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NOTA TÉCNICA Nº 17/2012 

Brasília, 01 de outubro de 2012. 

 

ÁREA :  Desenvolvimento Social  

TÍTULO:  Características da Gestão Inicial na Estrutura do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS.   

 

REFERÊNCIA:  Lei n. º 8742 de 07 de dezembro de 1993. – LOAS. 

  Política Nacional de Assistência Social - PNAS. 

  Lei n. º 12.435 de 06 de julho de 2011 - SUAS. 

  Norma Operacional Básica - NOB/SUAS. 

 

 

1. Lei Orgânica de Assistência Social – Loas  

 A Constituição Federal de 1988 coloca a assistência social na condição de política pública, 

integrando o tripé da seguridade social, até então composto apenas pela saúde e previdência 

social.  

Os critérios de organização da assistência social são tratados na Lei n. º 8742 de 07 de 

dezembro de 1993 (Loas). 

 O grande avanço que se percebe é em relação ao entendimento da Assistência Social 

como um direito e dever do Estado. A materialização da perspectiva de universalização e 

responsabilidade estatal ocorreu com a criação da Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS. 

1.1 A Política Nacional de Assistência Social – PNA S 

 Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social, pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social, a qual normatiza princípios e objetivos a serem alcançados para efetivação 

de ações que façam garantir os mínimos sociais, realizando a promoção social dos cidadãos, no 

enfrentamento às vulnerabilidades. 

 Com objetivo de estruturar as ações da PNAS, foi criado o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS para organizar os serviços e ações sócio-assistenciais. 

1.2 Sistema Único de Assistência Social – SUAS  

 Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e 

previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), em julho de 2005, o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS foi aprovado com o objetivo de organizar a oferta de serviços sócio-
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assistenciais, tendo como parâmetro as ações, serviços, projetos e programas dispostos na 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS)  

 Em julho de 2011 foi sancionada a Lei Federal nº 12.435/2011 que regulamentou o Suas e 

alterou alguns dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 8.742/1993.  

 A partir da aprovação da Lei, o Suas se tornou obrigatório, fortalecendo o sistema e 

garantindo direitos para os usuários da Política de Assistência Social. A aprovação serviu também 

como estratégia de consolidação da rede de atendimento sócio-assistencial no país. 

 As características de gestão e ações definidas pelo Sistema Único de Assistência Social 

foram regulamentadas na Norma Operacional Básica do Sistema (NOB-SUAS). 

 
1.3 Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. 

 A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, 

constitui um instrumento de regulação de conteúdos e definições da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS/2004) que disciplinam a operacionalização da gestão de Assistência 

Social. 

  Nela está contida o caráter do SUAS, funções da política pública de Assistência Social, 

instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o processo democrático e níveis 

de gestão do SUAS, financiamento e regras de transição. 

 

2. Habilitação - Gestão Municipal  

 Para fins de gestão Municipal, o SUAS caracteriza os municípios em categorias, de acordo 

com seu porte populacional para oferta de serviços e repasse de recursos. Organizando, assim, 

os Municípios em três níveis de Gestão: Inicial, Básica e Plena. 

 

 2.1 Habilitação da Gestão Inicial. 

 Os Municípios que se habilitarem à gestão Municipal da Assistência Social serão 

automaticamente habilitados no Nível de Gestão Inicial, devendo obedecer aos seguintes 

requisitos: 

a)  Criação e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

  A confirmação dar-se-á por meio de cópia da lei que instituiu o Conselho, cópia da 

publicação da atual composição do Conselho, apresentação das 3 atas das ultimas reuniões e da 

ata que aprova os documentos comprobatórios da habilitação. 

b) Criação e funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; 

  Para confirmação da criação e funcionamento do CMAS será necessária a apresentação 

da cópia da lei de criação do fundo. 
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c)  Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social aprovado pelo CMAS; 

  A comprovação do Plano é realizada por meio da apresentação do Plano com 

programação física e financeira atualizada e ata que aprova o Plano Municipal de Assistência 

Social. 

d) Aporte de recursos financeiros próprios no FMAS. 

      Conforme artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS em seu parágrafo único: 

  É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à 

Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do 

exercício de 1999. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

    Esta comprovação de dá por meio de cópia da apresentação da Lei Orçamentária 

Anual/LOA. 

 Para cada Nível de Gestão (Inicial, Básica e Plena), é exigido um rol de documentos que 

comprovem que o município atende aos requisitos estabelecidos na Norma Operacional - 

NOB/SUAS. 

 O processo a ser seguido pelos Municípios para requererem adesão/alteração de qualquer 

nível de habilitação de gestão é: 

• Preparação da documentação comprobatória pelo gestor municipal e envio ao CMAS; 

• Análise e deliberação dos documentos comprobatórios pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS; 

• Retorno dos documentos para o Gestor Municipal, que os encaminhará à Secretaria de 

Estado de Assistência Social - SEAS; 

• A SEAS faz a avaliação, emitindo Parecer Técnico no prazo de 30 dias, a contar da data 

de protocolo de entrada dos documentos comprobatórios na SEAS; 

• A CIB - Comissão Intergestores Bipartite faz a avaliação e posicionamento quanto aos 

documentos e preenche o Termo de Habilitação; 

• A SEAS publica a habilitação pactuada na CIB e encaminha para a Secretaria Técnica da 

CIT – Comissão Intergestores Tripartite cópia da publicação da habilitação pactuada pela 

CIB; 

• Arquivamento de todo o processo e publicação de habilitação na CIB. 

 

 2.2 Serviços Sócio-Assistenciais Exigidos para Ges tão Inicial 

Para ofertar os serviços sócio-assistenciais atendendo aos requisitos de Gestão Inicial do 

SUAS e estarem aptos para receber recursos do co-financiamento, os Municípios devem realizar 

ações com objetivo de Erradicar o Trabalho Infantil e o Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 
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de Crianças e Adolescentes, investindo em ações que visem à prevenção e enfrentamento às 

vulnerabilidades sociais.  

Além disso, os gestores devem manter atualizado os dados dos subsistemas da REDE 

SUAS (Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social) e do Cadastro 

único (Instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda)  bem como preencher o 

Plano de Ação Municipal no sistema SUAS-WEB (Ferramenta que controla as transferências 

automática de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos 

Municipais e Estaduais de Assistência Social.) 

 

2.3 Financiamento da Gestão Inicial 
 
Os recursos de gestão inicial repassados aos Municípios servirão para ações de 

enfrentamento à Erradicação do Trabalho Infantil e para Combate do Abuso e da Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme demonstra tabela abaixo: 

 

Piso* Financiamento 

Piso básico fixo, portaria 442/05 

do MDS (PAIF). 

Custeia serviços para 

implantação e manutenção 

do PAIF/CRAS. 

Piso de transição de média 

complexidade, portaria 440/05 do 

MDS. 

Custeia ações da média 

complexidade. 

 

 

 

 

Gestão Inicial 

Piso de alta complexidade I, 

portaria 460/07 do MDS. 

Custeia serviços de 

acolhimento. 

 

*Obs.: Compreende-se por piso um valor básico de co-financiamento repassado pelo governo federal, 

destinado ao custeio dos serviços e ações da assistência social. 
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