dever do estado, e para as 
quais caibam investimentos em recursos públicos. Assim sendo, torna-se 
fundamental que, no momento de sua elaboração, os dados sejam factual-
mente os mais próximos possíveis da realidade, utilizando-se, para tal, do 
diagnóstico social do município.

Geralmente, observa-se que os planos de ação não têm disponibilizado espa-
ços comunicativos entre o gestor social, o conselheiro e o usuário da política. 
Como resultado, os referidos planos não possuem elementos que levem à 
participação democrática, pois não estão livres de coerções mediadas pelo 
Poder, uma vez que são apresentados como planos tecnocráticos elaborados 
por agentes da administração municipal. Dessa forma, embora gozem de 
grande potencial gerador de espaços participativos, os planos municipais 
de Assistência Social, tanto em sua elaboração como em sua execução e 
avaliação, não podem ser considerados instrumentos democráticos.

Quando os planos de ação simplesmente são copiados, não retratam a situ-
ação social dos municípios e incorre-se nos riscos abaixo relacionados.

As políticas públicas continuarão a ser políticas de governo e não •	
do município.
Os usuários da política social permanecerão objetos e não sujeitos •	
das ações da Política de Assistência Social.
As respostas das ações municipais não conseguirão reverter os in-•	
dicadores de vulnerabilidade e risco social dos usuários da política 
de Assistência Social.
Os planos municipais não poderão servir de parâmetros de men-•	
suração dos indicadores de vulnerabilidade para a proposição de 
ações nas esferas de governo.
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Ao processo de implementação do programa, no que concerne à •	
descentralização político-administrativa e aos princípios demo-
cráticos de participação popular – que contam com a atuação dos 
Conselhos na elaboração dos Planos e na deliberação dos Fundos 
de Assistência Social – restará ficar muito longe de sua fase de 
consolidação.

Para planejar, é preciso ter conhecimento global da realidade a ser transfor-
mada. O objetivo do planejamento é coletar, agrupar e inter-relacionar os 
indicadores sociais para garantir o desenvolvimento da programação dessa 
área. Retratar com objetividade a situação dos municípios. Explorar tudo o 
que diz respeito ao que se quer investigar:

Pesquisa de documentos existentes.•	
Contatos com grupos, pessoas e entidades ligadas ao que se deseja •	
conhecer, para coletar os dados.
Organização e sistematização dos dados coletados.•	

Sistema Social:

População de rua (sem vínculo com a família).•	
População na rua (estão na rua durante o dia e à noite voltam para •	
casa).
População discriminada por sexo e faixa etária, local de maior •	
concentração e origem.
Idosos – abandonados, isolados e outros.•	
Deficientes – tipos, atendidos e abandonados.•	
Crianças e adolescentes – abandonados, gravidez precoce, maus-•	
tratos, dependência química, etc.
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Mulheres – chefes de família, violência, índice de prostituição •	
feminina por faixa etária.
População excluída, nível de capacitação.•	
Migrantes – causas, procedência, abandono da área rural, fixação •	
na área urbana, inclusão no trabalho.

3.3 O que é o Conselho Municipal de Assistência 
Social?

É a instância local de formulação de estratégias e de controle da execu-
ção da política de Assistência Social, inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros. 
 
A criação do Conselho Municipal de Assistência Social modifica profun-
damente a forma de organização das ações de Assistência Social nos mu-
nicípios, contribuindo para a democratização das mesmas. Os municípios 
devem construir seus conselhos a partir de iniciativas locais e autônomas, 
tornando-se o principal órgão da estrutura descentralizada da política de 
Assistência Social. 

O Conselho, como órgão do Poder Executivo, delibera e fixa diretrizes para 
a atuação do Executivo, especialmente a Secretaria ou Departamento da área 
de Assistência Social. Ainda, cabe ao conselho auxiliar a Câmara Municipal 
e o prefeito na elaboração e execução de leis, respectivamente. 

3.3.1 Quais são as competências do Conselho?

Os conselhos municipais têm suas competências definidas na Lei Orgânica 
de Assistência Social (Loas) e complementadas por legislação específica. 
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Devem:

Elaborar e publicar seu Regimento Interno.•	
Aprovar a Política Municipal de Assistência Social.•	
Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal.•	
Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social e suas adequa-•	
ções.
Zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social.•	
Regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no •	
campo da Assistência Social.
Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações •	
de Assistência Social, alocados no Fundo Municipal de Assistência 
Social.
Aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal e acompanhar •	
a execução orçamentária e financeira anual dos recursos.
Propor ao Cnas cancelamento de registro das entidades e organi-•	
zações de Assistência Social que incorrerem em descumprimento 
dos princípios da Loas.
Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos •	
com a rede prestadora dos serviços.
Aprovar o Relatório Anual de Gestão.•	
Inscrever e fiscalizar as entidades e as organizações de âmbito •	
municipal.

3.3.2 O que é o relatório de gestão?

Constitui-se num dos instrumentos de publicação e prestação de contas dos 
recursos financeiros do Fundo Municipal. Garante transparência e visibili-
dade ao financiamento da área de Assistência Social.
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Tem por objetivo cumprir uma determinação legal de avaliação das ações 
da rede executora da Política de Assistência Social nos municípios.

No documento devem constar os dados quantitativos e qualitativos dos 
serviços, programas, projetos da rede executora, apontando os avanços e 
resultados alcançados no ano da execução das ações, e os principais desa-
fios relativos às áreas de Assistência Social para o próximo ano. Apresenta 
ainda as planilhas referentes aos recursos financeiros e respectivas fontes. 
A parte final, de caráter conclusivo, reforçará a continuidade das ações da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.4 O que é a Conferência Municipal de Assistência 
Social?

A Conferência é um evento bienal que tem por objetivo unir o poder público 
e a sociedade civil a fim de discutir e apresentar propostas para efetivação 
de políticas públicas na área da Assistência Social voltadas a famílias e 
indivíduos, considerando a territorialidade, necessidades e vínculos. 

São realizadas conferências regionais e estaduais que coletam dados para 
a Conferência Nacional. Nos encontros se discutem as metas da gestão 
do Suas, de financiamento, recursos humanos e de controle social, com a 
perspectiva de identificar os avanços, as dificuldades e os desafios a serem 
enfrentados nos próximos anos; e avaliar, discutir e deliberar metas sobre 
os direitos socioassistenciais. 

A Conferência Municipal antecede a regional, estadual e nacional, envol-
vendo a mobilização de setores da sociedade civil e a intersetorialidade do 
Poder Público, sob a liderança do Conselho Municipal de Assistência Social. 
Além de palestras, tem trabalhos em grupo e Plenária Deliberativa. 
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4 
Situação atual da 

Assistência Social e  
do financiamento
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Diagnóstico dos principais indicadores da Assistência Social no país e res-
pectivas metas. Informações sobre os blocos de financiamento, e orientações 
quanto à utilização dos recursos de cada bloco.
 
4.1 Brasil e emancipação social

O valor da dignidade humana e do projeto almejado por todos é o trabalho, 
tratado pela opinião pública como um dos principais investimentos na 
emancipação social, ao lado da educação.
 
A maioria dos municípios se encontra em uma situação crítica, na qual a 
população não tem trabalho ou, mesmo trabalhando, têm renda menor do 
que suas necessidades.

Respostas precisam ser dadas a pessoas, famílias e até comunidades inteiras 
que ficam à margem do desenvolvimento e não estão qualificadas para o 
mercado de trabalho. 

A reflexão projeta-se na relação complementar entre as políticas sociais e 
o almejado objetivo do projeto.

As políticas sociais são compatíveis com o mundo do trabalho e com as po-
líticas de saúde e de acesso a educação de qualidade, num processo vigoroso 
de evolução e adequação às realidades, que vão se transformando.
 
O Programa Bolsa Família, que expressa a dimensão dessas políticas, se 
apresenta de maneira clara e objetiva como política de emancipação, ao 
mesmo tempo em que assegura, em caráter imediato, direitos mínimos para 
quem antes não tinha nada.
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Como um programa de renda mínima, começa atendendo ao mais elementar 
dos direitos: direito à alimentação. 

Na mesma linha, oferece condições materiais para que as famílias cumpram 
as exigências legais para recebimento do benefício: manter as crianças na 
escola e observar o calendário de vacinação dos filhos e o calendário de 
consultas das gestantes e das lactantes. 

Freqüentemente, as políticas são cobradas pela capacidade de emancipação. 
É importante que assim seja. Mesmo porque não se quer outra coisa senão a 
construção de uma pátria de cidadãos livres, independentes e sujeitos de nos-
sa história. Faz-se mister, pois, compreender que, assim como a liberdade, a 
emancipação não é um dom que se outorga às pessoas ou famílias por decre-
to; é um direito de cidadania, para ser conquistado, construído e consolidado 
no dia-a-dia, a partir de condições materiais objetivas, que pressupõem a ob-
servação de outros direitos elementares: alimentação, educação de qualida-
de, assistência social, saúde, moradia, trabalho e também o direito à família. 

Na realidade brasileira, os efeitos de uma longa e penosa dívida social, 
acumulada ao longo de meio século de história, são condições ainda de-
safiadoras, na medida em que o estado, por muitos anos, foi omisso para 
a grande maioria do povo brasileiro. Assim, se vive hoje uma situação em 
que os programas sociais desempenham um papel mínimo na construção 
da desejada emancipação. 

Os programas sociais, na verdade, têm por finalidade garantir uma renda às 
famílias pobres e suprir necessidades básicas, ao mesmo tempo em que se 
articula com outros programas dentro de uma rede de proteção e promoção 
social para ampliar o acesso a outros direitos. 
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O diagnóstico é que os níveis de renda por pessoa e de gastos sociais ob-
servados hoje no Brasil permitem uma melhora ampla e sustentável das 
condições de vida da população. A obtenção de uma distribuição mais justa 
dos recursos depende, por sua vez, de uma abordagem mais agressiva e 
focada sobre as carências sociais.

O papel das metas sociais seria disciplinar, justificar e motivar a ação pú-
blica. O presente ensaio aborda aspectos diversos das metas sociais, como 
o desejo da utilização de índices de pobreza qual base do sistema proposto; 
a evolução recente e a distribuição espacial desses índices e analogias com 
o sistema de metas inflacionárias em vigor.

4.2 Diminuição da pobreza

A redução da pobreza constitui a base do sistema de metas sociais.  
Ao conferir um peso maior às ações voltadas para as parcelas mais carentes 
da população, deveriam ser voltadas para a classe baixa. A reordenação des-
sa distorção, freqüentemente observada na aplicação de recursos públicos, 
constitui o principal objetivo do sistema de metas sociais.

Os indicadores de pobreza baseiam-se no conceito de renda domiciliar 
por pessoa, incluindo diversas rendas individuais, como salários, aluguéis, 
previdência, juros e transferências públicas. Essa síntese de efeitos diver-
sos permite trabalhar com um único indicador, o que confere flexibilidade 
interna e simplicidade ao sistema, propriedades essenciais de qualquer 
instrumento de coordenação. Deve-se focar um debate público municipal 
para implementar medidas de bem estar sociais que sejam mais abrangentes 
do que as taxas de desemprego.
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A avaliação da extensão da pobreza, por sua vez, envolve dois aspectos nor-
mativos: determinação da linha de pobreza e escolha do indicador específico 
escolhido. Hoje, pode-se dizer que foi superado o tempo em que prevaleceu 
a visão equivocada de tratar o combate à fome como caridade. 
Em sintonia com seu compromisso histórico, os governos federal, estadual 
e municipal devem assumir a responsabilidade de formulador de políticas 
públicas voltadas para construção de uma política nacional de segurança 
alimentar e nutricional. A alimentação é um direito que precede os demais 
direitos individuais, sociais e até mesmo políticos.

4.3 O processo de captação de recursos externos

O processo de captação de recursos externos de fontes oficiais – Organis-
mos Multilaterais e Agências Bilaterais de Desenvolvimento – é coorde-
nado pelo Ministério do Planejamento por meio da Secretaria de Assuntos 
Internacionais.

A Comissão de Financiamentos Externos avalia e recomenda a •	
preparação de projetos financiados por recursos externos. 
Estão aptos a receber financiamentos externos, desde que cumpri-•	
das as exigências normativas e legais: União, estados, municípios 
e empresas estatais.

4.3.1 Financiamento de Projetos Municipais

A partir de 2007, observa-se uma demanda crescente por empréstimos 
externos pelos municípios brasileiros em razão de:
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Progressiva recuperação da capacidade de endividamento dos mu-•	
nicípios.
Necessidades de financiamento crescentes nos setores sociais e •	
infra-estruturais.
Carência de oferta de crédito interno para projetos de infra-estru-•	
tura.
Busca por taxas de juros mais baixas.•	

Em função da crescente demanda, vários organismos criaram linhas de 
crédito especialmente vinculadas aos municípios:

BID – Programa Pró-cidades.•	
CAF – Programa de Desenvolvimento Municipal.•	
Fonplata.•	
Bird.•	

4.3.2 Critérios para Obtenção de Financiamento

4.3.2.1 Critérios para Avaliação da Comissão de Financiamen-
tos Externos 

Compatibilidade do projeto com as prioridades, políticas e proce-•	
dimentos do governo federal. 
Compatibilidades do projeto com as prioridades do proponente.•	
Compatibilidade entre a operação de crédito e a capacidade finan-•	
ceira do proponente.
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4.3.2.2 Critérios para Contratação da Operação

Limite de endividamento.•	
Capacidade de pagamento.•	
Adimplência junto à União.•	
Lei autorizando a operação.•	
Autorização do Senado Federal.•	
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5 
Programas da União
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Responsabilidades dos municípios. Condições ideais para gestão de quali-
dade dos referidos programas.

5.1 Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta 
de renda, com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de 
pobreza (renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema 
pobreza (renda mensal por pessoa de até R$ 60,00).

Fonte: MDS

O Programa pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação 
da fome e da pobreza:

Promoção do alívio imediato da pobreza.•	
Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde •	
e Educação.
Coordenação de programas complementares cujo objetivo é o •	
desenvolvimento das famílias.
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5.1.1 Quais são os critérios de inclusão?

Para uma família ser incluída, o cálculo da renda deve ser feito somando os 
ganhos mensais de todas as pessoas, incluindo salários e aposentadorias, e 
o total, dividido pelo número de pessoas que vivem na casa.

Se a família se encaixar numa das faixas de renda definidas pelo Programa, 
deve procurar o setor responsável pelo Programa Bolsa Família do muni-
cípio onde vive munido de documentos pessoais (título de eleitor ou CPF), 
para se registrar no Cadastro Único para Programas Sociais do governo 
federal.

Famílias que se encontram na faixa de renda de até meio salário mínimo – 
R$ 207,50 por pessoa – também podem se cadastrar, pois existem outros 
programas sociais destinados a essa faixa de renda.

5.1.2 Quais são os critérios de seleção?

As famílias são selecionadas com base nas informações inseridas pelo muni-
cípio no Cadastro Único, que é um instrumento de coleta de dados que tem 
por objetivo identificar todas as famílias em situação de pobreza no país.

Cada município tem uma estimativa de famílias pobres, considerada como 
a meta de atendimento do programa naquele território. 

O cadastramento não implica a entrada imediata dessas famílias e o rece-
bimento do benefício. 
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Com base nas informações inseridas no Cadastro, o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS) seleciona, de forma auto-
matizada, as famílias que serão incluídas a cada mês. O critério principal 
é a renda por pessoa da família, e são incluídas primeiramente as famílias 
com a menor renda.

5.1.3 Benefícios e Condicionalidades

Os valores pagos pelo Programa Bolsa Família variam de R$ 20,00 (vinte 
reais) a R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), de acordo com a renda 
mensal por pessoa da família e o número de crianças e adolescentes até 
17 anos.

5.1.3.1 Tipos de benefícios:

5.1.3.1.1 O Benefício Básico

R$ 62,00 (sessenta e dois) são pagos às famílias consideradas extremamen-
te pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 60,00 (sessenta reais) por 
pessoa (pago às famílias mesmo que não tenham crianças, adolescentes ou 
jovens).

5.1.3.1.2 O Benefício Variável

R$ 20,00 (vinte reais) são pagos às famílias pobres, aquelas com renda 
mensal de até R$ 120,00 (cento e vinte reais) por pessoa, desde que tenham 
crianças e adolescentes de até 15 anos. Cada família pode receber até três 
benefícios variáveis, ou seja, até R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais).
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5.1.3.1.3 O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente

R$ 30,00 (trinta reais) são pagos a todas as famílias do PBF que tenham 
adolescentes de 16 e 17 anos freqüentando a escola. Cada família pode 
receber até dois benefícios variáveis vinculados ao adolescente, ou seja, 
até R$ 60,00 (sessenta reais).
 
5.1.4 O que são condicionalidades?

É o compromisso que a família e o município assumem no ato da inclusão 
no programa, com acompanhamentos na área da saúde e na de educação.

É preciso manter crianças e adolescentes na escola, com freqüência mínima 
de 85% (para as idades de 6 a 15 anos) e 75% (para jovens de 16 e 17 anos), 
além de cuidados básicos com a saúde: calendário de vacinação (para as 
crianças entre 0 e 6 anos) e agenda pré e pós-natal, no caso de gestantes e 
mães em amamentação.

Os municípios devem estar atentos aos períodos de Acompanhamento da 
Saúde e Educação.

5.1.5 Períodos de acompanhamento

o período de acompanhamento na área de saúde é dividido em dois 
semestres, com a seguinte distribuição:
1o Período: janeiro/2008 a junho/2008
2o Período: julho/2008 a dezembro/2008
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Período de Registro das Informações no Sistema Sisvan:
1o Período: 6/2/2008 a 30/6/2008
2o Período: 1/8/2008 a 31/12/2008

o Calendário de acompanhamento da Educação é bimestral:
1o Período – Bimestre: fev. e mar./2008
2o Período – Bimestre: abr. e maio/2008 
3o Período – Bimestre: jun. e jul./2008
4o Período – Bimestre: ago. e set./2008
5o Período – Bimestre: out. e nov./2008

Previsão do período de registro no Sistema de freqüência Escolar:  
1o Período: 31/3/2008 a 14/5/2008
2o Período: 2/6/2008 a 26/7/2008
3o Período: 1/08/2008 a 8/9/2008
4o Período: 29/09/2008 a 10/11/2008
5o Período: 24/11/2008 a 9/1/2009

Área/
Setor Sistema/URL Período de 

acompanhamento

Saúde Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sis-
van) <http://sisvan.datasus.gov.br>. Semestral

Educação Projeto Presença On-Line<http://frequenciaesco-
larpbf.mec.gov.br>. Bimestral

Assistên-
cia Social

Sistema de Controle e Acompanhamento das Ações 
Socioeducativas e de Convivência do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Sispeti) Bimestral

Fonte: MDS.
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Em cada período de apuração serão identificadas as famílias em situação 
de descumprimento, momento em que qualquer membro da família deixa 
de cumprir as condicionalidades no período de apuração. A partir de então, 
serão tomados os seguintes passos:

No primeiro descumprimento, a família receberá apenas uma ad-•	
vertência, que não afeta ou altera o recebimento do benefício.
No segundo descumprimento, a família terá uma sanção, ou seja, •	
o benefício será bloqueado por 30 dias, mas o receberá acumulado 
no mês seguinte.
No terceiro descumprimento, o benefício da família será suspenso •	
por 60 dias.
No quarto registro, a família também receberá uma suspensão de •	
60 dias. Nesses dois períodos, as parcelas não serão geradas e a 
família fica sem receber.
No quinto registro de descumprimento, a família poderá ter o be-•	
nefício cancelado. 

5.1.7 Principais resultados do Programa Bolsa Família

O PBF atende a 11,1 milhões de famílias em todos os municípios brasi-
leiros. Vários estudos mostram que o Programa já apresenta resultados 
importantes:

O PBF está bem focalizado, ou seja, efetivamente chega às famílias •	
que dele necessitam e que atendem aos critérios da lei.
O Programa contribui de forma significativa para a redução da •	
extrema pobreza e desigualdade.
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O Programa contribui para a melhoria da situação alimentar e •	
nutricional das famílias beneficiárias. 

5.1.8 Cadastro Único

O Cadastro Único é um instrumento de coleta de dados e informações 
que visa à identificação de todas as famílias de baixa renda existentes no 
país. Constitui-se em uma base de informações que pode ser usada pelos 
governos federal, estadual e municipal para obter o diagnóstico socioeco-
nômico das famílias cadastradas, possibilitando análise das suas principais 
necessidades.

O cadastramento das famílias é executado pelos municípios por meio da 
coleta de dados das famílias de baixa renda em formulário específico para 
esse fim. 

Os cadastros são processados pelo Agente Operador do Cadastro Único  – 
Caixa –, órgão responsável por atribuir a cada pessoa da família cadastrada 
um número de identificação social (NIS). 

Por intermédio do NIS, os operadores do Cadastro Único poderão localizar 
as pessoas cadastradas, atualizar dados, verificar a situação do benefício, 
caso exista, e realizar as ações de gestão de benefícios.

As principais informações das famílias cadastradas são:

Características do domicílio (número de cômodos, tipo de cons-•	
trução, tratamento da água, esgoto e lixo).
Composição familiar (número de membros, existência de gestantes, •	
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idosos, mães amamentando, deficientes físicos).
Qualificação escolar dos membros da família.•	
Qualificação profissional e situação no mercado de trabalho.•	
Rendimentos.•	
Despesas familiares (aluguel, transporte, alimentação e outros). •	

5.1.9 Utilização

O governo federal utiliza o Cadastro para identificar os potenciais benefici-
ários dos programas sociais. Da mesma forma, vários estados e municípios 
já utilizam esse mecanismo para identificação do público-alvo dos seus 
programas.

O cadastramento não significa a inclusão automática da família nos pro-
gramas sociais. A seleção e o atendimento da família por esses programas 
ocorrem de acordo com os critérios e procedimentos de cada um deles.

5.1.9.1 Responsabilidades e competências

Cada esfera do governo – União, Estados e Municípios – tem responsa-
bilidades e competências que garantem o bom funcionamento e a correta 
utilização dos dados do Cadastro Único.

5.1.9.2 Competência dos municípios

Compete aos municípios:

Identificar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro •	
Único. 
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Analisar os dados e zelar pela qualidade das informações co-•	
letadas.
Digitar e transmitir os dados coletados, acompanhando o retorno •	
do processamento pela Caixa.
Manter atualizada a base de dados municipal.•	
Dispor de infra-estrutura e recursos humanos permanentes para a •	
gestão e execução do Cadastro.
Estimular o uso do Cadastro pelas diversas secretarias munici-•	
pais.
Prestar apoio e informações às famílias de baixa renda sobre o •	
Cadastro.
Arquivar os formulários em local adequado por cinco anos.  •	
Adotar procedimentos de fiscalização e controle.•	
Autorizar o envio de formulários de cadastramento aos muni-•	
cípios. 

5.1.9.3 Formas de Cadastramento

O cadastramento das famílias pode ser realizado por meio de visita domi-
ciliar, da montagem de postos de cadastramento ou por conjugação dessas 
duas formas.

O procedimento mais indicado de cadastramento é a visita domiciliar, por-
que permite a verificação das reais condições socioeconômicas em que se 
encontra a família. Além disso, a visita domiciliar implica menores custos 
para as famílias de baixa renda, pois não arcam com deslocamentos para 
efetuar o cadastro.
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5.1.9.4 Regras para a atualização cadastral

O cadastro de cada família deve ser atualizado toda vez que houver alguma 
mudança em sua composição, rendimento, endereço, entre outras. 

Independente dessas mudanças, o município deve promover a atualização 
dos cadastros a cada dois anos. Não existindo nenhuma alteração a fa-
zer, o município deve confirmar os dados da família e retransmitir à base 
nacional.

O cadastro válido é aquele que possui todos os campos obrigatórios pre-
enchidos, para todos os membros da família, e que apresenta a devida 
identificação do responsável legal.

A atualização do cadastro das famílias a cada dois anos é essencial para 
garantir que os dados retratem fielmente a realidade dos beneficiados.

5.1.9.5 Documentos necessários ao cadastramento

Para efetuar o cadastramento da família, todos os membros devem apre-
sentar um documento de identificação civil. É importante que ao menos o 
responsável legal pela família apresente um documento de identificação de 
emissão e controle nacional, como o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 
o Título de Eleitor.

Com o objetivo de sanar casos em que membros da família não possuem o 
documento de registro civil de nascimento, o MDS está mobilizando e orien-
tando os municípios a estimular as pessoas a obter a certidão nascimento.
Para o cadastramento de remanescentes de quilombos e indígenas é 
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dispensada a apresentação, pelo responsável legal, do CPF ou título de 
eleitor, sendo suficiente a apresentação de qualquer outro documento de 
identificação civil.

5.2 Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

É o indicador que mede a qualidade da gestão municipal do Programa Bolsa 
Família. São repassados recursos mensalmente aos municípios para apoio 
à gestão do Programa.

É importante observar que quanto maior o valor do IGD, maior será o valor 
do recurso transferido para o município. 

O IGD é calculado a partir de 4 variáveis que representam, cada uma, 25% 
do seu valor total, sendo elas:

A qualidade e a integridade das informações constantes no Ca-•	
dastro Único.
A atualização da base de dados do Cadastro Único.•	
As informações sobre o cumprimento das condicionalidades da •	
área de educação. 

O repasse dos recursos do IGD aos municípios é feito mensalmente. O valor 
é o resultado da multiplicação do seu IGD pelo valor de referência de R$ 
2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) e da multiplicação do primeiro produto 
pelo número de beneficiários do Programa Bolsa Família no município.

Para apoiar os municípios de pequeno porte, que normalmente têm um 
número menor de famílias no Programa, estes receberão recursos em dobro 
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por até 200 famílias. Assim, ao número de famílias beneficiárias devem ser 
somadas mais 200 famílias.

Para receber os recursos financeiros do IGD, o município deve cumprir 
três condições:

Ter aderido ao Programa Bolsa Família.•	
Ser habilitado na gestão da Assistência Social. •	
Atingir pelo menos 55% no valor do IGD e, em cada índice das •	
condicionalidade, conseguir no mínimo 20%.

A transferência, pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo 
Municipal de Assistência Social é mensal. 

5.2.1 Utilização dos recursos do IGD

Os recursos devem ser utilizados exclusivamente na gestão do PBF, de acordo 
com a realidade do município, em ações divididas quanto a:

Gestão  de condicionalidades.•	
Gestão de benefícios.•	
Acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas •	
em situação de maior vulnerabilidade social.
Cadastramento de novas famílias.•	
Atualização e revisão dos dados contidos no Cadastro Único.•	
Implementação de programas complementares nas áreas de: alfa-•	
betização e educação de jovens e adultos, capacitação profissional, 
geração de trabalho e renda, acesso ao micro-crédito produtivo orien-
tado e desenvolvimento comunitário e territorial, dentre outras.
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5.2.2 Prestação de Contas dos Recursos do IGD

A prestação de contas da transferência de recursos do IGD deve compor 
a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social 
(Fmas).

É importante destacar que o Conselho Municipal de Assistência Social 
deve ser consultado na elaboração das propostas das atividades, pois será 
o responsável pela análise da prestação de contas da utilização dos recur-
sos do IGD como parte integrante da prestação de contas anual do Fundo 
Municipal de Assistência Social; e deve estar disponível e acessível, no 
próprio município, para averiguações pelo MDS e por órgãos de controle 
interno e externo.

5.2.3 Utilização dos recursos

Quem decide sobre a utilização dos recursos do IGD é o gestor municipal, 
mas os membros da instância de controle social (ICS) podem participar 
dessa decisão, identificando as principais necessidades do município e 
apresentando propostas para a utilização do recurso. 

5.3 Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas 
ou às pessoas com deficiência incapazes para a vida independente e para 
o trabalho. 
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5.3.1 Como funciona

Faz-se necessário que o requerente tome as seguintes medidas: 

Solicite o benefício ao INSS por meio de requerimento próprio, •	
preenchido e assinado pelo responsável legal.
Declare, em formulário próprio, a composição do grupo familiar e •	
comprove renda inferior a ¼ do salário mínimo mensal por pessoa 
da família.
No caso das pessoas idosas, comprovar a idade.•	
No caso das pessoas com deficiência, ter a sua condição de inca-•	
pacitada para a vida independente e para o trabalho atestada pela 
perícia médica do INSS.
Entregar o requerimento, acompanhado da documentação, ao INSS •	
ou nos locais autorizados.

Pessoas com deficiência deverão aguardar a convocação do INSS para a 
realização da perícia médica.

5.3.2 Pré-requisitos

Observe os seguintes requisitos:

No caso do idoso, deve comprovar:

Possuir 65 (sessenta e cinco) anos ou mais.•	
O total de sua renda mensal e dos membros de sua família, dividi-•	
do pelos integrantes, ser menor que um quarto do salário mínimo 
vigente. 
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No caso da pessoa com deficiência, deve comprovar:

Ser deficiente e estar incapacitada para o trabalho e para a vida •	
independente.
O total de sua renda mensal e dos membros de sua família, dividi-•	
do pelos integrantes, ser menor que um quarto do salário mínimo 
vigente.

5.3.3 Documentos

São necessários os seguintes documentos:

identidade do requerente e de seus familiares;•	
comprovante de renda da família;•	
comprovante de residência; •	

Não é necessário que o solicitante já tenha contribuído para a Previdência 
Social, mas atenção:

Considera-se renda todo e qualquer recebimento, tais como: sa-•	
lários, rendimentos de autônomos, prestação ou venda de bens e 
serviços, aluguéis, pensões, benefícios e outras.
Especificamente nos casos de requerimento de benefícios para •	
idosos, as rendas provenientes de outros benefícios já concedidos 
a idosos na mesma família não são consideradas para efeitos do 
cálculo da renda familiar per capita.
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São considerados integrantes da mesma família:

O requerente, os pais e os irmãos menores de 21 anos ou inváli-•	
dos.
O requerente, o marido, esposa e filhos menores de 21 anos ou •	
inválidos que vivam sob o mesmo teto, e os equiparados a essas 
condições.

Observa-se ainda:

Situação de separação, divórcio ou similares deverão ser compro-•	
vadas com documentos.
Requerimentos por procuração, responsáveis por menores ou sob •	
tutela e curatela deverão estar acompanhados da documentação 
legal.
No caso de portador de deficiência, a condição de incapacidade •	
para o trabalho e para a vida independente deve ser atestada pela 
perícia médica do INSS.

 
5.3.4 Onde requerer o benefício

O idoso ou portador de deficiência deve procurar a agência da previdência 
social mais próxima de sua casa e solicitar o benefício. 

5.4 Programa de Atenção Integral À Família (Paif)

Expressa um conjunto de ações relativas à acolhida, informação, orientação 
e inserção da família em serviços da Assistência Social nos municípios. 
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5.4.1 Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

        Fonte: Departamento de Proteção Social Básica e Base de dados da Rede Suas.

Desenvolve ações e serviços básicos continuados para famílias em situação 
de vulnerabilidade social na unidade do Cras. 

Os Centros de Referência de Assistência Social são espaços físicos públicos 
onde são necessariamente ofertados os serviços do Paif, oferecendo outros 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção relativos às segu-
ranças de rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar 
e comunitária.

5.4.2 Objetivo do Paif

O Paif prima por desenvolver ações e serviços básicos continuados 
para famílias em situação de vulnerabilidade social na unidade do Cras, 
tendo por perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e comu-
nitários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação da capacidade 
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de proteção social e de prevenção de situações de risco no território de 
abrangência do Cras.

Fonte: MDS. 

5.4.3 Diretrizes metodológicas do Paif

O programa segue as seguintes diretrizes metodológicas:

Articular o conhecimento da realidade das famílias com o planeja-•	
mento do trabalho.
Potencializar a rede de serviços e o acesso aos direitos.•	
Valorizar as famílias em sua diversidade, valores, cultura, com sua •	
história, trajetórias, problemas, demandas e potencialidades.
Potencializar a função de proteção e socialização da família e da •	
comunidade.
Adotar metodologias participativas e dialógicas de trabalho com •	
as famílias.
Implementar serviços socioassistenciais em caso de trabalho com fa-•	
mílias indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais.
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5.4.4 Público-alvo do Paif/Cras

Eles destinam-se à população em situação de vulnerabilidade social decor-
rente de pobreza, privação, fragilidade de vínculos afetivos relacionais e 
de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras). 
 

Fonte: MDS.

5.4.5 Espaço físico do Cras

Os municípios devem garantir um espaço físico de, no mínimo, três ambien-
tes: recepção, sala ou salas reservadas para entrevistas e salão para reuniões 
com grupos de famílias, além das áreas convencionais de serviços. 

O ambiente do Cras deve ser acolhedor para facilitar a expressão de neces-
sidades e opiniões, com espaço para atendimento individual que garanta pri-
vacidade e preserve a integridade e a dignidade de famílias e indivíduos. 
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A estruturação e a manutenção do espaço físico do Cras são de responsa-
bilidade do município/Distrito Federal em cumprimento ao requisito de 
habilitação básica ou plena de gestão do Suas. 

5.4.6 Como funciona o Cras

Os serviços desenvolvidos no Cras funcionam por meio de uma rede básica 
de ações articuladas e serviços próximos à sua localização. Cada unidade 
do Cras conta com: coordenador, assistentes sociais, psicólogos, auxiliares 
administrativos e estagiários. Todo o trabalho visa a promover a emanci-
pação social das famílias, devolvendo a cidadania para cada um de seus 
componentes.

O Fundo Nacional de Assistência Social co-financia as ações e os serviços 
complementares, exclusivamente no território de abrangência do Cras, por 
meio do Piso Básico Fixo.

5.4.7 Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
(Creas)

Trata-se de um programa de orientação e de apoio especializados e conti-
nuados a indivíduos e famílias com direitos violados.

5.4.7.1 Objetivo

Visa a ofertar ações de orientação, proteção e acompanhamento psicosso-
cial individualizado e sistemático a crianças, adolescentes e famílias em 
situação de risco ou violação de direitos, bem como a adolescentes autores 
de ato infracional. Para tanto, deverá organizar atividades e desenvolver 
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procedimentos e metodologias que contribuam para a efetividade da ação 
protetiva da família, inclusive no que tange à orientação jurídico-social nos 
casos de ameaça e violação de direitos individuais e coletivos.

5.4.7.2 Público-alvo

O foco do Creas é voltado para a família, na perspectiva de potencializar 
sua capacidade de proteção a suas crianças e adolescentes. 

O Creas presta atendimento prioritário a crianças, adolescentes e suas fa-
mílias nas seguintes situações:

Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual.•	
Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica (violências •	
físicas, psicológicas, sexuais e negligenciais).
Famílias inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho •	
Infantil que apresentem dificuldades no cumprimento das con-
dicionalidades.
Crianças e adolescentes em situação de mendicância.•	
Crianças e adolescentes que estejam sob “medida de proteção” ou •	
“medida pertinente aos pais ou responsáveis”.
Crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo, em famí-•	
lias acolhedoras e reintegradas ao convívio familiar.
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Li-•	
berdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.
Adolescentes e jovens após cumprimento de medida socioeducati-•	
va privativa de liberdade, quando necessário suporte a reinserção 
sociofamiliar. 
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5.5. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Peti)

É programa de transferência direta de renda do governo federal para fa-
mílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho, adicionado a 
oferta de Ações Socioeducativas e de convivência, manutenção da criança/
adolescente na escola e articulação dos demais serviços da rede de proteção 
básica e especial. 

5.5.1 Objetivo

O Peti visa a erradicar todas as formas de trabalho infantil no país por inter-
médio de um processo de resgate da cidadania de seus usuários e inclusão 
social de suas famílias.

5.5.2 Público-alvo

O Peti atenderá às diversas situações de trabalho de crianças e adolescentes, 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos.

5.5.3 Integração Peti e PBF

A integração entre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Pro-
grama Bolsa Família buscou racionalizar a gestão de ambos os programas, 
com o incremento da intersetorialidade e da potencialidade das ações do 
governo, evitando-se a fragmentação, a superposição de funções e o des-
perdício de recursos públicos.
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Destaca-se como fundamental, no processo de integração entre Peti e PBF, a 
garantia da especificidade e do foco de cada programa, possibilitando que os 
mesmos continuem atingindo seus principais propósitos, com o diferencial 
de poderem ser potencializados, universalizados.

5.5.4 Contrapartidas

Para receber a transferência de renda, as famílias têm que assumir os se-
guintes compromissos:

Retirar todas as crianças e adolescentes de atividades laborais e •	
de exploração.
Garantir a freqüência da criança e do adolescente nas atividades •	
de ensino regular e nas ações socioeducativas e de convivência 
(Jornada Ampliada) no percentual mínimo de 85% (oitenta e cinco) 
da carga horária mensal.

5.5.5 Valor do benefício

O Peti é estendido às famílias nos seguintes valores:•	
Famílias em situação de trabalho infantil com renda por pessoa •	
mensal não superior a R$ 120,00. 
Famílias residentes na área urbana têm direito à bolsa mensal no •	
valor de R$ 40,00 por criança/adolescente.
Famílias residentes na área rural têm direito à bolsa mensal no •	
valor de R$ 25,00 por crianças/adolescente.

observação: Para efeito do Programa, considera-se como área urbana 
somente as capitais, regiões metropolitanas e municípios com mais de 250 
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mil habitantes. Esta questão pode ser revista, pois existem municípios com 
menos habitantes que necessitam deste atendimento.

5.5.6 Como ter acesso ao Peti

As famílias em situação de trabalho infantil deverão ter suas informações 
inseridas no Cadastro Único. 

5.6 Programa ProJovem

O novo formato do Programa ProJovem vai permitir que jovens sejam 
reintegrados ao processo educacional, recebam qualificação profissional e 
tenham acesso a ações de cidadania, esporte, cultura e lazer.

Até 2010, 4,2 milhões de vagas serão ofertadas para atender aos jovens que 
tenham entre 15 e 29 anos e que vivam em situação de vulnerabilidade social.

Além de assegurar significativo aumento no número de jovens participantes, 
a unificação dos programas possibilitará a ampliação da faixa etária para 
até 29 anos.

5.6.1 Divisão do programa:

O ProJovem é dividido em 4 modalidades: Adolescente, Campo, Urbano 
e Trabalhador.

 
Fonte: MDS.
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Ao ser ampliado o programa e integrados seus participantes, os jovens terão 
acesso a outras iniciativas federais, que vão desde aprender a ler (Brasil 
Alfabetizado), se for o caso, até chegar à Universidade.

5.6.2 ProJovem Adolescente

Destina-se aos jovens entre 15 e 17 anos em situação de risco social, in-
dependentemente da renda familiar, ou que sejam pertencentes a famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família. Jovens em situação de risco, que 
vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou em 
famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família,  egressos do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), vinculados aos programas de 
combate ao abuso e à exploração sexual. 

Até 2008, poderá atender a 4.265 municípios, bem como 2.168.775 
vagas até 2010.

5.6.3 ProJovem Urbano

Uma reformulação do atual Agente Jovem destina-se a jovens entre 18 e 
29 anos que saibam ler e escrever. O jovem que cumprir 75% de freqüên-
cia das aulas e entregar 75% dos trabalhos escolares receberá um auxílio 
mensal de R$ 100. O programa será estendido às unidades prisionais ou 
de internação de adolescentes em conflito com a Lei. Serão ofertadas 900 
mil vagas até 2010.
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5.6.4 ProJovem Campo

 Fonte: MDA.

Tem por objetivos fortalecer e ampliar o acesso e a permanência dos jovens 
agricultores familiares no sistema educacional, a elevação da escolaridade 
– com a conclusão do Ensino Fundamental –, a qualificação e a formação 
profissional. Vai garantir, aos jovens da agricultura familiar entre 18 e 29 
anos, a conclusão do Ensino Fundamental em regime de alternância dos 
ciclos agrícolas. Serão ofertadas 190.000 vagas até 2010.

5.6.5 ProJovem Trabalhador

Visa a preparar o jovem para o mercado de trabalho e para ocupações 
alternativas geradoras de renda. Podem participar do programa os jovens 
desempregados, com idade entre 18 e 29 anos, e que sejam membros de 
famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Serão ofertadas 
1.003.848 vagas até 2010.
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Fonte: MDS

5.7 Programa de Atenção à Pessoa Idosa

Objetiva assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Inclui:

Casas-lar: residências em sistema participativo onde a manutenção é 
feita pelos próprios idosos sob supervisão de profissionais habilitados dos 
estados e do município.

atendimentos domiciliares: serviços prestados ao idoso que vive só e é 
dependente, a fim de suprir suas necessidades diárias. Feito por profissionais 
da área de saúde e cuidadores de idosos preparados.

Instituições de longa Permanência: em regime de internato, voltadas 
para o idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover sua própria 
subsistência (moradia, alimentação, saúde e convivência social).
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Para os fins do programa, considera-se idoso a pessoa maior de 60 anos.

5.8 Combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes

O programa é operacionalizado por intermédio de serviços implantados 
no município. Os atendimentos são prestados nos Centros e Serviços de 
Referência.

Dentre as ações, estão: abordagem educativa, atendimento multiprofissional 
especializado, apoios psicossocial e jurídico, acompanhamento permanente, 
abrigamento por 24 horas e oferta de garantia de direitos.

5.8.1 Objetivo

Contribuir para a promoção, defesa e garantia de direitos de crianças e 
adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual, buscando:

Identificar o fenômeno e riscos decorrentes. •	
Prevenir o agravamento da situação. •	
Promover a interrupção do ciclo de violência. •	
Contribuir para a devida responsabilização dos autores da agressão •	
ou exploração.
Favorecer a superação da situação de violação de direitos, a repa-•	
ração da violência vivida, o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários, a potencialização da autonomia e o resgate da 
dignidade.
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5.8.2 Público-alvo
 
Crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual, 
bem como suas famílias.

5.8.3 Como funciona 

Atendimento psicossocial e oferta de ações de prevenção e busca ativa, 
que, por intermédio de equipes de abordagem em locais públicos, realize 
o mapeamento das situações de risco e violação de direitos que envolvam 
crianças e adolescentes. 

Ressalte-se que:

Esgotadas todas as possibilidades de intervenção, a autoridade •	
competente deverá ser informada por meio de relatório circuns-
tanciado, para que sejam tomadas as medidas pertinentes.
As ações desenvolvidas devem estar em consonância com as ga-•	
rantias constitucionais. 
Os Centros de Serviços de Referência devem fazer parte de uma •	
rede de proteção social e atender no país 17 mil crianças em 310 
Centros.

Na implantação dos serviços do Programa Sentinela, o município deverá 
contar com diagnóstico mínimo a respeito da situação de violência contra 
crianças e adolescentes e suas famílias. Deve:

Apresentar Plano de Ações Integradas de Enfrentamento à Violên-•	
cia Sexual Infanto-juvenil devidamente aprovado pelos conselhos 
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municipais de Assistência Social e conselhos dos direitos da criança 
e do adolescente.
Ter implantado e manter em funcionamento o Conselho Tutelar.•	
Ter demanda registrada nos conselhos tutelares.•	
Apresentar aprovação do programa pelos conselhos municipais de •	
Assistência Social e dos direitos da criança e do adolescente.
Garantir, no orçamento público, a destinação de recursos próprios •	
em programas de trabalho, atividades específicas para o financia-
mento das ações.

5.9 Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência

A Política Nacional de Assistência Social assegura às pessoas portadoras 
de deficiência a prevenção de deficiências, habilitação e reabilitação, equi-
paração de oportunidades e proteção social.

5.9.1 Funcionamento

Tem por foco elaborar, coordenar, acompanhar e apoiar, técnica e financei-
ramente, as ações de atenção à pessoa portadora de deficiência.

5.9.2 Atendimento

Engloba famílias com renda per capita até ½ salário mínimo ou aquelas 
que se encontram em condição de privação econômica ou risco pessoal e 
social, sendo prioritário àquelas até ¼ salário mínimo.
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5.9.3 Aplicação

O programa abrange:

Atendimento para reabilitação na comunidade.•	
Atendimento domiciliar.•	
Atendimento em Centros-Dia.•	
Residência com Famílias Acolhedoras.•	
Residências em Casas-Lar.•	
Atendimento em Abrigos para pequenos grupos.•	

      
Existem financiamentos para projetos de manutenção, construção, amplia-
ção e modernização de centros de atendimento à pessoa portadora de defi-
ciência, que visam à permanente melhoria de qualidade do atendimento.
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6 
Experiências de 
municípios bem 

sucedidas
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As experiências e os depoimentos a seguir, tanto dos usuários dos progra-
mas quanto os difundidos pelos meios de comunicação, são exemplos de 
sucesso que visam ao incentivo às práticas sociais abrangidas ao longo do 
presente trabalho pelos municípios. 

6.1 Experiências na área de Assistência Social no mu-
nicípio de Parauapebas–PA

As experiências deste município são esplanadas nesta coletânea por ser um 
dos municípios brasileiros que, nos últimos 15 anos, teve um crescimento 
populacional muito além da média nacional, apesar de o crescimento sus-
tentável pela exploração de minérios pela Vale, no repasse de royalties, 
ter criado muitos problemas sociais.  Por intermédio de seu prefeito, o 
município também participou do painel de Desenvolvimento Social na XI 
Marcha dos Prefeitos a Brasília. 

6.1.1 Crea – Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social

É uma unidade pública de proteção social de média complexidade, respon-
sável por prestar  orientação, apoio e acompanhamento contínuo a indiví-
duos e a familiares vitimados, por exemplo, idosos, deficientes, população 
de rua, etc. Atendimentos prioritários a crianças, adolescentes e familiares 
com direitos violados, vítimas de violência doméstica, abuso e exploração 
sexual.

Atualmente atende à demanda de 150 usuários por mês, auxiliados por meio 
de palestras e campanhas educacionais, acompanhamento escolar, visitas 
domiciliares e encontro de grupos socioeducativo.
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A equipe é multidisciplinar com psicólogo, pedagogo e assistente social 
atendendo de segunda a sexta-feira. 

6.1.2 Casa de Passagem

A Casa de Passagem da Criança e do Adolescente é um espaço confortável 
que atende a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em situação de risco 
pessoal ou social: menores que tiveram seus direitos violados, vítimas de 
abuso e exploração sexual, vítimas de atos que comprometam a integridade 
física, psicológica, moral e social; menores de rua sem vínculo familiar, 
maus tratos por negligência extrema, entre outros, que são acolhidos tem-
porariamente até a solução do problema. As ocorrências são normalmente 
encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da Adolescência 
ou Ministério Público. Recebendo também atendimento psicossocial. 
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6.1.3 Pipa – Parque Integrado de Inclusão Social

Neste projeto são atendidas 700 crianças e adolescentes na faixa etária de 
7 a 16 anos. Hospedando em seu acervo social programas federais como: 
Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (Peti), Espaço a Criança e o 
Adolescente (ECA); com atendimento psicossocial, pedagógico e nutricio-
nal, além de atividades culturais, esportivas, artesanais e didáticas. Entre 
estas atividades, estão em funcionamento as oficinas de: música, arte em 
pintura, dança, artesanato em madeira, papel de jornal, caratê, marcenaria, 
reciclagem, teatro, informática, recreação com a inclusão dos esportes fu-
tebol e handebol. O Projeto trabalha a criança em um todo, desde a alimen-
tação com acompanhamento de nutricionista, convívio social e familiar, até 
o acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, além 
dos professores. 

6.1.4 PAC – Programa de Atenção à Criança 

Atende a 100 crianças de 2 a 6 anos em risco de desnutrição ou desnutridas, 
com auxílio de nutricionistas e assistentes sociais. Inclui também brinque-
doteca, atividades pedagógicas em desenho, pintura, coordenação motora 
e vídeo. Recentemente recebeu uma estrutura em espaço físico, sala de 
vídeo, refeitório, pátio de recreação e cozinha para suprir as necessidades 
do programa.
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6.1.5 Cimi – Centro Integrado da Melhor Idade

O Cimi é um Centro de Convivência. Visa ao atendimento de idosos inde-
pendentes, com 60 anos ou mais, prioritariamente, que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. Hoje são atendidos trezentos idosos de segunda 
a sexta-feira, com alimentação, atividades artesanais, teatro, alfabetização, 
pintura em tecido, arranjos florais, bordados, atividades físicas e entreteni-
mento. Tem como objetivo valorizar o idoso como pessoa, como elemento 
socialmente útil, favorecendo suas relações familiares e comunitárias, apro-
veitando sua capacidade produtiva, prevenindo seu isolamento da sociedade, 
pela convivência e compartilhamento de experiências, e contribuindo para 
sua autonomia e seu envelhecimento de maneira ativa e saudável. 
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6.1.6 Aconchego do Idoso 

Casa de passagem com capacidade de atendimento de 7 a 10 idosos a partir 
de 60 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com saúde 
debilitada e que não possuam referência familiar afetiva. Dispõe de acom-
panhamento médico geriátrico 24hs, nutricionista, psicólogo, assistente 
social, equipe na área de enfermagem e equipe de apoio, responsáveis por 
encaminhar os idosos para fisioterapia, para o médico e para resoluções de 
problemas com documentos pessoais. Muitos dos idosos que chegam à casa 
de apoio Aconchego do Idoso, não possuem vínculo familiar no município 
ou são abandonados pela família, momento em que o Governo cuida para 
que aproximação sociofamíliar seja estabelecida novamente. As atividades 
desenvolvidas no Aconchego são: educação física, jogos, artesanato e ce-
lebrações religiosas feita por grupos voluntários.

6.1.6.1 Plantão Social 

Não só idosos como também famílias carentes são assistidas. Cerca de 450 
pessoas por mês recebem doações de medicamentos, cadeiras de rodas, 
passagem rodoviárias, suplementos alimentares, funerais, entre outras.
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6.1.7 Cadastro Bolsa Família 
 
São cadastradas 15 mil famílias no município, mas aproximadamente ape-
nas 46% são beneficiadas, o restante aguarda na lista de espera, pois o 
repasse do recurso é liberado de acordo com o censo populacional de cada 
município. Atualmente, famílias desfrutam do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD), recurso este que serve para suporte para famílias 
de baixa renda. 

6.1.8 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. 

Conhecido como “A Casa das Famílias”, pois desenvolve o Programa de 
Atenção Integral à Família (Paif), visa a atender famílias, garantindo seus 
direitos básicos.  È responsável pela oferta de serviços continuados de 
Proteção de Assistência e de Promoção Social. Oferece atendimento social 
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psicológico a famílias submetidas a risco de vulnerabilidade social, visando 
à orientação e ao fortalecimento do convívio sociofamiliar e comunitário. 
Além de capacitação profissional, os cidadãos recebem apoio no apren-
dizado para geração de sua própria renda. Atendimento anual a mais de 
500 famílias, com diversos cursos na área de: corte e costura, bijuteria, 
manicure e pedicure, pintura em tecido, recepção e hotelaria, bordados e 
outros. Os resultados positivos são claramente vistos, pois muitos já atuam 
no mercado de trabalho.

6.1.9 Programa de Inclusão Digital – Cidadão do Futuro

Em razão da necessidade da informática hoje em dia, é fundamental para os 
jovens a especialização no mundo da tecnologia. A Secretaria de Assistência 
Social (Semas) hospeda um megaprojeto futurístico de inclusão digital:  
o Cidadão do Futuro, que atente seiscentos jovens na faixa etária de 15 a 
19 anos. A duração do curso completo é de 90 dias, com a carga horária de 
60 horas, um aluno por computador, para o ensino dos cursos de IPD, Win-
dows, Word, Excel, Power Point e Internet. Os alunos matriculados devem 
estudar na rede pública de ensino e possuir baixa renda. Eles recebem do 
Programa Inclusão Digital uniforme, apostila e transporte exclusivo. Muitos 
dos alunos que se formaram no Cidadão do Futuro já estão inseridos no 
mercado de trabalho.
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6.1.9.1 Inclusão digital

O projeto, que faz parte do programa Cidadão do Futuro, já atendeu mais 
de 1.700 jovens de baixa renda, idade entre 15 e 21 anos, e capacita a cada 
três meses quinhentos novos alunos.

Esta é a primeira turma a ser formada em 2008. Duas novas turmas ainda 
serão atendidas este ano, totalizando mais 3.200 jovens atendidos.

Segundo o prefeito Darci Lermen, esse é o primeiro passo para o cidadão 
ter garantido o seu direito à informação, de estarem incluídos nesse mundo 
digital globalizado.

É importante dizer que nossa juventude está tendo uma ótima chance de 
formação, principalmente os jovens das famílias de baixa renda. Quando 
o cidadão não tem condições de pagar por essa formação, o Poder Público 
deve proporcionar isso a eles. E a principal construção que um gestor deve 
ter é a construção do seu povo.

No início das aulas, os alunos tinham uma aprovação de 60%, hoje esse 
índice já alcança 75%. Além desses ótimos números, o curso teve 92% de 
aprovação em uma pesquisa feita com pais e alunos do projeto, levando em 
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conta não somente as aulas, mas o corpo docente, estrutura física e transpor-
te. Os estudantes contam com transporte exclusivo fornecido pela prefeitura 
municipal, para irem e virem das aulas. A partir de agosto, a prefeitura es-
tará implantando cursos de nível avançado para que possa complementar a 
formação dos jovens atendidos pelo Cidadão do Futuro.

Depoimento de uma aluna do programa, esse é apenas um ponto de partida.

Esse projeto trouxe um benefício a muitas pessoas que não têm 
condições de pagar por esse curso. Ele vai nos dar mais conheci-
mento, mais noção do que vamos fazer da nossa vida. E é muito 
importante esse compromisso que o governo municipal tem com 
os jovens. Acho que todos os governos deveriam fazer isso. 

De acordo com José Couto, secretário de Assistência Social, esse projeto 
tornou-se um marco de cidadania de inclusão digital e social.
 

A preocupação do governo tem que ser contínua com o nosso 
jovem, porque nossa cidade é uma cidade crescente. A formação 
do Cidadão do Futuro é uma formação básica em informáti-
ca, visando ao mercado de trabalho. A demanda é grande e o 
que nos deixa mais felizes é saber que boa parte deles já está 
trabalhando.

Outra aluna do programa acredita que com esse curso ela tem a oportunidade 
de crescer e ver um mundo de possibilidades. 

Todo mundo tem o direito de se desenvolver, conquistar seus 
objetivos e criar seu próprio futuro. É bonito ver um trabalho 
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como esse em nosso município, o trabalho de um governo que 
se preocupa com o jovem que precisa de qualificação.

6.2 Experiência no município de Alterosa–Go, apresen-
tado na XI Marcha de Prefeitos a Brasília

6.2.1 Conectividade em Alterosa: Internet e Educação para 
Todos

Propósito ousado da atual gestão de Alterosa, que coordena programa de 
inclusão digital e gestão pública na qual se oferece aos cidadãos acesso am-
plo e indiscriminado à mais vasta rede de conhecimento e serviços jamais 
criada, a internet.

Foram instalados e interconectados, por sistema de acesso sem fio em ban-
da larga (dados, imagem) e Voz sobre IP (Voip), computadores de todas as 
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Secretarias Municipais, em todas as unidades de saúde do município e em 
todas as escolas municipais, além de banda larga privilegiada e garantida 
no Pólo de Educação à Distância da Baixa Mogiana, baseado em TIC (Tec-
nologia da Informação e Comunicação), vinculado à Universidade Aberta 
do Brasil (UAB/MEC).

A instalação dessa rede sem fio, que utiliza tecnologia denominada pré-
WiMax, é feita com recursos do próprio município. O sistema se presta 
ao desenvolvimento de sistemas educacionais modernos e sofisticados, 
permitindo a capacitação continuada de professores da rede pública por 
Educação baseada em TIC.

Presta-se também ao fornecimento de serviços de qualidade ao cidadão 
alterosense, cobrindo segurança, saúde, educação, assistência social e, prin-
cipalmente, permite o desenvolvimento de tele-trabalho, firmando o cidadão 
à sua terra.

Esses esforços da Gestão Municipal consolidam O Alterosa Cidade Digital 
como espaço virtual único de formação e capacitação dos profissionais 
da cidade. 

Mas esse projeto vai além, pois cria condições para a introdução eficaz de 
modernas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ambiente 
municipal e também permite o desenvolvimento de metodologias para a 
avaliação dos impactos em larga escala.

Acredita-se que em pouco tempo muitas cidades no Brasil atingirão o grau 
de informatização e capacitação no uso de TIC ao exemplo de Alterosa. Nas 
cidades pequenas, mas criativas e inovadoras, os cidadãos poderão atuar na 
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rede desenvolvendo alternativas metodológicas e criando novas ferramentas 
para acesso aos conteúdos da internet.

Torna-se urgente e necessário o desenvolvimento de modelos simples e 
replicáveis em escala nacional para a introdução das TIC nas áreas de res-
ponsabilidade pública, como saúde e educação.

Nunca houve um momento no qual praticamente todo o conhecimento 
produzido em escala planetária estivesse disponível e alcançável por um 
clique de botão.

Ainda mais, nunca se presenciou uma situação em que os educandos 
pudessem manejar com mais destreza as ferramentas para acessar esse 
conhecimento. 

Pais e educadores ficam perplexos com a facilidade, a rapidez e a fami-
liaridade com que crianças comandam computadores e equipamentos 
eletrônicos.

Mesmo crianças que não têm esses equipamentos em suas casas, tão logo 
se encontram frente a um deles, em pouco tempo já navegam pelo mundo 
virtual, construindo e explorando conhecimentos, comunicando-se e se di-
vertindo. Eles sabem, como poucos, abrir as portas desse novo espaço, sair 
por seus caminhos, explorá-los e mesmo construir suas próprias avenidas.
 
Certamente, o aprendizado, a construção do conhecimento, o exercício da 
cidadania, a democracia representativa, o controle e o acesso às instituições 
públicas, o acesso aos serviços privados e tudo o que envolve a esfera pú-
blica e privada passará necessariamente por esse novo espaço.
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A formação do cidadão do futuro exigirá o domínio e o uso das TICs. Uma 
revolução se anuncia, e a educação é meio seguro de construir bases para 
que essa revolução se dê em benefício de todos.

Tendo a educação como eixo articulador, a UAB também busca criar 
oportunidades para camadas da população historicamente excluídas desse 
universo.

Os tele-centros, implementados pelo governo federal em parceria com 
organizações não-governamentais, serão integrados ao programa, a fim 
de, em ambiente local, conectado a Internet, permitir ao cidadão explo-
rar as iniciativas e possibilidades, principalmente as voltadas à formação 
profissionalizante.

Uma preocupação fundamental nessa ação é o auto-sustentar para que isso 
o mesmo não se esgote, como ocorre em diversas iniciativas.

Do ponto de vista educacional, é claro que os recursos poderão vir perma-
nentemente do poder público. Contudo, o mesmo não ocorre do ponto de 
vista das outras áreas. Se o investimento público pode ser um ponto de parti-
da importante, a criação de articulações com setores privados que percebam 
suas potencialidades empreendedoras é uma preocupação permanente.

Por isso, esse projeto de desenvolvimento tem de permitir a auto-susten-
tação, não se fazendo refém de interesses comerciais dos grandes conglo-
merados de telecomunicação, procurando desenvolver as potencialidades 
locais individuais e organizacionais. 

Esse é o caminho que poderá garantir o surgimento e durabilidade de 
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iniciativas que disponibilizem o acesso ao conhecimento e a serviços para 
toda população, tanto em sua casa como na UAB, nos tele-centros ou na 
praça pública.

O futuro já anuncia novas práticas: um novo e vasto mundo de possibili-
dades para a edificação de novos homens e mulheres. O futuro exige, mais 
uma vez, que finquemos nessas terras as raízes de sua emancipação. Com 
prudência e cautela, sem muito alarde, mas com toda a obstinação, é o que 
está sendo feito em Alterosa.

6.2.2 Objetivo

Construir, pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sistema 
de interconexão digital de todos os cidadãos alterosenses, via banda larga 
com alcance de Voip, dados e imagens.

A inclusão digital permite o desenvolvimento social da população, cria 
condições  de  empregos,  além  de  reduzir  a  violência

6.2.3 Benefícios

A evolução tecnológica mundial tem como tendência a convergência das 
tecnologias.

O programa, desenvolvido pela prefeitura municipal de Alterosa, atende a 
importantes necessidades de telecomunicações do município, tais como: 
inclusão digital via escolas e tele-centros.

Com o Projeto de Cidade Digital, pretende-se gerar a inclusão digital pelo 
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uso de Internet banda larga wireless4  em escolas, infocentros e centros de 
Internet comunitários, além de proporcionar economia com a redução de 
despesas com serviços de Internet. 

Dado que muitos pontos ficam normalmente afastados dos centros da cidade, 
a instalação das redes sem fio (wireless) é a alternativa mais barata e  rápida.    

Rede de dados wireless municipal (Infovia): por essa rede, que opera em 
wireless com tecnologia Wi-Fi e Pré-WiMAX, interliga-se todos os departa-
mentos administrativos públicos, como secretarias, órgãos governamentais, 
delegacias, postos de saúde,  capacitando  o  município  a  prover  melhores 
prestações de serviço à população por intermédio de maior agilidade em 
seus processos. 

As aplicações do Projeto permitirão o monitoramento eletrônico por câ-
meras wireless que, em operação integrada, formam sistemas que permi-
tem a coexistência do tráfego de vídeo, voz e dados no mesmo meio de 
transmissão.

Rede de telefonia IP: com a tecnologia Voip (que permite telefonia através 
da internet), as administrações públicas, ao mesmo tempo em que prepararão 
a comunidade para os últimos avanços e tendências da telefonia, reduzirão 
drasticamente seus gastos com telefonia convencional e poderão prestar 
mais e melhores serviços à comunidade.

Mais do que o conceito de redes corporativas construídas visando a suportar  
aplicações  que  precisam cada vez mais de segurança,  integração e geren-
ciamento, o projeto é fator de desenvolvimento social e urbano.

4 Wireless – rádio.
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Redução de crimes e de infrações legais: utilizando a tecnologia IP (In-
ternet Protocolo) pode-se fazer uso de câmeras de diversos tipos e funções 
- desde as mais simples, com alcance de cem metros, até as mais sofistica-
das, com infravermelho (para captação de imagens no escuro), mobilidade 
de 360 graus, recursos de gestão de imagens e capacidade de aproximação  
de  até  2km. 

Além disso, as regiões com cidades próximas podem se integrar por meio 
de conexões de dados, criando corredores de informação, compartilhando 
banco de dados, informações policiais, etc.

Como projeto de convergência de voz, dados e imagem, pode-se trazer, 
ainda, outros benefícios extremamente significativos, na mesma proporção 
do desenvolvimento de sua implantação.

6.3 Rádio é o grande aliado do Programa Bolsa Família 
no município de Lavras da Mangabeira (CE)

“Em Lavras da Mangabeira, Bolsa Família vira estrela do rádio e a popu-
lação passa a dispor de mais informações sobre o programa.”

Um programa de rádio para manter os beneficiários antenados com as 
questões relacionadas ao Programa Bolsa Família. 

A idéia, colocada em prática pela prefeitura, surgiu em Lavras da Manga-
beira, município 430 quilômetros distante de Fortaleza (CE). Idealizado 
pelo operador de sistema do cadastro do Programa Bolsa Família na cidade, 
Josenildo Cabral Leite, o programa foi lançado em 2007 e acaba de com-
pletar um ano de existência com muito sucesso.
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A transmissão é feita pela Rádio Comunitária Boqueirão FM todas as sextas-
feiras, das 12h30 às 13h, e o posto de locutor é ocupado pelo próprio Jose-
nildo, que considera o novo ofício um presente e não uma obrigação. “O 
rádio está sendo um grande aliado da Secretaria de Ação Social de Lavras 
da Mangabeira. Estamos esclarecendo dúvidas, divulgando informações 
variadas, nos comunicamos com um grande número de pessoas de uma 
só vez. Isso é maravilhoso, pois o nosso trabalho na Secretaria ganhou um 
outro ritmo. Estou muito feliz de fazer parte desta história”, comemora. 

O sucesso do programa foi percebido aos poucos, mas um fato marcante 
mostrou a importância daquela meia hora, uma vez por semana, durante 
o almoço. “No turno da tarde, o expediente na Secretaria de Ação Social 
começa às 14h. Um dia, antes de abrirmos as portas, já havia uma moça 
do lado de fora esperando. Ela disse que a vizinha ouviu o nome dela no 
rádio e por isso estava lá. Foi aí que percebemos a dimensão que o progra-
ma estava ganhando”. Desde então, pelas ondas do rádio, são convocadas 
pessoas que precisam apresentar documentos na Secretaria de Ação Social. 
Além disso, são veiculados avisos sobre eventuais problemas no cadastro 
e alertas para os pais cujos filhos estejam faltando às aulas. Em resumo, o 
foco é coletivo, mas há também avisos caso a caso.
 
De acordo com Pedro Roque Araújo, coordenador-geral da Assistência 
Social de Lavras da Mangabeira, a população do município é estimada em 
32 mil habitantes, e cerca de 5.200 lares recebem o Bolsa Família.
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6.4 Bons exemplos a serem seguidos pelos municípios 
nas condicionalidades

6.4.1 O município de Serro–MG 

Conseguiu levar 94 alunos beneficiários de volta à escola, fazendo visitas às 
unidades escolares com o objetivo de conscientizar os educadores e os pais, 
no reforço das regras do programa. Há dois anos, a cidade criou um sistema 
próprio de acompanhamento que registra apenas o nome dos alunos que 
não estão em dia com as obrigações. Essa lista é enviada para o Conselho 
Tutelar, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e associações 
comunitárias, que ajudam a detectar os motivos mais freqüentes da evasão 
escolar. As instituições de ensino também são estimuladas a cumprir prazos 
e, quando recebem os formulários, já são avisadas da data de devolução 
do material preenchido. Mas, segundo Monteiro, o grande diferencial da 
gestão é o acompanhamento diário. “Aqui, cadastramento e atualização são 
feitos todos os dias. Estamos sempre de portas abertas e isso nos aproxima 
dos beneficiários”, ensina.

6.4.2 O município de Paramoti–CE 

Município que investe na intersetorialidade para alcançar bons resultados. 
A Comissão Gestora do Cadastro Único é composta por representantes das 
secretarias de Educação, Saúde e Trabalho e Ação Social. Periodicamente, 
as áreas se reúnem para manter uma avaliação permanente de resultados. 
Sempre que um problema é encontrado, um dos três assistentes sociais da 
equipe faz uma visita à casa da família para ajudar na solução. O esforço 
atinge até mesmo os digitadores, que alertam sobre qualquer irregularidade 
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encontrada nos dados das famílias. Outra medida que pode ser adotada 
pelo município é usar os Centros de Referências de Assistência Social 
(Cras) para promover palestras e reforçar as condicionalidades junto aos 
beneficiários.

6.4.3 O município de São Luís–MA 

Exemplo de empenho no acompanhamento dos dados. O sucesso é  
conseqüência de uma estreita parceria com as escolas e os beneficiários. O 
vínculo é mantido com reuniões periódicas nas escolas, envolvendo pais e 
professores, para manter as condicionalidades e regras do programa sem-
pre em debate. Além dessas reuniões, os funcionários do município ainda 
visitam os alunos faltosos e reprovados para tentar reverter a situação e 
elaborar políticas que evitem casos semelhantes. A mudança maior ocorreu 
entre os diretores de escolas, pois eles entenderam a necessidade de seguir 
as regras do programa e olhar de maneira diferenciada para famílias em 
situação vulnerável. As tarefas do acompanhamento de freqüência escolar 
são divididas.
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7 
Política de recursos 
humanos e Lei de 

Responsabilidade Fiscal
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A necessidade de se observar os limites de gastos conforme a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

É sabido que a produtividade e a qualidade dos serviços oferecidos à so-
ciedade no campo das políticas públicas estão relacionados com a forma e 
as condições como são tratados os recursos humanos.

O tema não tem sido matéria prioritária de debates e de formulações, a 
despeito das transformações ocorridas no mundo do trabalho e do encolhi-
mento da esfera pública, implicando precariedade das condições de trabalho 
e atendimento à população.

A inexistência de debate sobre recursos humanos tem dificultado também a 
compreensão acerca do perfil do servidor da Assistência Social, da consti-
tuição e composição de equipes, dos atributos e qualificação necessários às 
ações de planejamento, formulação, execução, assessoramento, monitora-
mento e avaliação de serviços, programas, projetos e benefícios, do sistema 
de informação e do atendimento ao usuário desta política.

O dinamismo, a diversidade e a complexidade da realidade social pactu-
am questões sociais que se apresentam sob formas diversas de demandas 
para a política de Assistência Social, e que exigem a criação de uma gama 
diversificada de serviços que atendam às especificidades da expressão da 
exclusão social apresentada para esta política.
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Nesse sentido, várias funções e ocupações vão se constituindo: monitores, 
educadores de crianças e adolescentes em atividades socioeducativas, de 
jovens com medidas socioeducativas, para abordagem de rua, cuidadores 
de idosos, auxiliares, agentes, assistentes, entre outros.

A Gestão Pública Municipal deve observar as diretrizes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal conforme os artigos a seguir: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar 101, entende-
se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do 
ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 
civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espé-
cies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra 
que se referem à substituição de servidores e empregados públi-
cos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência.
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Art.19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Consti-
tuição Federal. A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados:

I  – União: 50% (cinqüenta por cento).
II – Estados: 60% (sessenta por cento).
III  – Municípios: 60% (sessenta por cento).
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Benefício de Prestação Continuada (BPC) – É um direito garantido 
pela Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de 01 (um) sa-
lário mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas 
com deficiência que ateste incapacitação para a vida independente e para 
o trabalho.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – É a principal 
fonte de financiamento multilateral de projetos voltados ao desenvolvimento 
econômico e social da América Latina e do Caribe.

Banco Mundial (Bird) – Tem por missão principal a luta contra a pobreza 
por intermédio de financiamentos e empréstimos aos países em desenvolvi-
mento. Seu funcionamento é garantido por quotizações definidas e reguladas 
pelos países membros. É composto por 184 países membros. 

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) – É instru-
mento de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas 
as famílias de baixa renda existentes no país.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – É uma unidade 
pública da política de Assistência Social, de base municipal, integrante do 
Suas, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes serviços 
no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva 
de potencializar a proteção social.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Cre-
as) – Integrante do Sistema Único de Assistência Social (Suas), constitui-se 
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numa unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções espe-
cializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias 
com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 
direitos.

Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 
Social (Coegemas) – É uma Associação Civil, de direito privado, sem 
fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de 
duração indeterminada, com sede e foro em Brasília – DF, regendo-se pelo 
presente Estatuto  e demais Legislações vigentes.

Corporação Andina de Fomento (CAF) – Tem por finalidade for-
talecer e impulsionar de forma conjunta o desenvolvimento municipal no 
continente.

Condicionalidades – São os compromissos nas áreas de Educação, 
Saúde e Assistência Social assumidos pelas famílias e que precisam ser 
cumpridos para que elas continuem a receber o benefício do Programa 
Bolsa Família. 

Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) – É um órgão 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com a finali-
dade de elaborar e avaliar a política nacional de Desenvolvimento Social e 
garantir o cumprimento da legislação. 

Controle Social – É a participação da sociedade civil nos processos de 
planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da 
gestão pública e na execução das políticas e programas públicos.
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Constituição Federal de 1988 (Artigos 6º, 194, 203 e 204) CF/1988 
– Inserida como política da Seguridade Social Brasileira, direito do cidadão 
e dever do estado. Pressupõe a superação do assistencialismo e consolidação 
da Assistência Social como Política Pública.

Emenda Constitucional – A alteração do texto constitucional tem fun-
ção substitutiva, pois permite modificações pontuais na Constituição de 
um país. Uma emenda constitucional, no Brasil, deve ser aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Fundo Municipal de Assistência Social – Tem por objetivo assegurar, 
no âmbito do município, recursos financeiros necessários ao desenvolvi-
mento das ações de política social.

Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) – Tem por objetivo 
proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação con-
tinuada e apoiar serviços, programas e projetos de Assistência Social. Cabe 
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como órgão 
responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, 
gerir o Fundo Nacional de Assistência Social, sob orientação e controle do 
Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas). 

Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família – É o conjunto 
de processos e atividades que garantem a continuidade da transferência de 
renda às famílias beneficiárias.

Intersetorialidade  – Significa uma série de ações articuladas e coor-
denadas, utilizando os recursos existentes em cada setor (materiais, huma-
nos, institucionais) de modo mais eficiente, direcionando-os para ações 
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que obedeçam a uma escala de prioridades estabelecidas em conjunto. Se 
os diferentes setores do governo e da sociedade agirem isoladamente, não 
teremos uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional efetiva.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Autarquia 
federal subordinada ao Ministério do Planejamento, o IBGE constitui-se 
como o principal provedor de dados e informações oficiais do país. O ins-
tituto tem atribuições ligadas às estatísticas sociais, demográficas e econô-
micas. Para tanto, realiza censos e organiza as informações obtidas nesses 
levantamentos com a finalidade de atender às necessidades dos órgãos das 
esferas governamentais federal, estadual e municipal, bem como de outras 
instituições e do público em geral.

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) Lei 8.742/1993 – Define 
que, no Brasil, a Assistência Social é direito do cidadão e dever do estado. 
Como política de seguridade social não contributiva, a Assistência Social 
deve garantir os mínimos sociais e ser realizada em um conjunto integrado 
de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento 
às necessidades básicas da população.

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – É um dispositivo do governo 
que tenta evitar que prefeitos e governadores endividem os municípios e 
estados mais do que conseguem arrecadar pelos impostos. Tal medida é 
necessária já que diversos políticos costumavam, no final de seus mandatos, 
iniciarem diversas obras de grande porte, procurando se reeleger.

Marcha em Defesa dos Municípios – Maior evento dos municípios do 
país, organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), con-
grega prefeitos de todo o pais para apresentar suas propostas e reivindicações 
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ao governo federal e Congresso Nacional para melhoria e aperfeiçoamento 
das políticas públicas.

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social (NOB/Suas)  – Disciplina e normatiza a operacionalização da 
gestão da Política Nacional de Assistência Social – Pnas e o novo modelo 
de gestão.

Plano de Trabalho Anual (PTA) – Instrumento que apresenta 
o pleito de estados e municípios a financiamento de projetos do governo 
federal. Nele são apresentados os motivos que justificam a realização do 
convênio, a descrição completa do objeto a ser executado, a descrição das 
metas (físicas e financeiras) a serem atingidas, as etapas ou fases da exe-
cução do objeto, com previsão de início e término, o plano de aplicação de 
recursos e o cronograma de desembolso. O PTA deve ser apresentado ao 
titular do Ministério, órgão ou entidade responsável pelo programa a ser 
desenvolvido.

Política Nacional de Assistência Social (Pnas) – Define o 
sistema único de Assistência Social para o Brasil e o direito à proteção 
social básica e especial no campo socioassistencial.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)
Tem como objetivo contribuir para a erradicação de todas as formas 

de trabalho infantil no país, atendendo famílias cujas crianças e adolescentes 
com idade inferior a 16 anos se encontrem em situação de trabalho. O Pro-
grama está inserido em um processo de resgate da cidadania e promoção de 
direitos de seus usuários, bem como de inclusão social de suas famílias.
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Programa de Atenção Integral à Família (Paif) – Expressa 
um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção 
em serviços da Assistência Social, tais como socioeducativos e de convi-
vência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda 
e, especialmente, acompanhamento sociofamiliar. 

Programa Bolsa Família (PBF) – É um programa de transferência 
direta de renda com condicionalidades que beneficia famílias em situação de 
pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema 
pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 60,00).

Programa Pró-cidades – Empresa especializada em consultoria 
técnica e administrativa voltada à assessoria aos municípios no desenvol-
vimento de projetos, de serviços e de obras de infra-estrutura urbana. 

ProJovem Adolescente – É uma modalidade do Programa Na-
cional de Inclusão de Jovens (ProJovem) voltada, exclusivamente, para a 
faixa etária entre 15 e 17 anos. É um serviço socioeducativo de convívio de 
Assistência Social que integra as ações de proteção social básica. 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) – É uma propo-
sição de alteração ao texto constitucional. Caso aprovada pelo Congresso 
Nacional, constitui-se em Emenda Constitucional.

Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias (Saip) 
– Tem por finalidade articular as diversas ações de desenvolvimento social 
e promover sua integração para produzir resultados mais eficazes e susten-
táveis aos seus beneficiários.



116
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) – 
Responsável pela avaliação e pelo monitoramento de políticas, programas, 
projetos e serviços implementados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome.

Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) – É respon-
sável pela gestão nacional da Política Nacional de Assistência Social (Pnas), 
na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social (Suas). Sua meta é o 
cumprimento da tarefa histórica de consolidar o direito à Assistência Social 
em todo o território nacional.

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) – Tem 
por objetivo a implementação da Política Nacional de Renda de Cidadania 
no país. Também articula ações específicas dos programas de transferência 
de rendas federais, estaduais e municipais, estabelecendo a soma de esforços 
entre os entes federados e as demais ações sociais em curso.

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição 
(Sesan) – Tem a missão de formular e implementar a Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, promover e coordenar programas do 
governo federal nesta área. Seu principal objetivo é garantir aos cidadãos o 
acesso a comida e água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, 
de maneira sustentável e respeitando as diversidades culturais.

Sistema Único de Assistência Social (Suas) – Constitui-se na 
regulação e organização em todo território nacional dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter continuado ou eventual, 
executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério 
universal e lógico de ação em rede hierarquizada e em articulação com 
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iniciativas da sociedade civil. Define e organiza os elementos essenciais 
e imprescindíveis à execução da política pública de Assistência Social, 
possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no aten-
dimento aos usuários, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura 
dos serviços e da rede prestadora de serviços socioassistenciais.

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – Definida como o custo 
básico dos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), a taxa é calculada com base no 
nível do risco Brasil e na projeção de inflação para os próximos 12 meses. 
A TJLP tem período de vigência de um trimestre, sendo expressa em per-
centual ao ano. 

Tribunais de Contas – Órgãos independentes e representativos 
do Poder Legislativo. Estão previstos na Constituição e não integram e 
nem estão subordinados a esse Poder, mas há uma relação de auxílio e 
cooperação. Tem função de controle externo, de fiscalização e de revisão 
da atividade administrativa em qualquer esfera de poder.

Tribunal de Contas da União (TCU) – Instituição fiscalizadora 
da aplicação dos recursos federais em todo o país. Auxilia o Congresso 
Nacional e é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta.

Serviços de Proteção Social Especial – Destinam-se ao aten-
dimento a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos ou 
contingência que necessitem de cuidados especializados, acompanhamen-
to e orientação de forma continuada. Tais serviços são organizados em 
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Serviços Continuados de Média Complexidade e Serviços Continuados de 
Alta Complexidade.

Marco Legal do Sistema Único de Assistência Social

Norma Operacional Básica do Suas – 2005

NOB/Suas  – Disciplina e normatiza a operacionalização da gestão 
da Política Nacional de Assistência Social – Pnas e o novo modelo de 
gestão.






