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Como atender à demanda
da população por serviços e
benefícios, que já era grande
e a pandemia multiplicou

SUAS

O desafio do
Sistema Único de
Assistência Social
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CARTA DO PRESIDENTE

Aproveitem
este canal
A pandemia de COVID-19 chegou
transformando a vida de todos nós com
uma rapidez surpreendente. A partir disto,
os Municípios devem rever seus planejamentos, suas receitas, suas despesas e
atender de forma eficiente e eficaz a sua
população e os efeitos do vírus.
O “Monitor” desta edição é voltado
aos principais números e à complexidade
da administração pública para se adaptar
e se reinventar o mais rápido possível; isto
não é fácil e dependerá de muito trabalho,
esforço e dedicação dos gestores e dos
funcionários públicos municipais.
Nestes novos tempos a economia
está se movimentando com muito menos
intensidade e a administração pública, que
vive da arrecadação dos impostos gerados
pela atividade econômica das pessoas e
empresas, sofrerá grandes e importantes
impactos orçamentários e financeiros.
A CNM está no centro de todas as
discussões junto ao parlamento, ao governo federal, aos órgãos de controle e à sociedade em geral para mostrar as dificuldades e desafios que a gestão municipal
está atravessando e buscando sensibilizar
a todos para que nesta hora apoiem os
Municípios, pois é em cada cidade que
a vida acontece.
Esperamos que aproveitem o
conteúdo que estamos colocando
à disposição de vocês e contamos
com a participação de todos,
utilizem nossos canais de
comunicação, enviando
sugestões, críticas e
contribuições.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil-3-05-2017

ENTREVISTA:
SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ
Secretário Especial do
Desenvolvimento Social destaca
a relevância da CNM para levar
orientações a gestores municipais
de todo o país
Considerando que o Ministério da
Cidadania e a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) mantêm uma
parceria sólida em prol dos Municípios,
como percebes a necessidade e os
resultados dessas articulações diante
da Política de Assistência Social?
Pela nossa Carta Magna, em seu artigo 194, parágrafo único, compete ao poder público organizar a seguridade social,
na qual se inserem a Saúde, a Previdência
e a Assistência Social, com base em objetivos como “caráter democrático e descentralizado da administração, mediante
gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”.
Conforme a Lei nº 8.742/1993 - Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS),
a organização desta política pública tem
entre suas diretrizes a descentralização
político-administrativa para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, com comando único das ações em cada esfera
de governo.
Referida descentralização político-administrativa tem, todavia, enfrentado
desafios não triviais, no que diz respeito à
Assistência Social, bem como às políticas
públicas em geral. São 5.568 municípios,
26 estados e o Distrito Federal, com suas
particularidades e autonomias, e uma
rede socioassistencial com 8,4 mil
Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS), 2,5 mil Centros de
Referência Especializados de As-
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“A parceria
entre os entes
federados
tem sido
fundamental”

sistência Social (CREAS), cerca de 15 mil
entidades públicas não estatais e outros
equipamentos públicos, contando-se com
mais de 300 mil trabalhadores envolvidos.
Somente nos CRAS são realizados mais
de 20 milhões de atendimentos ao ano.
Esta complexa rede, cuja operação
está diretamente ligada aos municípios e
aos estados brasileiros, atua por meio da
oferta de 13 serviços socioassistenciais
tipificados, além de um enorme número
de programas e projetos nacionais, estaduais e municipais. Neste rol contempla-se desde a oferta de benefícios eventuais
(alimentação, natalidade etc) e segurança
de renda, até o acolhimento e enfrentamento, em geral, de situações de violação
de direitos. Fala-se, portanto, de um sistema complexo e diverso, que proporciona o
atendimento aos cidadãos em situação de
vulnerabilidade e risco social, exigindo cada

vez mais articulação em âmbito nacional.
Ao considerar estes aspectos, destaca-se que a parceria entre os entes federados tem sido fundamental na construção do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e para sua evolução ao
longo do tempo. Nessa história, a parceria
com a CNM se mostra de extrema relevância para visibilizar e levar orientações
a gestores municipais de todo o país com
o objetivo de efetuar estas ofertas. Contar
com a parceria e a capilaridade da CNM
nos proporciona maior efetividade no
desempenho da gestão e nas ofertas da
rede socioassistencial, especialmente no
atual contexto desafiador de pandemia
ocasionada pelo novo Coronavírus, o que
tem demandado uma maior agilidade na
comunicação e reorganização das ofertas
locais, visando à proteção social da população mais vulnerável.
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“É imprescindível um
esforço conjunto”
A pandemia do novo Coronavírus
colocou em questão a capacidade de
resposta dos Sistemas de Proteção
Social em todo o mundo. Em relação ao
Brasil, como enxergas a desenvoltura
do Sistema para garantir à população
acesso à Proteção Social? Quais os
avanços necessários para que nosso
Sistema desenvolva condições de
resposta a situações de emergência e
calamidade?
Nos últimos anos, o país tem experienciado múltiplos contextos de emergência, alguns imprevisíveis e todos com
desafios próprios que precisam ser considerados na ação do poder público. Situações como enchentes, deslizamentos,
rompimento de barragens e emergências
em saúde têm demandado uma atuação
contundente da Assistência Social. São
quadros que exigem a participação da
gestão do SUAS nas três esferas de governo, particularmente no que concerne
à organização e/ou adequação das ofertas e articulação com outras políticas e
setores. Esta atuação permite que a população afetada tenha acesso a serviços
básicos disponíveis e alguns direitos fundamentais, durante e após a emergência.
De acordo com o art. 12 da LOAS,
cabe à União, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios,
as ações socioassistenciais de caráter de
emergência.
Em 2009, a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais contemplou
em seu rol o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências, contando com objetivos
específicos, dentre os quais assegurar
acolhimento e alojamentos provisórios e

articular a rede socioassistencial e de políticas públicas. Este serviço conta com
financiamento federal específico e, para
além dele, entende-se que os contextos de
emergência exigem uma atuação abrangente de toda a rede de serviços, programas, projetos e benefícios, que podem ser
acionados nos territórios, integrando uma
rede ampla de proteção social às pessoas
e famílias afetadas, em articulação com
outras áreas, especialmente defesa civil e
saúde.
Na atual conjuntura de pandemia, o
Ministério da Cidadania está empreendendo esforços para a proteção da população mais vulnerável. Para tanto, foi
disponibilizado um auxílio emergencial
financeiro às pessoas em maior situação de vulnerabilidade quanto ao acesso
à renda. Soma-se a isto o apoio a estados, DF e municípios por meio da disponibilização de uma série de orientações a
gestores e trabalhadores do SUAS, assim
como o repasse financeiro de recursos federais extraordinários para a execução de
ações socioassistenciais e estruturação
da rede do SUAS em todo o país, devido à
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do
novo Coronavírus.
Muitos continuam sendo os desafios
para assegurar proteção social às populações mais vulneráveis em contextos de
emergência. Ao considerar isto, no âmbito da Secretaria Nacional de Assistência
Social (SNAS/SEDS) foi estabelecido em
2020 um Grupo de Trabalho que elaborou
um documento preliminar de diretrizes
para a atuação do SUAS nestes contextos. Este documento visa orientar gestores e trabalhadores e apontar ações de
prevenção, mitigação, resposta e, igual-
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“O Ministério da Cidadania
enfrenta o desafio de
conciliar a manutenção
dos seus serviços com o
esforço fiscal necessário
para a estabilidade
econômica.

mente ações socioassistenciais no pós
emergência. O documento passou por
consulta pública recente e será submetido ao colegiado de gestores estaduais e
municipais de assistência social para discussão e futura publicação.
Ao considerar a natureza complexa
e consequências múltiplas destas situações e contextos de emergência e visando à proteção social, é imprescindível uma
atuação compartilhada do SUAS com outras políticas públicas e setores (parceiros
da sociedade civil, do setor privado, de
agências de cooperação internacional, entre outros) em um esforço conjunto para
prevenção, mitigação e resposta aos danos sofridos pelas populações afetadas.
Orçamento é um fator determinante
para sustentabilidade das políticas
públicas. Desde a EC 95, o
orçamento SUAS vem diminuindo
consideravelmente, o que gera
impactos a começar pela manutenção
dos serviços, programas e projetos
até a garantia de sua oferta de modo
continuado. Assim, diante dessa
conjuntura, o que os Municípios podem
esperar para 2021?
O Ministério da Cidadania enfrenta
o desafio de conciliar a manutenção dos
seus serviços com o esforço fiscal necessário para a estabilidade econômica.
Nesse sentido, tem envidado esforços de
manutenção e mesmo expansão do orçamento da Assistência Social, como, por
exemplo, a recomposição do orçamento

de recursos discricionários viabilizada
junto ao Congresso Nacional em 2019.
Todavia, certamente, denota-se importante e necessário um esforço conjunto
para aumentar a eficiência do Sistema e
a manutenção de suas ofertas.
A congregação de esforços
entre o órgão gestor federal e as
entidades municipalistas deve incidir
politicamente no aprimoramento da
Política de Assistência Social. O ano
de 2021 se apresenta como um imenso
desafio, com a probabilidade de um
corte orçamentário de mais de 620
milhões, além dos efeitos da Portaria
2.362/2019, que equaliza o orçamento.
Considerando tal situação, como os
5.568 Municípios devem se preparar
para garantir à sua população acesso à
Política de Assistência Social?
Inicialmente, convém esclarecer que,
no que concerne aos efeitos da Portaria
MC 2.362/2019, que equaliza o cofinanciamento federal do SUAS à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), a sua publicação
justifica-se porque a atual conjuntura econômica e fiscal do país impõe medidas de
adequação da administração pública à
realidade orçamentária, posto que é vedada a realização de despesas superiores
aos limites autorizados pelo Congresso
Nacional e pela própria legislação orçamentária. Oportuno destacar, portanto,
que com este normativo se definem procedimentos para que o cofinanciamento
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federal ocorra em conformidade com as
legislações de responsabilidade fiscal e
orçamentária, respeitando também as
orientações dos órgãos de controle.
Com a edição da Portaria 2.362/2019,
foram definidos procedimentos de gestão
em acordo com as disposições de normativos que precisam ser observados,
mormente: a Constituição Federal, que
veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários; a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que
prevê que os critérios de transferência dos
recursos do cofinanciamento federal sejam compatíveis com a LDO; e a deliberação do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) que, conforme Resolução
nº 33/2012, prevê que o cofinanciamento
dos serviços socioassistenciais observe a
disponibilidade orçamentária.
Não obstante o exposto e o atual
cenário fiscal, destacam-se os esforços
empreendidos para assegurar a missão
institucional do Ministério da Cidadania
de apoiar os demais entes federados, empenhando-se nas articulações junto ao
Congresso Nacional e outras instâncias
para recompor o orçamento da Assistência Social. Nessa conjuntura, compete a
todos em todas as esferas buscar a maior
eficiência possível, posto ser princípio da
administração pública.
Temos mais de 3.400 novos gestores,
que darão início às suas gestões em
meio a uma pandemia. Logo, quais
são as ações da Secretaria Especial do
Desenvolvimento Social para acolher
os novos gestores?
No âmbito maior da União, a SNAS
participou da construção de conteúdos
que serão direcionados aos novos gestores municipais eleitos. Trata-se da publicação Guia do Prefeito + Brasil, que conta
com material escrito e vídeo que esclarecem aspectos abrangentes das políticas
públicas, dentre as quais a política de Assistência Social.

Ademais, relevante mencionar o
agendamento de reunião extraordinária
da Comissão Intergestores Tripartite (CIT)
para o mês de janeiro de 2021, visando
discutir aspectos importantes concernentes à política de Assistência Social, considerando o momento de transição na gestão municipal. Este espaço conta com a
representação de gestores federais e colegiado de gestores estaduais e municipais.
Com o objetivo de disseminar orientações aos novos gestores de Assistência
Social, para o primeiro semestre de 2021,
está sendo planejado um conjunto de iniciativas, dentre as quais articulação com
equipes estaduais para disseminação de
orientações e ações de apoio aos gestores
e equipes municipais, visando fortalecer
também o papel dos estados no apoio aos
seus municípios; realização de videoconferências e oferta de estratégias de apoio
técnico em temas como gestão e regulação do SUAS, vigilância socioassistencial,
gestão do trabalho, ofertas de serviços e
benefícios, rede socioassistencial privada,
sistemas da Rede SUAS e acessos.

“A SNAS participou
da construção de
conteúdos que
serão direcionados
aos novos gestores
municipais eleitos.”
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EXPERIÊNCIA: CENTRAL SUAS DE ATENDIMENTO EM ARATUBA/CE

Conectando usuários
e pulsando o SUAS
José Arimateia
de Oliveira

Conheça a experiência
relatada pelo
ex-gestor do Município
de Aratuba/CE
(2017/2020) e atual
secretário adjunto da
Assistência Social de
Acaraú/CE

A Secretaria Municipal de Assistência
Social do Município de Aratuba/CE implementou a Central SUAS de Atendimento,
seguindo as medidas de segurança sanitárias. Este mecanismo retratou a situação corrente dos serviços, programas
e projetos, com base em dados gerados
pela vigilância socioassistencial no exercício de 2020 (tendo o mês de referência:
novembro) e com foco no monitoramento
da Política de Assistência Social.
Entender o cenário municipal dos
equipamentos socioassistenciais disponíveis, assim como os seus serviços,
desafios e novas capacidades de implementação de ações socioassistenciais, é
fundamental para planejar e atuar de maneira mais assertiva.
A equipe técnica do CRAS Maria
Consuelo Gomes Lima, desde o Decreto Estadual de Nº 33.510, de 16 de março de 2020, continuou a acompanhar as
famílias, por meio da Central SUAS de
Atendimento, seguindo as normativas do
MC, como Portaria 337, de 24 de março
de 2020 e Portaria 54, de 1º de Abril de

TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS PRESENCIAIS E REMOTOS
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FONTE: Registro Mensal de Atendimento (Ano de referência: 2020/Novembro)

2020, assim como executou o Plano de
Contingência da Secretaria Municipal de
Assistência Social, realizando:
• Manutenção dos equipamentos
abertos e suspensão das atividades coletivas, reorganizando o atendimento para
contemplar a atenção às demandas da Assistência Social no contexto da pandemia;
• Acompanhamento remoto das
famílias acompanhadas pelo PAIF, por ligação telefônica ou aplicativos de mensagens – como whatsApp, vídeos informativos, entrega de kits socioeducativos;
• Flexibilização das atividades presenciais, priorizando-se atendimentos
individualizados para situação graves ou
urgentes, evitando-se a aglomeração de
pessoas nas salas de espera ou recepção
da unidade;
• Realização de visitas domiciliares urgentes, considerando as medidas
protetivas (uso de EPI, distanciamento
de pelo menos 1 metro entre as pessoas,
espaços mais arejados para a conversa
com a família).
Seguindo a portaria MC nº 337, de
24 de março de 2020, o CRAS passou a
acompanhar suas famílias de diferentes
formas, entre elas atendimentos remotos
por meio da Central SUAS e entrega de
kits socioeducativos abordando distintos
temas, conforme planejamento mensal.
Também foram contabilizadas nos atendimentos individualizados as entregas de
vale gás, cestas básicas, kits higiênicos e
máscaras de proteção individual.
No ano de 2020 foram realizados
no CRAS 2.325 atendimentos individuais, com uma prevalência nos meses de
março a setembro, que coincidem com
o início da pandemia e os seus respectivos picos.
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Arrecadação
própria

PORTE 1: Até 4.999 habitantes
PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes
PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes
PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes
PORTE 5: de 50.000 a 99.000 habitantes

Confira a receita estimada de IPTU,
ISSQN, ITBI e IRRF
em 5 bimestres de 2020

PORTE 6: de 100.000 a 299.999 habitantes
PORTE 7: acima de 300.000 habitantes

IPTU
TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

1º Bim

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

16.430.116.707

9.044.934.747

6.897.536.328

6.772.704.366

6.504.286.440

16.941.494

36.603.325

43.159.160

31.363.445

20.146.867

37.204.404

87.597.123

100.077.510

57.970.033

48.359.856

127.343.719

181.009.495

202.819.133

125.942.138

110.312.184

551.309.394

591.169.469

537.026.230

404.118.912

331.403.167

936.697.443

854.769.950

554.759.060

498.895.492

448.117.522

2.086.296.653

1.806.212.459

950.469.764

1.039.361.546

870.692.043

12.674.323.599

5.487.572.926

4.509.225.470

4.615.052.799

4.675.254.801

2º Bim

3º Bim

4º Bim

ISSQN
1º Bim

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

12.978.706.904 11.264.786.931

10.110.693.288

5º Bim

12.669.801.466 13.164.548.713

69.547.438

67.008.801

63.257.173

77.958.231

92.715.846

131.288.070

124.501.910

117.885.520

137.582.443

147.229.437

250.379.630

251.695.016

240.594.864

259.969.236

267.078.922

706.672.946

652.342.611

631.693.165

731.869.374

773.808.427

751.877.546

676.813.258

602.110.596

779.359.145

840.227.139

1.942.129.306

1.677.008.796

1.496.926.492

2.007.982.633

2.065.339.213

9.126.811.968

7.815.416.538

6.958.225.478

8.675.080.404

8.978.149.729

Fonte: Elaboração Própria
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ANÁLISE DOS DADOS
A receita própria dos Municípios em 2020 sofreu
grandes impactos devido à pandemia, como já era
esperado. Até o primeiro bimestre do ano as receitas
dos quatro impostos analisados apresentaram certa
estabilidade. Com a decretação na pandemia, no segundo bimestre, a análise demonstra o viés de forte
queda do ISS, IPTU e ITBI com exceção do IRRF. Porém, a partir de julho, os montantes de arrecadação
dos impostos que compõem a receita própria começam a apresentar recuperação chegando com retomadas importantes no final de 2020. O imposto que
apresentou maior variação foi o ITBI, sendo que no
segundo bimestre do ano passado chegou a registrar queda de 22,2% chegando em outubro com uma

recuperação (aumento) de 24,1%. Outro destaque é o
ISS, que apresentou queda de 10,4% em maio/junho,
porém fechando o quinto bimestre do ano com um
aumento de 6,5%.

ITBI
1º Bim

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

1.911.193.684

1.610.262.776

1.918.402.684

2.605.899.069

3.104.427.664

24.193.881

26.572.439

56.190.400

42.121.571

44.431.738

40.930.757

31.513.808

72.154.164

51.602.582

63.438.803

47.214.134

43.010.479

101.989.719

74.500.749

94.859.026

117.551.686

110.498.264

200.437.099

215.606.877

226.938.962

155.686.185

132.208.186

179.524.899

256.642.191

299.129.666

343.528.931

269.174.970

317.146.804

433.726.220

522.291.900

1.182.088.111

997.284.630

990.959.599

1.531.698.880

1.853.337.570

IRRF
1º Bim

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

3.264.535.860

3.498.830.060

3.514.320.744

3.576.578.836

3.721.795.512

35.814.879

47.902.945

49.778.254

48.407.871

52.597.900

51.394.010

63.402.561

67.769.106

68.272.366

74.383.134

119.768.436

136.295.260

145.719.091

148.773.476

153.994.868

259.542.025

309.114.564

325.431.723

318.984.554

351.642.902

252.674.796

295.889.158

293.053.767

304.306.213

312.795.929

571.225.909

626.296.104

648.075.613

675.757.602

707.940.939

1.974.115.804

2.019.929.469

1.984.493.189

2.012.076.753

2.068.439.841
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ARTIGO

O momento!
A OCASIÃO EM QUE VOCÊ PODE SER O SENHOR DO
DESTINO DE PARTE DO DINHEIRO PÚBLICO
Eudes Sippel |
eudessippel@gtmweb.
com.br

Eudes Sippel Consultor tributário,
graduado em
Ciências Contábeis,
Graduado em Gestão
Pública, Especialista
em Secretariado
Executivo,
Especialista em
Metodologia de
Ensino Superior,
Fiscal de Tributos
Municipais, Membro
Conselheiro do
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
Diretor do Grupo
GTM WEB,
professor, instrutor e
palestrante na área
pública municipal.

Se você, antes de chegar aqui e conceder o privilégio da sua atenção e leitura, percorreu as páginas do Monitor, percebeu que ele foi dedicado à assistência
social. Uma área importante na administração pública municipal. Uma daquelas
que compõem o chamado núcleo das
atividades fim da administração municipal. E, há algum tempo, quero chamar
atenção para algo que envolve as receitas
desta área, em especial pela possibilidade ímpar que cada um de nós tem de ser
um elemento significativo da destinação
e composição das receitas, mesmo sem
atuar como um representante legislativo
da nossa comunidade ou um gestor do
executivo municipal.
Pois existe este momento em que
você pode ser o senhor do destino de
parte do dinheiro público. Em que você é
o prefeito ou vereador, por um momento,
definindo o orçamento. Acredite, este elevado instante existe!
Você pode escolher para onde vai
parte do seu imposto de renda.
Usar uma das principais obrigações
anuais do brasileiro para fazer o bem, destinando parte do imposto de renda a projetos sociais. Recursos que teremos que
entregar à União como contribuintes, mas
podemos mudar o rumo deste recurso,
deixando no nosso Município, destinando
diretamente para fundos controlados por
conselhos municipais.
Considero que, mais do que uma
possibilidade, é um momento de dever
do municipalista agir assim. Buscar trazer
para os rumos locais e por meio de sua
tomada de decisão a manutenção dos
recursos na sua localidade. É uma ação

direta que você pode fazer, a única, que
você tem autonomia para dizer, diretamente, livremente, autonomamente:
- É aqui que quero colocar o dinheiro!
Em todos os outros tributos e em todas as outras situações de pagamento, a
legislação não lhe permite determinar a
destinação. Ou ela já está prevista em Lei,
ou caberá aos poderes locais a sua destinação. Aqui você pode. Aqui você decide.
Aqui você é o gestor do destino do seu tributo. Aqui é o seu momento!
É uma parte, eu sei. As doações totais estão limitadas a 6% do imposto devido ou da restituição. É possível destinar
até 3% do imposto devido para os fundos
da criança e do adolescente e até 3% aos
fundos do idoso. Caso queira, você até
pode doar mais, porém o valor não poderá
ser deduzido do imposto a pagar.
Além das doações diretas, podemos
deduzir, dentro do limite global de 6%, doações para três tipos de ações feitas no
ano anterior. Incentivos à cultura, incentivos à atividade audiovisual, incentivos
ao esporte. Também podemos abater
doações feitas aos programas nacionais
de apoio à atenção da saúde da pessoa
com deficiência e de apoio à atenção oncológica. Nesse caso, as deduções estão
limitadas a 1% do imposto apurado na
declaração e não estão sujeitas ao limite
global de 6%.
E você pode fazer a destinação do
seu imposto direto no momento do preenchimento da sua declaração anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, desde
que entregue pelo modelo completo. O
valor destinado será abatido do que deveria pagar de imposto, se tiver saldo de
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“Há na vida momentos privilegiados em que parece
que o universo se ilumina. Que a nossa vida nos revela
sua significação, que queremos o destino que nos
coube como se nós mesmos o tivéssemos escolhido.
Depois o universo volta a fechar-se, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis, já não caminhamos
senão tateando num caminho obscuro onde tudo se
torna obstáculo aos nossos passos.”
Louis Lavelle

É possível destinar até
3% do imposto devido
para os fundos da
criança e do adolescente
e até 3% aos fundos do
idoso

Está aí uma excelente
oportunidade de
articulação dos líderes
locais junto às empresas
para garantir recursos

imposto a pagar, ou somado à restituição,
se tiver saldo a restituir.
A doação diretamente na declaração
é mais prática. Porém, caso você opte por
destinar diretamente aos fundos, poderá
fazer durante o ano todo. Mas é importante lembrar de pedir um recibo, que deve
estar assinado por pessoa competente e
pelo presidente do conselho do fundo escolhido, lembrando que esse documento
servirá de comprovante da destinação, a
ser informada na declaração do ano seguinte.
E este momento de condução do caminho do seu tributo pode ser feito pelas
empresas também. Aquelas que estão
no regime tributário do lucro real podem
destinar até 1% do imposto devido. Está aí
uma excelente oportunidade de articulação dos líderes locais junto às empresas
para garantir recursos focados para as
ações da municipalidade.
Essa é uma efetiva ação de cidadania que interfere direta e positivamente na
realidade social. É um compromisso de
uma sociedade solidária que deseja oportunizar melhores condições de vida às
crianças, aos adolescentes e aos idosos.
Um momento único, em que eu decido onde colocar o dinheiro. Eu dirigindo
o destino do meu tributo. Por um instante,

ainda que só em parte, ainda que pequena, ainda que apenas decidindo para onde
encaminhar o meu dinheiro, eu tenho a
chance de assumir a gestão do dinheiro
público. Assumir o papel central e ordenar:
- É aqui que quero meu dinheiro aplicado!
É um momento que qualquer servidor público, qualquer gestor do executivo
ou do parlamento local não pode deixar
de praticar, bem como não pode deixar de
estimular nos munícipes esta iniciativa.
O ano de 2020 foi difícil, mas tenho
sempre a impressão que, no final de cada
ano, as nossas almas estão mais abertas, não sei se é o espírito natalino, o ano
novo que se aproxima, as férias escolares
da garotada ou a mudança de rotina, mas
parece que o ar muda, fica mais leve, mais
oxigenado. Existe mais receptividade. E é
com este espírito, neste momento distinto, que acredito que podemos iluminar e
valorizar esta alternativa, esperando que
nossos agentes municipais estimulem
interna e externamente a possibilidade tributária.
Aproveite o momento, faça dele seu
momento, para transformar positivamente o momento daqueles socialmente mais
necessitados.
Feliz ano novo!

É importante lembrar de pedir um recibo, que deve estar assinado por pessoa
competente e pelo presidente do conselho do fundo escolhido, lembrando que
esse documento servirá de comprovante da destinação, a ser informada na declaração do ano seguinte.
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Desfinanciamento
põe SUAS em risco

SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES DE
CALAMIDADE E EMERGÊNCIA, E A PANDEMIA DE COVID-19 FEZ COM QUE O MUNDO REAVALIASSE SUAS
CAPACIDADES, CONDIÇÕES E PROCESSO ORGANIZATIVO PARA GARANTIR ATENÇÃO À POPULAÇÃO.
Rosângela da Silva Ribeiro

É possível destinar até
3% do imposto devido
para os fundos da
criança e do adolescente
e até 3% aos fundos do
idoso

Conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2020), a população é de aproximadamente 211 milhões de brasileiros, dos
quais mais de 77 milhões registrados no
Cadastro Único (36%) e quase 40 milhões
em extrema pobreza (número superioar
à população de um país como o Canadá). Ao menos 18% dos brasileiros vivem
com apenas R$ 89 por mês. Ao analisar os
Projetos de Lei Orçamentária Anual (Ploa)
e os valores autorizados e os executados
entre 2017 a 2020, identifica-se uma queda histórica. Os anos de 2020 e 2021 se
apresentam como os mais críticos à manutenção de uma oferta continuada e sustentável de recursos no âmbito do SUAS.
O ano de 2018 é o ponto complementar de uma mudança de comportamento
orçamentário, reduzindo os esforços em
quase 9% (R$ 250 milhões). As proteções
sociais básica e especial são as mais afetadas neste cenário, ao perderem juntas
mais de R$ 540 milhões.
Em 2019, essa métrica de corte se
mantém, gerando uma nova perda global,
em termos de PLOA, de 1,7% (R$ 44 milhões), em um cenário antecessor de queda. Mas as PSB e PSE crescem na proposta de orçamento, R$ 97 milhões.
Observando os valores indicados nas
PLOAs e os comparando com o autorizado, apenas o ano de 2019 indicou uma alteração mais significativa, R$ 940 milhões
a mais nas PSB e PSE: a PLOA propunha
R$ 1,496 bilhão, e o orçamento contou
com R$ 2,437 bilhões, próximo aos patamares que antecedem a EC 95, com execução fiel ao proposto.

Essa execução só foi possível graças a um processo de incidência política
protagonizado pelos gestores municipais,
para promover uma recuperação orçamentária por meio da aprovação dos PLN
42/19 e 48/19, que juntos somaram R$
800 milhões, e assim garantir o fechamento das transferências aos Municípios.
O ano ainda foi marcado por um contingenciamento no orçamento de cerca de
R$ 658 milhões e atraso nos repasses do
confinanciamento federal.
O ano de 2020 foi o mais crítico em
relação ao orçamento para manutenção
do SUAS, uma queda de 24% (R$ 605 milhões), abraçada por uma conjuntura de
três anos consecutivos de corte, acumulando R$ 900 milhões em perda. Consolidando o ritmo de decréscimo na proposta
de orçamento, as PSB e PSE 2020 voltam
a perder um volume de recursos considerável, mais de R$ 524 milhões juntas.
O ano de 2021 ilusoriamente aponta
um leve crescimento, cerca de 6,6% (R$
124 milhões), mas este leve aumento está
concentrado em apenas duas ações (IGD-Suas e PCF).
As PSB e a PSE mantêm uma proposta média de orçamento de cerca de
R$ 640 milhões, e R$ 320 milhões respectivamente, ou seja, mantém o padrão de cerca de R$ 1 bilhão, não apresentando qualquer avanço, fomentando
um ciclo que implementa no país uma
lógica de desproteção social, provocando o enfraquecimento das estruturas e
capacidades locais em garantir à sua população mais vulnerável a segurança de
acolhida e convívio.
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Ação

Descrição

219E

Proteção Social Básica

219F

Proteção Social Especial

8893

IGD-SUAS

8446

217M
Total

2017
1.348.815.364

2018
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2019

2020
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2021

910.965.055 1.134.846.000

644.312.539

648.552.041

598.004.765

488.345.445

362.080.233

328.001.232

327.000.000

94.000.000

84.000.000

80.000.000

Serviço de Apoio à Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Familia

473.000.000

465.690.000

550.770.000

544.122.625

550.770.000

Criança Feliz

285.000.000

600.000.000

377.325.000

362.325.000

448.003.000

2.798.820.129

Crescimento

50.000.000

2.549.000.500 2.505.021.233 1.878.761.396 2.024.325.041
-8,9%

-1,7%

-25,0%

7,7%

Covid 19 e o SUAS
A principal estratégia do governo
para enfrentar a Covid-19 no âmbito do
SUAS foi a aprovação da Medida Provisória 953/2020, que previa o repasse de R$
2,550 bilhões. Havia em curso um atraso no repasse de recursos do cofinanciamento federal aos Municípios. Diante
desse cenário os Municípios iniciaram o
acolhimento das demandas de sua população: corte, equalização, subfinanciamento e atraso nos repasses.
O valor autorizado para enfrentar a
Covid 19 foi superior ao proposto, saindo
de R$ 2,550 bilhões para R$ 3,428 bilhões,
mas o valor realmente executado não
passou dos R$ 2,696 bilhões.
Os Municípios entraram no terreno
contra a Covid-19 vulneráveis em relação
à garantia de sustentabilidade no processo
de oferta dos serviços e ações sociais. As
demandas foram atendidas à medida que
o processo de reorganização dos sistemas
eram executados. Para assistência social
esses efeitos do despreparo do governo
ainda foram agravados por uma equalização orçamentária imposta pela Portaria
MC 2.362/19, além da ausência de qualquer reajuste nos pisos de cofinanciamento que referenciam os recursos repassados aos Municípios, ou seja, os gestores e
técnicos municipais estão diante de uma
sucessão de lacunas organizativas fundamentais a consolidação do SUAS.

A CNM ressalta que o processo de
negociação do orçamento é primordial
para priorização de projetos societários
pautados no desenvolvimento humano
e protagonizados pelos Municípios, mas
sua execução é o reconhecimento do
compromisso com as mudanças sociais
capazes de promover justiça social.
A Política de Assistência Social é porta de entrada para garantia de acesso à
direitos, mas ao longo dos anos vem sendo inscrita, forçadamente, em um cenário de despreparo e ausência de diálogo e
respeito aos compromissos federativos,
cenário esse marcado por normativas
que penalizam os Municípios, normativas
desatualizadas financeiramente, cortes
orçamentários, contingenciamento financeiro, atraso nos repasses do cofinanciamento federal e execução orçamentária
mediana e subfinanciamento.
Os elementos apresentados neste artigo apontam para um processo de
desfinanciamento do SUAS e a construção de um cenário de desproteção social,
aumentando a exposição da população
brasileira a situações de vulnerabilidade
e risco social. Essa estrutura coloca em
questão a capacidade de resposta dos
Sistemas de Proteção Social. O quanto
estruturas normativas e operacionais são
e/ou estão preparadas para acolher sua
população e lhes garantir proteção social.

Está aí uma excelente
oportunidade de
articulação dos líderes
locais junto às empresas
para garantir recursos

É importante lembrar
de pedir um recibo, que
deve estar assinado
por pessoa competente
e pelo presidente do
conselho do fundo
escolhido, lembrando
que esse documento
servirá de comprovante
da destinação, a
ser informada na
declaração do ano
seguinte.
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CARTOLA

Uma oportunidade

inédita
Em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e
a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e com o apoio do Itaú Social, o
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas)
está implementando pesquisa sobre o
Financiamento da Assistência Social e
impactos da pandemia. A iniciativa integra o projeto “SUAS em números: Portal
da Proteção Social e do Financiamento da
Assistência Social no Brasil”.
Este projeto representa a oportunidade inédita de mapear junto aos municípios
brasileiros as condições da Proteção Social e a Desproteção Social na Assistência
Social, inclusive considerando os impactos da Covid-19. Além disso, busca desenvolver um portal com capacidade de
favorecer a inteligência sobre os dados da
cobertura de serviços e benefícios financiados exclusivamente pelos municípios,
do cofinanciamento federal e estadual,
da prestação de serviços e benefícios não
cofinanciados e da identificação dos custos médios dos serviços e benefícios por
região e porte dos municípios, propiciando a análise do subfinanciamento e o indicativo de avanços necessários no pacto
federativo.
A pesquisa está organizada em duas
etapas: a primeira objetiva a aplicação de
questionário junto aos gestores municipais e a segunda, o desenvolvimento de
um portal que resultará na disponibilização de dados acerca da Assistência Social no Brasil, com foco na realidade dos
municípios.

PROJETO BUSCA MAPEAR JUNTO
AOS MUNICÍPIOS AS CONDIÇÕES
DA PROTEÇÃO SOCIAL E A
DESPROTEÇÃO SOCIAL NA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os Municípios selecionados
devem realizar o preenchimento do
questionário online
http://assistenciasocialnobrasil.
org/congemas/inicio.php
O formulário ficará disponível
para preenchimento até 29 de janeiro de 2021. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas nos seguinte
canais de comunicação:
suportequestionario@assistenciasocialnobrasil.org
(Acesso da equipe para a resolução
de dúvidas relacionadas ao
formulário);
suportesistema@assistenciasocialnobrasil.org
(Acesso do Gestor de TI para
dúvidas sobre o funcionamento
do sistema).
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LUPA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

A interface da política nacional
do SUAS com os municípios
Eduardo Stranz
Consultor da CNM

A implementação do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) é um grande
desafio para todas as esferas de governo,
mas foi uma grande conquista da área e
da população brasileira, pois organiza em
todo o território nacional serviços e programas que estruturam uma lógica de
Sistema de Proteção Social, integrando o
tripé da seguridade social ao lado da saúde e previdência.
O SUAS se integra as demais políticas
públicas que incidem junto as populações
em situação de vulnerabilidade e risco
social e econômico, tais como as populações tradicionais (quilombolas, indígenas),
mulheres vítimas de violência, situação de
trabalho infantil, tanto para prevenir riscos
quanto para mitigar suas consequências.
O que torna este Sistema enorme é sua
complexidade e abrangência, em um território expressivo, com crescente desigualdades sociais, que abrange características regionais significativamente diversas.
Para que isto funcione é fundamental que
o Governo consiga se articular para proporcionar a população acesso às políticas
públicas e seus serviços.
Ao longo de sua implementação, o
Governo Federal, como o coordenador
das políticas, elaborou normativos para
criação de programas federais, dos quais
os Estados e, sobretudo os Municípios,
faziam adesão para posterior execução,
complementar a esta ação. De modo
organizativo, foram criados os centros
de referência, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e o Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), ambos estabelecimentos
físicos, responsáveis pela oferta dos serviços públicos, programas e ações socioassistenciais.
Hoje quase a totalidade dos 5.568
Municípios brasileiros tem um CRAS, os
maiores dispõem também de CREAS,

e lá estão sendo ofertados os serviços
públicos, o cofinanciamento para a manutenção dos equipamentos e execução
dos serviços, em tese deveria ser tripartite, conforme preconizam as normativas, ou seja, com recursos da União, do
Estado e do Município, o que infelizmente
não ocorre com regularidade, geralmente
a União executa seu repassa com atraso,
os Estados não aportam os recursos e os
Municípios acabam mantendo os serviços funcionando às suas custas.
Esta é uma das grandes bandeiras
da Confederação Nacional de Municípios
(CNM): que os três níveis de governo possam cumprir o que preconiza a lei e o que
o tão falado e propagado “pacto federativo” realmente saia do papel e seja executado na prática.
Temos ainda uma situação complexa
para a área de assistência social, de 2016
em diante a pasta está com dotações orçamentárias no Orçamento Geral da União
(OGU) menores a cada ano, em virtude do
emenda constitucional 95 que limita o orçamento a um teto de gastos, a área acaba sofrendo reduções ano a ano, segundo
informações do Colegiado Nacional de
Gestores Municipais de Assistência Social
(CONGEMAS) chega ao montante de mais
de R$ 2 bilhões. Além dos repasses por
parte da União, os serviços e programas
sofrem atrasos constantes.
Ainda diante de todas estas questões,
há em curso a pandemia de Covid-19, aumentando significativamente a demanda
da população por serviços socioassistencias e benefícios eventuais, sendo assim
o desafio que está posto, nas mãos dos
gestores e técnicos municipais de assistência social, são imensos, sendo necessário uma priorização por parte dos novos
gestores para que a população de suas cidades seja atendida. Não será tarefa fácil!
Mas contem com a CNM.
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Conteúdo Exclusivo
PORTAL FIA
Fundo da Infância e Adolescência ou
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, como também é conhecido, é um mecanismo de captação de
recursos para garantir a sustentabilidade
da política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, estabelecidos
no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei 8.069/1990, art. 88. É este mecanismo que traduz a capacidade de operacionalização de projetos e ações que
fomentem uma parte estruturante do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança
e do Adolescente, para que isso ocorra é
fundamental que Estados e Municípios
mantenham ativo e regular o Fundo da Infância e Adolescência, sendo este vinculado aos respectivos conselhos dos direitos
da criança e do adolescente.
Investir na regularização dos fundos
e na captação de recursos é uma necessidade estruturante, assim há como minimamente garantir a execução de projetos
sociais que fomentem a consolidação de
uma cultura que priorize a garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes,
caminhando por meio da participação e
do controle social local.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) protagoniza há anos a
campanha “Os Municípios pela Infância e
Adolescência”. Ao longo do ano fomenta
o processo de estruturação do FIA, bem
como estratégias de captação de recursos considerando todas as possibilidades
de receita a compor o fundo.
A CNM apoia tecnicamente os gestores municipais com passo a passo,
materiais de apoio e estudos técnicos,
por meio do portal www.fia.cnm.org.br
e, ao longo dos anos, vem fazendo com
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o que o número de FIAs municipais cresça, bem como a quantidade e o valor das
destinações financeiras a eles, realizando
um trabalho de base no processo de reconhecimento da importância em se cuidar
das nossas crianças e adolescentes por
meio da oferta de projetos sociais que viabilizam acesso aos seus direitos sociais
básicos.
No portal os gestores acessam também o status do seu fundo municipal, tendo informações sobre possíveis inconsistências, como corrigi-las e um destaque
especial: acessam o potencial de arrecadação do seu Município, considerando as
destinações de parte do Imposto de Renda devido, podendo compará-lo ao que
atualmente arrecadam.
O acesso a essa ferramenta potencializa as capacidades locais de monitoramento, avaliação, planejamento e gestão
das políticas públicas que se integram ao
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como contribui
para o fortalecimento da participação social. Os cidadãos podem contribuir diretamente para o FIA do seu Município, e assim apoiar o desenvolvimento social local.

Conecte-se com a

A CNM está presente também nas redes
sociais e quer interagir
com seu Município por
lá também!
portalcnm
Portal CNM
portalcnm
TV Portal CNM
cadastre-se
na lista de
transmissão
https://www.cnm.org.br/
index.php/contato/
whatsapp
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