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Carta do Presidente

Senhor(a) prefeito(a),

O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento municipalista 
e fortalecer a autonomia dos Municípios a partir de iniciativas políticas 
e técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da 
população.

E é nesse propósito que se acredita em uma Política de Assistência 
Social articulada com as demais políticas e que priorize o atendimento 
e as condições da comunidade local.

A oferta de serviços, programas e projetos sociais depende da 
garantia de orçamento, o que em se tratando de política pública deve 
contar com apoio financeiro dos três entes federados, União, Estados 
e Municípios.

Um bom planejamento financeiro define a cobertura e condições 
de atendimento das questões sociais. 

Para que os Municípios desempenhem seu papel de fomentadores 
das políticas sociais em âmbito local e a fim de possibilitar uma melhor 
gestão municipal, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) ofe-
rece esta cartilha para apoio e orientação ao gestor na gestão da polí-
tica de assistência social.

Sucesso em sua gestão!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. Introdução

Um dos maiores desafios enfrentados pelos Municípios, atual-
mente, está relacionado à gestão das políticas públicas – unir financia-
mento e serviços de qualidade que deem respostas às necessidades 
da população.

Nesse sentido, apresentamos este material com objetivo de otimi-
zar os processos que envolvem a gestão da política de assistência so-
cial, apontando suas principais normativas.

Cada nível de gestão e de proteção social trabalhado nos Muni-
cípios dentro da política de assistência social envolve a organização 
da oferta de inúmeros serviços e programas, o que inclui o formato das 
equipes de referência, cada um deles conta com um piso de cofinan-
ciamento e, consequentemente, com regras de utilização desses recur-
sos; por isso, é tão importante que cada gestor domine a legislação que 
orienta esses processos.

É necessário pensar nos equipamentos que ofertam os serviços 
socioassistenciais em termos de estrutura, organização do quadro de 
pessoal e planejamento orçamentário.

As transferências financeiras para cofinanciamento da assistên-
cia social são realizadas na modalidade fundo a fundo, em que cada 
serviço tem um piso de referência e uma conta específica para transfe-
rências dos recursos.

O objetivo deste material é esclarecer essa forma de organização 
e incentivar os gestores a utilizarem seus recursos da melhor forma.
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2. Assistência Social como 
Política Pública

Foi em 1988, com a Constituição Federal, que a assistência social 
passou a integrar as políticas de proteção social, juntamente com saú-
de e previdência, formando o tripé da seguridade social, o que deu à 
assistência social status de política social pública:

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social” (CF, 1988).

A respeito do conceito de política pública, Pereira (1996, p. 130) a 
define como “linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais de-
clarados e garantidos em lei”, ou seja:

Política pública significa, portanto, ação coletiva que tem por 
função concretizar direitos sociais demandados pela socie-
dade e previstos nas leis. Ou, em outros termos, os direitos 
declarados e garantidos nas leis só têm aplicabilidade por 
meio de políticas públicas correspondentes, as quais, por 
sua vez, operacionalizam-se mediante programas, projetos 
e serviços (PEREIRA, 2002, p. 7).

Todavia, foi somente em 1993 com a Lei Orgânica de Assistência 
Social (Loas), Lei 8.742, que o art. 194 da Constituição foi regulamen-
tado, e o art. primeiro dessa lei determinou que a assistência social se 
constituísse como “direito do cidadão e dever do Estado”, sob o princí-
pio da universalidade do acesso às políticas sociais.

É preciso destacar que a assistência social brasileira é formatada 
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dentro de um modelo econômico neoliberal, o que significa dizer que 
a ótica com a qual as políticas sociais são e foram construídas nesse 
sistema passa pela estrutura de condicionalidades, recortes e regras 
para o acesso.

Conforme Soares, as políticas de corte neoliberal se caracterizam por:

Um conjunto, abrangente, de regras de condicionalidade 
aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diver-
sos países e regiões do mundo, para obter o apoio político 
e econômico dos governos centrais e dos organismos in-
ternacionais. Trata-se também de políticas macroeconômi-
cas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais 
liberalizantes. (2003, p. 19. In: TAVARES e FIORI, 1993).

Soares afirma, ainda, que “o ajuste neoliberal não é apenas de na-
tureza econômica: faz parte de uma redefinição global do campo polí-
tico-institucional e das relações sociais” (2003, p. 19).

Para além desse cenário, o conceito de política social também é 
contraditório, pois ele se relaciona tanto com o papel do Estado – quan-
do esse intervém para a manutenção do sistema, com a realização de 
ações paliativas – quanto com a mobilização social, na perspectiva da 
conquista de direitos. Assim, Pereira, ao analisar Política Social, refere-se:

[...] àquelas modernas funções do Estado capitalista – imbri-
cado à sociedade – de produzir, instituir e distribuir bens e 
serviços sociais categorizados como direitos de cidadania 
[...] a qual foi depois da II Guerra Mundial distanciando-se 
dos parâmetros do laissez-faire e do legado das velhas leis 
contra a pobreza (PEREIRA, 1998, p. 60).

Diante disso, a Assistência Social como política se mostra mais 
complexa que o óbvio da mera ação social. Trata-se de um conjunto 
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amplo de ações, projetos, programas e serviços que não se limitam ape-
nas à execução, mas à tomada de decisões conjuntas, que pressupõem 
aval e controle da sociedade. Sendo assim, podemos defini-la como um 
processo, racional, ético e cívico, como já fora mencionado e tão bem 
definido por Pereira, 2002:

De modo geral é uma política racional, pois a tomada de 
decisões se baseia em indicadores científicos, decisões 
coletivas, estudos, diagnósticos e processos de acompa-
nhamento e avaliação, tendo como principal compromisso a 
melhor satisfação possível de necessidades sociais. E está 
organizada na forma de um Sistema Único que contempla 
a oferta de serviços, programas e projetos que visam ao 
acesso aos direitos.
E ainda é ética, pois há uma responsabilidade moral no 
combate às iniquidades sociais e cívicas porque deve ter 
vinculação com os direitos de cidadania.
Sendo assim, o direito a ser concretizado pela política de 
assistência social afigura-se, ao mesmo tempo, como um 
dever de prestação por parte do Estado e um direito de 
crédito por parte da população àquilo que lhe é essencial 
para garantir a sua qualidade de vida e a sua participação 
cidadã (PISÓN,1998).
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3. Política Nacional de 
Assistência Social (Pnas)

É justamente a Política Nacional de Assistência Social que busca 
assegurar a oferta da proteção social à população que dela necessitar, 
considerando as desigualdades socioterritoriais, objetivando enfrentá-las, 
para concretizar o acesso a direitos. De acordo com o art. 1o da Loas:

A Assistência Social, Direito do Cidadão e Dever do Estado, 
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto inte-
grado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas.

Quando essa passou a compor o tripé da seguridade social, as-
sumiu um caráter de Política de Proteção Social, voltada à garantia de 
direitos. Segundo Di Giovanni (1998, p. 10), entende-se por Proteção 
Social as formas “institucionalizadas que as sociedades constituem pa-
ra proteger parte ou o conjunto de seus membros”.

Diretrizes da Política Nacional de Assistência Social

Baseada na CF de 1988 e na Loas, a Assistência Social se orga-
niza da seguinte forma:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordena-
ção e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução 
dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem co-
mo a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o co-
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mando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as 
diferenças e as características socioterritoriais locais;

II – participação da população, por meio de organizações repre-
sentativas, na formulação das políticas e no controle das ações em to-
dos os níveis; 

III – primazia da responsabilidade do Estado na condução da Po-
lítica de Assistência Social em cada esfera de governo; 

IV – centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos.

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

 ¡ prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção so-
cial básica e/ ou especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem; 

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

 ¡ assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família e que garantam a convivência familiar e 
comunitária.
A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: seguran-

ça de sobrevivência, acolhida e convívio. Desse modo, essas seguranças 
se materializam na forma de proteções; no caso, as proteções afiança-
das à Política de Assistência Social são: proteção social básica, prote-
ção social especial de média e alta complexidade, sendo que cada seg-
mento conta com programas, ações e serviços para sua materialização. 

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

O Suas é um sistema público que define e organiza de forma des-
centralizada os elementos necessários à execução da política de assis-
tência social, possibilitando a normatização de padrões nos serviços, 
qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, no-
menclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 

O Sistema é composto pelo poder público e sociedade civil, que 
participam diretamente do processo de gestão compartilhada, materia-
lizando os princípios, os objetivos e as diretrizes da Loas. O Suas orga-
niza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social, 
hierarquizadas, a primeira é a Proteção Social Básica, a segunda é a 
Proteção Social Especial, de média e alta complexidade. 

O Suas também oferta Benefícios Assistenciais, prestados a públi-
cos específicos, visando à superação de situações de vulnerabilidade. 
Além disso, ele gerencia o cadastramento de entidades e organizações 
de assistência social, por meio do Cadastro Nacional de Entidades e 
Organizações de Assistência Social. 

Um ponto que merece destaque e atenção no Suas é sua forma de 
gerir suas ações e a aplicação dos seus recursos, onde tudo deve ser 
negociado e pactuado em Comissões, são elas: Comissões Intergesto-
res Bipartite (CIBs), com a participação dos Estados e dos Municípios, 
e Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com os três Entes federados 
– União, Estados e Municípios. 

É importante lembrar que os processos de pactuação necessitam 
de acompanhamento e aprovação do Conselho Nacional de Assistência 
Social e respectivos conselhos locais, que cuidam do controle social. 
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Os serviços socioassistenciais no Suas são organizados segun-
do as seguintes referências: Vigilância Social, Proteção Social e Defesa 
Social e Institucional. 

Vigilância Social é a geração de informações palpáveis, como 
diagnósticos, relatórios de avaliação, indicadores e índices relaciona-
dos ao território, que expressam a realidade das situações de vulnera-
bilidade e o risco pessoal e social vivenciados pelos usuários da Políti-
ca de Assistência Social. 

Proteção Social está relacionada às seguranças: sobrevivência 
– ex.: por meio de benefícios continuados e eventuais; acolhida – ex.: 
realização de ações, oferta de serviços que visem à proteção e à re-
cuperação dos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social; 
convívio – ex.: ações que tenham como objetivo o resgate dos vínculos 
comunitários e familiares. 

Defesa Social e Institucional significa garantir aos usuários da Po-
lítica de Assistência Social informações sobre seus direitos, inclusive os 
relacionados ao seu processo de acolhida e atendimento dentro do Suas. 

Para que isso ocorra, é necessário que a proteção básica e a es-
pecial estejam articuladas, de modo que a referência e a contrarrefe-
rência se complementem.

O Suas se fortaleceu ainda mais quando do seu reconhecimento 
legal por meio da Lei 12.435/2011, o que possibilitou a normatização 
de várias questões acerca do financiamento, da organização e da exe-
cução dos serviços, dos programas, dos benefícios e dos projetos de 
assistência social.

4.1   Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Conforme estabelecida na Norma Operacional Básica (NOB/Suas 
2005), o Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta 4 esferas 



16 Assistência Social na Gestão Municipal 

de gestão: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo descen-
tralizado, participativo e compartilhado entre esses Entes, articulando 
suas funções especificamente dentro da gestão.

A partir do estabelecido nas normativas que regem a gestão da 
política de assistência social, reconhece-se este espaço enquanto meio 
de possibilidades de universalização de direitos, por meio de uma pers-
pectiva de gestão democrática.

Como a gestão é compartilhada, cada Ente exerce a função e o pa-
pel nas ações para o desenvolvimento do Suas. Assim, compete à União 
a responsabilidade principalmente pela formulação, apoio, articulação e 
coordenação de ações. Os Estados têm seu papel em assumir gestão 
da assistência social dentro de seu âmbito de competência, tendo suas 
responsabilidades definidas na NOB/Suas. Já na gestão municipal e do 
Distrito Federal, são possíveis três níveis de habilitação que compõem 
a estrutura e o funcionamento do Suas, são elas: inicial, básica e plena.

O SUAS é constituído pelo conjunto de serviços, progra-
mas, projetos e benefícios no âmbito da assistência social 
prestados diretamente – ou através de convênios com or-
ganizações sem fins lucrativos -, por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder pú-
blico (YAZBEK apud BRASIL, 2008:97).

A gestão vem ganhando destaque no Suas principalmente para sua 
efetiva implementação, com vistas à consolidação de um sistema que 
promova protagonismo, potencialize autonomia e garanta direitos sociais.

A gestão, no caso do Suas, é central para a efetividade do siste-
ma e, para que se consolide, será fundamental utilizar os referenciais do 
planejamento participativo e pautar-se na premissa da democratização 
dos espaços e na garantia de direitos sociais universais e emancipado-
res (COUTO, 2009:216).
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4.2   Níveis de Gestão Municipal

A gestão municipal compreende 3 níveis de gestão de habilitação 
do Suas, que são:

 ¡ A gestão inicial que incorpora os Municípios que atendam a requi-
sitos mínimos, como a existência e o funcionamento de conselho, 
fundo e planos municipais de assistência social, além da execu-
ção das ações da Proteção Social Básica com recursos próprios 
do Município, onde o repasse dos recursos se dá de forma auto-
mática, do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) para os 
fundos municipais de assistência social.

 ¡ Na gestão básica, o Município assume a gestão parcial das ações 
da gestão da proteção social básica, juntamente com os serviços 
e o programa que compõe o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif), e recebe os recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social (Fnas) para as ações de revisão do Benefí-
cio de Prestação Continuada (BPC).

 ¡ Na gestão plena, o Município passa à gestão total das ações so-
cioassistenciais, amplia o atendimento atual dos Centros de Re-
ferência Especializados da Assistência Social (Creas), juntamente 
com o Serviço de Proteção e atendimento Especializado a Famí-
lias e Indivíduos (Paefi) e participa da partilha dos recursos para 
projetos de Inclusão Produtiva.
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Importante:
A gestão das ações e a aplicação de recursos do 
Suas são negociadas e pactuadas nas Comis-
sões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comis-
são Intergestores Tripartite (CIT). Esses proce-
dimentos são acompanhados e aprovados pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) 
e seus pares locais, que desempenham um im-
portante trabalho de controle social. As transa-
ções financeiras e gerenciais do Suas contam, 
ainda, com o suporte da Rede Suas, sistema que 
auxilia na gestão, no monitoramento e na avalia-
ção das atividades. 
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5. Norma Operacional 
Básica do Sistema Único 
de Assistência Social

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência So-
cial (NOB/ Suas) disciplina a gestão pública da Política de Assistência 
em todo o território brasileiro, constitui um instrumento de regulação e 
ampliação dos conteúdos e das definições da Política Nacional de As-
sistência Social, que disciplinam a operacionalização da gestão de as-
sistência social. 

Nela está contida o caráter do Suas, as funções da Política Públi-
ca de Assistência Social, as instâncias de articulação, a pactuação e a 
deliberação que compõem o processo democrático e os níveis de ges-
tão do Suas, financiamento e regras de transição. 

O Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas), órgão vincula-
do ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, editou 
por meio da Resolução 33, de 12 de dezembro de 2012, a nova NOB/
Suas, trazendo grandes inovações sobre a Política Nacional de Assis-
tência Social, principalmente no que tange às competências atribuídas 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, à gestão dos 
recursos destinados a ações, programas, projetos e benefícios e como 
estes serão financiados. 

A publicação da Resolução Cnas 33/2012 revogou as disposições 
da Resolução Cnas 130/2005, que tratava sobre a antiga Norma Opera-
cional Básica do Sistema Único de Assistência Social, conhecida como 
NOB/Suas 2005, na qual se previu a execução da Política Nacional de 
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2004 e a consolidação das bases de implantação do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas). 

Como uma maneira de informar aos Municípios as recentes alte-
rações trazidas pela NOB/Suas 2012, a CNM elaborou a Nota Técnica 
2/2013, a fim de chamar a atenção dos gestores sobre as mudanças no 
âmbito da assistência social, fazendo um comparativo das previsões da 
norma atual diante da antiga. Acesse: http://www.cnm.org.br.
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6. Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais

A Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Na-
cional de Assistência Social aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, organizando-os por nível de complexidade dentro 
do Suas. 

Proteção Social Básica
A proteção social básica tem como principal objetivo desenvolver 

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

Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios ofertados na 
proteção social básica devem estar articulados com as demais políticas 
públicas, tais como Educação, Saúde, Cultura, uma vez que estas desem-
penham um papel fundamental na garantia de acesso a direitos básicos, 
como forma de superar as condições de vulnerabilidade e as prevenir. 

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

Os serviços de proteção social básica serão executados de for-
ma direta nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e em 
outras unidades básicas e públicas de assistência social, bem como de 
forma indireta nas entidades e nas organizações de assistência social 
da área de abrangência dos Cras.
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Centro de Referência de Assistência So-
cial (Cras)

O Centro de Referência da Assistência 
Social (Cras) é uma unidade pública estatal de 
base territorial, que deve estar localizada em 
áreas de vulnerabilidade e risco social, poden-
do referenciar um total de até mil famílias/ano.

Serviços e Programas
 ¡ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). 
 ¡ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 ¡ Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 
 ¡ Programa de inclusão produtiva e ações de enfrentamento à po-

breza. 
 ¡ Centro de convivência para população idosa. 
 ¡ Programas de incentivo ao protagonismo juvenil.

Proteção Social Especial
Os objetivos da proteção social especial são: prover atenções so-

cioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos 
e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumpri-
mento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de traba-
lho infantil, entre outras.

Proteção Social Especial de Média Complexidade
Os serviços socioassistenciais na modalidade média complexida-

de são aqueles que oferecem atendimentos às famílias e aos indivíduos 
que já tiveram seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e co-
munitários não foram rompidos. 
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Serviços e programas
 ¡ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e In-

divíduos (Paefi). 
 ¡ Serviço Especializado em Abordagem Social. 
 ¡ Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Me-

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

 ¡ Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosos(as) e suas Famílias. 

 ¡ Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Na alta complexidade, o atendimento se volta para usuários que se 

encontram sem referência e/ou situação de ameaça que precisam ser re-
tirados de seu ambiente familiar ou comunitário.

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas)

Trata-se, também, de uma unidade pública 
e estatal, que tem como objetivo ofertar serviços 
especializados e continuados a famílias e indiví-
duos em situação de ameaça ou violação de direi-

tos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio aberto etc.).

Serviços e programas
 ¡ Serviço de acolhimento institucional, nas seguintes modalidades: abri-

go institucional; Casa-Lar; Casa de Passagem; Residência Inclusiva;
 ¡ Serviço de acolhimento em república; 
 ¡ Serviço de acolhimento em família acolhedora; 
 ¡ Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de 

emergências.
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7. Financiamento

Sendo a Assistência Social parte integrante do tripé da segurida-
de social, ao lado da Saúde e da Previdência, seu orçamento segue o 
disposto na CF/1988. 

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

Dentro do Suas, o financiamento toma corpo por meio dos Fun-
dos de Assistência Social. Segundo a Pnas, no âmbito federal, o Fundo 
Nacional, criado pela Loas e regulamentado pelo Decreto 1.605/1995, 
tem o seguinte objetivo: art. 1o – “proporcionar recursos e meios para fi-
nanciar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, progra-
mas e projetos de assistência social”. Sendo assim, o pagamento des-
ses benefícios se dá de forma direta para o beneficiário. 

Ou seja, o que cabe no financiamento da assistência social por 
parte do governo federal é apenas um apoio, o custo real da execução 
da política deve ser complementado com recursos próprios, na moda-
lidade fundo a fundo, dos Municípios e do Estado, entendendo o finan-
ciamento de forma tripartite. 

Salienta-se que são condições obrigatórias para transferência de 
recursos federais aos Municípios a criação e a manutenção do Conse-
lho Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Assistência 
Social e do Plano Municipal de Assistência Social.
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7.1   Blocos de Financiamento – Portaria 113/2015 – MDS

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

Com a nova Nob-2012, a proposta seria outra, mudando a forma 
de financiamento para blocos, ou seja, cada nível de proteção social te-
ria um bloco de financiamento. Isso facilitaria e flexibilizaria a utilização 
dos recursos, e ficaria da seguinte forma, segundo a Portaria 113/2015 
do MDS:

I – Bloco da Proteção Social Básica;
II – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade;
III – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
IV – Bloco da Gestão do Suas; e
V – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro 

Único.

Bloco de Financiamento: são conjuntos de recursos destinados 
ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais, calculados 
com base no somatório dos componentes que os integram e vincula-
dos a uma finalidade.

São componentes dos Blocos de Financiamento da Proteção So-
cial Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Prote-
ção Social Especial de Alta Complexidade os serviços já instituídos e 
tipificados e os que venham a ser criados no âmbito de cada Proteção.

Segundo art. 10, o Bloco de Financiamento da Gestão do Progra-
ma Bolsa Família e do Cadastro Único tem como componente o Índice 



26 Assistência Social na Gestão Municipal 

de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família.
Parágrafo único. A transferência de recursos financeiros para apoio 

à gestão e execução local do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único observará seu regulamento específico.

Os recursos da parcela do cofinanciamento federal serão transfe-
ridos aos Fundos de Assistência Social de Estados, Municípios e o Dis-
trito Federal, na modalidade fundo a fundo, observadas:

I – as especificidades dos componentes de cada Bloco de Finan-
ciamento; e

II – as especificidades de Programas e Projetos de acordo com 
as normas que os regem.

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

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

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

Vale saber !!!!
É importante perceber que não existem blocos pa-
ra Programas e Projetos socioassistenciais. Cada 
um deles possui contas específicas e vinculadas, 
para as quais o Fnas transfere os recursos do cofi-
nanciamento federal.
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8. Fundo Municipal de 
Assistência Social

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

Deve ser instituído por meio de lei municipal, lembrando que o 
fundo faz parte da estrutura administrativa do Poder Executivo e é uma 
unidade orçamentária, ordenadora de despesas. O que significa dizer 
que ele elabora seu próprio orçamento, mas que este deve estar em 
consonância com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
nos instrumentos de gestão da Política de Assistência Social. 

O gestor da assistência social e ordenador de despesas do Fundo 
deve ser o secretário municipal de Assistência Social, e o Fundo Muni-
cipal de Assistência Social deve ter CNPJ próprio registrado na Recei-
ta Federal.   
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9. Orçamento Público

Para aprimorar a prestação de serviços socioassistenciais na pers-
pectiva da oferta e do planejamento financeiro, é importante entender o 
que é orçamento e qual sua relação com a assistência social. 

De acordo com a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap), o orçamento público é o instrumento de gestão de maior rele-
vância e provavelmente o mais antigo da administração pública. É um 
instrumento que os governos usam para organizar os seus recursos fi-
nanceiros. Partindo da intenção inicial de controle, o orçamento público 
tem evoluído e vem incorporando novas instrumentalidades. No Brasil, 
o orçamento reveste-se, também, de formalidades legais. Existe uma lei 
constitucionalmente prevista que estima a receita e fixa despesa para 
um exercício (Lei Orçamentária Anual). 

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

Ainda que seja formalizado por meio de lei, o orçamento público 
é um instrumento de planejamento das ações estatais, de ação política 
e de intervenção econômica que deve abarcar todas as políticas públi-
cas a serem executadas no período de um ano. 

Trata-se de um instrumento estratégico de planejamento e orga-
nização das ações governamentais, que pode refletir bem a plataforma 
política dos governantes. 

Vejamos um exemplo para contextualizar a importância do orça-
mento público: digamos que haja a necessidade da construção de um 
centro de convivência para população idosa, contratação de equipe téc-
nica etc., essa ação só se torna realidade e ganha visibilidade positiva 
para gestão com uma previsão detalhada do que precisa ser feito para 
construção do centro, principalmente quanto será gasto, e tudo isso vai 
ao texto do orçamento público.
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10. Sistemas de Planejamento 
e Orçamento

Plano Plurianual
Conforme a CF/1988, existem três instrumentos complementares 

para a elaboração do orçamento público: o PPA (Plano Plurianual), a 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). 
Segundo art. 165 da CF/1988, a prerrogativa de elaboração de tais do-
cumentos é de exclusividade do Poder Executivo. Ao Legislativo cabe 
alterar, por meio de emendas, a proposta original ou apenas confirmá-
-la por meio do voto. 

A CF/1988 afirma que o PPA deve conter as diretrizes, os objeti-
vos e as metas da administração pública federal para as despesas de 
capital. Logo, o PPA é um dos principais instrumentos de planejamento 
para os Entes da Federação, uma vez que o plano define, por um pe-
ríodo de quatro anos, quais programas, projetos e ações o Poder Exe-
cutivo irá desenvolver. 

Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – 
os orçamentos anuais.
 § 1o A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma regio-
nalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e outras de-
las decorrentes e para as relativas aos programas de du-
ração continuada.
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Destaque para:
 ¡ o projeto de lei do PPA deve ser encaminhado ao Legislativo até 

313 de agosto do primeiro ano de mandato do prefeito, devendo 
vigorar por quatro anos; 

 ¡ deve estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para determinadas despesas orçamentárias; 

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

 ¡ composto pelo texto da lei e por diversos anexos; 
 ¡ vigora do início do segundo ano do mandato até o final do primei-

ro exercício financeiro, coincidente com o ano civil, do mandato 
subsequente; e 

 ¡ deve ser apreciado pelo Legislativo (Câmara de Vereadores) até 
o final da sessão legislativa de cada ano.
Os prazos para elaboração do PPA em cada Ente federado variam 

de acordo com sua legislação; a data utilizada como exemplo segue o 
prazo do governo federal.

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Em relação à LDO, a Constituição Federal determina no parágra-

fo 2o do art. 165:

[...] § 2o A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, in-
cluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributá-
ria e estabelecerá a política de aplicação das agências fi-
nanceiras oficiais de fomento (CONSTITUIÇAO FEDERAL 
DE 1988).
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A LDO é o meio de campo entre o PPA e a LOA. Seu conteúdo 
deve ser baseado no PPA, ou seja, nenhum conteúdo presente na LDO 
poderá ser diferente do aprovado no PPA. 

Algumas considerações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a respeito da LDO: 

Art. 4o da LDO disporá sobre:
 
I. equilíbrio entre receitas e despesas; 
II. critérios e forma de limitação de empenho; 
III. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos re-

sultados dos programas financiados com recursos dos orça-
mentos; 

IV. demais condições e exigências para transferência de recurso.

Segundo documento publicado pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS), baseado ainda no art.165 da CF, 
seguem as características da LDO:

 ¡ é uma lei ordinária, válida apenas para um exercício; 
 ¡ indicar as metas e as prioridades da administração pública fede-

ral, incluindo as despesas de capital para o próximo exercício fi-
nanceiro; 

 ¡ orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA); 
 ¡ dispor sobre alterações na legislação tributária; 
 ¡ estabelecer a política de aplicação das agências financeiras ofi-

ciais de fomento; 
 ¡ as metas são definidas pela LDO para constar do projeto de lei 

orçamentária de cada exercício. São apresentados em um tex-
to anexo ao da lei, sendo um detalhamento anual de programas 
e ações cujas prioridades e metas foram estabelecidas no PPA; 
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 ¡ deve ser aprovada pelo Legislativo antes do encerramento da pri-
meira sessão legislativa (intervalo entre as sessões de 18 a 31 de 
julho), sob pena de não se interromper o primeiro período da ses-
são legislativa; e

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

Os prazos para elaboração da LDO em cada Ente federado varia 
de acordo com sua legislação; a data utilizada como exemplo segue o 
prazo do governo federal.

Lei Orçamentária Anual
A Lei 4.320/1994 dispõe que a LOA deve conter a discriminação 

da receita e a despesa, de forma a evidenciar a política econômica fi-
nanceira e o programa de trabalho do governo, sendo obedecidos os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

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

A CF/1988, art. 165, estabelece que a LOA compreenderá:

I. o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fun-
dos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, in-
clusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II. o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto; 

III. o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as en-
tidades e os órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos e 
mantidos pelo poder público.
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Destaques nos aspectos da LOA:

 ¡ estima as receitas e fixa as despesas. 
 ¡ é elaborada pelo Executivo e encaminhada, até o dia 31 de agos-

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

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

Os prazos para elaboração da LOA em cada Ente federado variam 
de acordo com sua legislação; a data utilizada como exemplo segue o 
prazo do governo federal.
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11. Inserção da 
Assistência Social no 
Orçamento Público

A ideia é alinhar demanda e oferta, ou seja, o orçamento da assis-
tência social deve estar em consonância com os instrumentos de plane-
jamento da Política de Assistência Social, que são: o pacto de aprimo-
ramento da gestão do Suas, o Plano de Assistência Social e o Plano de 
Ação de Assistência Social, que, consequentemente, devem conversar 
com o PPA, LDO e LOA. 

Lembramos que a execução, de forma legal, dos recursos da as-
sistência social só é possível quando esses estão inseridos no orça-
mento público. 

O Plano de Assistência Social – o Plano de Assistência Social 
(PAS), de que trata o art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), 
Lei 8.742/1993, é um instrumento de planejamento estratégico que orga-
niza, regula e norteia a execução da Política Nacional de Assistência So-
cial (Pnas) na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

Os Municípios devem elaborar seus PAS a cada quatro anos, de 
acordo com o período de elaboração do Plano Plurianual (PPA). 

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

A estrutura do plano deve conter, dentre outros elementos: o diag-
nóstico socioterritorial, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes, 
as prioridades, as ações e as estratégias, as metas estabelecidas; os 
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resultados e os impactos esperados; os recursos materiais, humanos 
e financeiros, fontes de financiamento, a cobertura da rede prestadora 
de serviços, os indicadores de monitoramento e avaliação e o espaço 
temporal de execução. Devendo ser aprovado pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social.

Plano de Ação da Assistência Social – outro momento funda-
mental ao planejamento das ações da assistência social é a constru-
ção do Plano de Ação, que é o desdobramento do PAS, que deve ser 
feito ano a ano.

O Plano de Ação é o instrumento eletrônico preenchido no site do 
MDS. Esse plano é utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência So-
cial (Snas) para ordenar o lançamento e validar as informações neces-
sárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática 
de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. 

A integração com o PPA, a LDO e a LOA torna-se um valioso ma-
pa para a gestão dos atuais prefeitos, pois norteia e difunde as políticas 
municipais, além de garantir informação sobre a origem das receitas e 
sua destinação. 

Esses instrumentos deverão ser analisados e avaliados pelos Po-
deres Legislativos locais e pela população em geral.
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12. Responsabilidades 
dos Municípios com o 
Financiamento do Suas 

Segundo informações da apostila Gestão Orçamentária e Finan-
ceira do Suas do curso Capacita Suas:

 ¡ alocar na unidade orçamentária dos respectivos fundos recursos 
destinados ao cofinanciamento do aprimoramento da gestão, dos 
serviços, dos programas e dos projetos de assistência social;

 ¡ acompanhar serviços, programas, projetos e benefícios por meio 
dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações 
do órgão repassador dos recursos;

 ¡ delegar a ordenação de despesa dos gastos vinculados aos fun-
dos de assistência social ao gestor da política de assistência social;

 ¡ elaborar o pacto de aprimoramento do Suas, com ações de es-
truturação, planejamento e acompanhamento da gestão, organi-
zação e execução de serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais;

 ¡ garantir o comando único das ações do Suas pelo órgão gestor 
da política de assistência social, conforme recomenda a Loas;

 ¡ prover a infraestrutura necessária ao funcionamento dos conselhos 
de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive para as despesas referentes a passagens e 
diárias de conselheiros representantes do governo ou da socie-
dade civil no exercício de suas atribuições;
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 ¡ garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo 
com o PPA, os planos de assistência social e os compromissos 
assumidos no pacto de aprimoramento do Suas;

 ¡ zelar pela boa e regular execução dos recursos transferidos pela 
União, executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange 
à prestação de contas;

 ¡ efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
 ¡ financiar o custeio do pagamento dos benefícios eventuais com 

base nos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de As-
sistência Social (Cmas); 

 ¡ elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendên-
cias e irregularidades do Município junto ao Suas, aprovado pelo 
Cmas e pactuado na CIB;

 ¡ realizar o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e 
organizações de assistência social previsto no inc. XI do art. 19 
da Loas.
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13. Reprogramação de Saldo

Serviços
Os saldos de recursos referentes ao cofinanciamento federal para 

os Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica, Proteção So-
cial Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Al-
ta Complexidade poderão ser reprogramados para o exercício seguin-
te dentro do respectivo bloco. Isso quer dizer que o saldo do Bloco da 
Proteção Social Básica será reprogramado para o Bloco da Proteção 
Social Básica. 

A presente norma diferencia-se da Portaria MDS 625/2010, pois 
esta coloca como requisito para a reprogramação a execução ininter-
rupta dos serviços, resultando na impossibilidade de reprogramação e 
consequente devolução, ao Fnas, dos saldos dos pisos em que ocor-
reu a descontinuidade.

A Portaria MDS 113/2015 não coloca como requisito de reprogra-
mação a execução ininterrupta dos serviços, mas disciplina sobre a 
forma de devolução dos meses em que ocorreu a descontinuidade da 
oferta do serviço.

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

O Fnas poderá definir se os valores a serem devolvidos, devida-
mente corrigidos, ocorrerão por meio de devolução de recursos ao Fnas, 
por meio de GRU, ou por compensação nas parcelas subsequentes do 
respectivo componente. O gestor também poderá solicitar ao Fnas a 
forma de realização do saneamento da pendência.
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Gestão, Programas e Projetos
Os saldos de recursos referentes ao cofinanciamento federal pa-

ra os programas e projetos poderão ser reprogramados para o exercí-
cio seguinte para o respectivo programa ou projeto. Isso quer dizer, por 
exemplo, que o saldo do o Programa Nacional de Promoção do Aces-
so ao Mundo do Trabalho (Acessuas) será reprogramado para o Aces-
suas até o término da vigência do programa. (Vide art. 28 e 29 da Por-
taria MDS 113/2015).
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14. Contratação de pessoal 

O percentual para gasto com a equipe de referência, estipulado 
pelo Cnas, será apurado considerando as despesas com recursos dos 
Programas, dos Projetos e dos Blocos de Financiamento.

E será obtido pela razão entre a despesa com a equipe de referên-
cia e a receita apurada. Esse percentual será apurado separadamente, 
nos Blocos da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Mé-
dia Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade e 
para cada Programa ou Projeto. 

Os pagamentos realizados a pessoa física ou jurídica em razão 
da prestação de serviço, de qualquer natureza, não são computados no 
cálculo do percentual para gasto com pagamento de pessoal da equi-
pe de referência. 

Vale ressaltar que é vedada a aplicação dos recursos oriundos do 
Bloco da Gestão do Suas para o pagamento de pessoal, conforme dis-
ciplinado no parágrafo único do art. 6º do Decreto 7.636/2011. 

A execução dos recursos do cofinanciamento federal deverá ser 
realizada exclusivamente nas contas vinculadas aos respectivos Blocos 
de Financiamento, Programas e Projetos. 

As parcelas do cofinanciamento estadual, municipal e do Distri-
to Federal não poderão ser depositadas nas contas vinculadas ao co-
financiamento federal. 

Para fins de pagamento de pessoal, desde que observadas as 
orientações do Fnas, o gestor poderá transferir o valor para outra uni-
dade administrativa do Ente, a fim de realizar o pagamento. 
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15. Prestação de contas 

A prestação de contas dos recursos transferidos fundo a fundo pa-
ra o cofinanciamento das ações da assistência social continuarão sendo 
realizados por meio do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físi-
co-financeira, contido no sistema informatizado SuasWeb, cujos dados 
deverão ser lançados pelos gestores estaduais, municipais e do Distrito 
Federal e submetidos à manifestação do Conselho de Assistência So-
cial competente, quanto ao cumprimento das finalidades dos recursos. 

A abertura do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-
-financeira dar-se-á por meio de Portaria da Snas, preferencialmente até 
o final do primeiro semestre do exercício subsequente ao de referência 
da prestação de contas. 

A Snas poderá prorrogar o prazo de lançamento das informações 
de prestação de contas nos termos deste artigo, em casos devidamen-
te justificados.  

O lançamento das informações pelos gestores, de que trata o 
caput, realizar-se-á no prazo de 60 (sessenta) dias da abertura do De-
monstrativo Sintético Anual de Execução Físico-financeira. 

O Conselho de Assistência Social competente deverá se manifes-
tar acerca do cumprimento das finalidades dos repasses, da execução 
dos serviços, programas e projetos socioassistenciais em até 30 (trinta) 
dias, contados a partir do término do prazo de lançamento das informa-
ções pelos gestores.

A prestação de contas só será considerada entregue, e conse-
quentemente o gestor não omisso, quando o Município, Estado ou Distrito 
Federal apresentar o Demonstrativo Sintético juntamente com o Parecer 
do Conselho de Assistência Social, ambos devidamente autenticados. 
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Também será considerada entregue a prestação de contas encaminha-
da ao Fnas em meio físico, desde que contenha os elementos necessá-
rios para avaliação do Fnas.

A Instrução Normativa 71, de 28 de novembro de 2012, do Tribunal 
de Contas da União é a norma de referência quanto aos procedimentos 
atinentes à abertura de Tomada de Contas Especial. Pode ser obtida no 
site eletrônico do TCU: www.tcu.gov.br.

SAIBA!!! 
Conforme o art. 12-A da Lei 8.742/1993 e § 5º do 
art. 8º da Lei 10.836/2004, o Índice de Gestão do 
Suas e o Índice de Gestão do Programa Bolsa Fa-
mília serão considerados para a União como pres-
tação de contas dos recursos. O Demonstrativo 
Sintético para União, nesses casos, será consi-
derado um instrumento de caráter informacional. 
(Vide art. 33 da Portaria MDS 113/2015)
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16. Controle Social

O Controle Social é uma das diretrizes da organização da Assis-
tência Social, que engloba a participação da sociedade civil nas ações 
da gestão pública em todos os níveis de governo. Em cada Município 
existe um Conselho ou Comitê de Controle Social com a função de auxi-
liar o gestor no acompanhamento, no monitoramento e na fiscalização da 
gestão de políticas públicas e programas implementados no Município.

 Os conselhos têm papel fundamental na política de assistência 
social, no que diz respeito ao planejamento, acompanhamento, avalia-
ção e fiscalização dos programas, serviços e benefícios socioassisten-
ciais no âmbito federal, estadual e municipal. Com composição iguali-
tária de representantes do poder púbico e da sociedade civil. Em 2015, 
foi assegurada a participação dos usuários na deliberação da política 
de assistência social (Resolução 11/2015), uma grande conquista na 
participação social.

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

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

Art. 16.  As instâncias deliberativas do Suas, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo e socie-
dade civil, são: (Redação dada pela Lei 12.435, de 2011)

I – o Conselho Nacional de Assistência Social;
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II – os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
III – o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
IV – os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão 
vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve 
prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, 
garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, in-
clusive com despesas referentes a passagens e diárias de 
conselheiros representantes do governo ou da sociedade 
civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. 
(Incluído pela Lei 12.435, de 2011)

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

O principal papel do conselho é deliberar e fiscalizar a execução 
da política, seguindo o que é deliberado nas conferências, principal-
mente em relação ao financiamento.

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

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

Gestor! O conselho deve ser instituído por lei municipal. Lembre- 
se de constituí-lo a partir de iniciativas locais e autônomas!!!

Vale destacar uma publicação da CNM específica sobre os Con-
selhos de Assistência Social, disponível no site: www.cnm.org.br.

Em relação ao mandato, sugere-se que a duração de dois anos, 
com possibilidades de recondução pelo menos uma vez, pelo mesmo 
período.
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É importante lembrar que, após a eleição desses conselheiros, 
eles devem manter-se atualizados sobre assuntos como: a política de 
assistência social; demais políticas públicas; orçamento, financiamen-
to dos programas da assistência social, o custo real de cada ação que 
a rede socioassistencial deve desenvolver para garantir atendimento à 
população; demandas da população, indicadores sociais.

Gestor, é de suma importância que os conselheiros acompanhem 
esses temas para que assim possam contribuir de forma justa no pro-
cesso de desenvolvimento do Município, em conjunto com o órgão ges-
tor da assistência social.

Chamamos a atenção para o fato de que os conselheiros/dele-
gados das conferências devem conhecer a rede de assistência social 
disponível no Município, bem como o que o Município tem condições 
de oferecer à população, para poder sugerir um trabalho integrado com 
demais políticas, onde se possa aperfeiçoar a estrutura social que o 
Município tem.
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17. Conclusão 

O financiamento da política de assistência social é um dos seus 
maiores desafios; é necessário desburocratizá-lo para que avanços se-
jam alcançados, tanto em termos de gestão, quanto de oferta de serviços.

É notório o fato de que, ano a ano, a Política de Assistência Social 
vem se fortalecendo como Política Social Pública, em grande parte gra-
ças ao trabalho, esforço político e financeiro dos Municípios.

Nota-se, claramente, um avanço legal na operacionalização da 
Pnas por meio do Suas, onde a organização da política foi fundamen-
tal para sua municipalização e garantia de uma boa prestação de ser-
viços à população.

Todavia, o principal impasse para consolidação do Suas ainda é 
o seu financiamento.

Infelizmente, os Municípios ainda são o Ente federado mais com-
prometido com a oferta da Política Pública de Assistência Social, segui-
do pela União, que contribui com um apoio financeiro. Os Estados ain-
da estão muito ausentes no processo de financiamento e apoio técnico 
dentro do Suas, embora seja sabido que alguns já avançaram um pou-
co quanto à Regularidade do Repasse Fundo a Fundo.

É preciso conhecer detalhadamente o processo de construção do 
Suas para levar adiante as pautas municipais, apontando nos espaços 
de pactuação a perspectiva dos gestores que estão na ponta. Tal mo-
vimento só se concretizará com o empoderamento dos gestores muni-
cipais e suas equipes técnicas.
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